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ÚVOD
Tento učebný text je primárne určený pre študentov hispanistiky, ktorí majú záujem
o umelecký preklad, recepciu literatúr písaných po španielsky v slovenskom kultúrnom
priestore, dejiny umeleckého prekladu v krajinách hovoriacich po španielsky a kritiku
umeleckého prekladu.
Učebnú príručku tvoria štyri kapitoly.
V prvej kapitole sa zamýšľame nad základnými teoretickými prístupmi v uvažovaní
o umeleckom preklade, pričom dôraz (vzhľadom na cieľovú skupinu používateľov učebného
textu)

kladieme

najmä

na

prezentovanie

relevantných

názorov

španielskych

a hispanoamerických teoretikov prekladu. Prezentujeme otázku možnosti či nemožnosti
„naučiť“ a „naučiť sa“ prekladať texty označované ako umelecké. Zameriavame sa pritom na
základné kompetencie prekladateľa ako jedny z cieľov vyučovania odboru prekladateľstvotlmočníctvo. V závere kapitoly uvažujeme o základných špecifikách prekladu umeleckých
textov.
Druhá kapitola je náčrtom dejín umeleckého prekladu a prehľadovou prezentáciou
myslenia o preklade v krajinách hovoriacich po španielsky. V jej závere v chronologickom
poradí ponúkame niekoľko ukážok z klasických diel najvýznamnejších reprezentantov
hispánskej translatológie, uznávaných aj v celosvetovom meradle, aby tak čitateľ nadobudol
lepšiu a najmä konkrétnejšiu predstavu o vývine uvažovania o preklade a rôznych vzťahových
priesečníkoch, do ktorých sa dostával a dostáva.
V tretej kapitole prinášame základný prehľad recepcie literatúr písaných po španielsky
na Slovensku. Pokúšame sa predstaviť začínajúcim prekladateľom prostredie, do ktorého sa
svojimi prekladmi chystajú tvorivo vstúpiť. Usilujeme sa poukázať na uzlové body
recepčného procesu, jeho hlavných aktérov (prekladatelia, vydavatelia, redaktori, kritici,
recenzenti...), autorov najvýznamnejších prekladových diel a ich názory na preklad.
Vo štvrtej, prakticky zameranej časti, ponúkame prehľad základných prekladateľských
problémov a ťažkostí, s ktorými sa prekladateľ po španielsky písanej literatúry najčastejšie
stretáva. V súvislosti s problematikou prekladateľského problému rozoznávame problémy
objektívne a špecifické. Objektívne problémy vyplývajú z jestvujúcich rozdielov medzi
východiskovým a cieľovým jazykom na úrovni morfologicko-syntaktickej, lexikálnej
a frazeologickej, špecifické vznikajú v procese prekladateľskej tvorby pri transfere
špecifických prvkov, charakteristických pre konkrétne umelecké dielo a pre idiolekt

konkrétneho autora. Do tejto skupiny patria aj rôznorodé okolnosti vyvolané prekladateľovou
prácou a prostredím, v ktorom jeho (prekladové) dielo vzniká. Keďže preklad chápeme
predovšetkým ako kultúrny fenomén, využívame výrazne multikultúrny charakter literatúr
písaných po španielsky ako vhodný príklad užitočnosti (ba nevyhnutnosti) univerzitne (teda
multikultúrne a širokospektrálne) zameraného štúdia odboru prekladateľstvo-tlmočníctvo.
Vzhľadom na charakter publikácie ponúkame k zmieneným javom viacero

príkladov

a komentár k prezentovaným riešeniam.
V tejto časti sa zameriavame najmä na preklad po španielsky písanej prózy. Špecifiká
prekladu poézie, esejí a audiovizuálneho prekladu zo španielčiny by mali byť predmetom
ďalšej časti tejto publikácie.
Práca prináša okrem bibliografie použitej primárnej a sekundárnej literatúry aj
bibliografiu odporúčanej literatúry, ktorej znalosť a reflexia sú požadovanou podmienkou pre
absolvovanie predmetu Umelecký preklad 1 a 2 v odbore španielsky jazyk a kultúra a ktorá
súčasne poskytuje vhodné študijné východisko pre všetkých záujemcov o umelecký preklad
(nielen pre hispanistov).
Záverom dúfame, že tento text poskytne mladým kolegom dostatok impulzov, aby sa
s odvahou a záujmom pustili do krásneho tvorivého dobrodružstva, akým je

umelecký

preklad.

Text neprešiel redakčnou úpravou. Za jeho výslednú jazykovú a odbornú stránku
zodpovedá autorka.

Marec 2015

Eva Palkovičová
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1. PREKLAD UMELECKEJ LITERATÚRY V TEÓRII A PRAXI

1.1. Základné teoretické východiská a prístupy

Hoci sa ľudia venujú prekladu umeleckej literatúry už tisícky rokov, otázky a úvahy
teoretikov i praktikov sa dlho vracali k dvom hlavným problémovým okruhom: k otázke
vernosti a voľnosti prekladu a k otázke preložiteľnosti a nepreložiteľnosti umeleckých textov.
Teoretický, deskriptívny a aplikovaný výskum pristupoval vždy k prekladu (a v tej súvislosti
aj k riešeniu uvedených otázok) z rôznych hľadísk, raz zdôrazňoval jeho jazykovú stránku,
inokedy literárny charakter, raz bol preklad vedou, inokedy umením. Prejavom jeho vývinu
bola aj tendencia k emancipácii, ktorú významný slovenský jazykovedec Juraj Dolník (1942)
nazýva aj „tendencia k zbaveniu sa atribútu ,aplikovaná´ (lingvistika, resp. literárna veda),
k autonómnemu vymedzeniu vlastného predmetu skúmania pomocou vlastných metód.“1
Dnes sa základné okruhy tzv. večných problémov v zásade chápu ako teoreticky
vyriešené, no v praxi sa s nimi prekladatelia, redaktori, kritici, učitelia prekladu i čitatelia
vyrovnávajú vždy nanovo. Každý umelecký text je v zložitosti svojej jazykovej, významovej
a štylistickej štruktúry takým jedinečným dielom, že nastoľuje vždy nové otázky, a naopak,
prekladateľ musí často na dávno „zodpovedané“ otázky hľadať pri každom novom preklade
nové odpovede.
Riešitelia problému preložiteľnosti umeleckého diela, vychádzajúceho z paradoxu, že
ak na svete existuje množstvo jazykov, nie je preklad možný, a súčasne, že z toho istého
dôvodu je potrebný, dospeli postupne k pomerne optimistickému názoru, ktorý vyjadrila aj
slovenská veda o preklade už slovami Antona Popoviča (1933 – 1984) , že „nepreložiteľnosť
istých prvkov je možná, text ako celok je v zásade preložiteľný.“2
Významným príspevkom do teórie prekladu v prvej polovici 20. storočia, v ktorej sa
odrážal predovšetkým hermeneutický prístup k skúmaniu literárneho textu (Walter Benjamin)
a ktorá ešte hľadala odpoveď na vyššie položenú otázku preložiteľnosti, sú aj state dvoch
španielskych autorov: literáta, filozofa, esejistu Josého Ortegu y Gasseta a prozaika a
esejistu Francisca Ayalu. So staťou Ortegu y Gasseta sa môže slovenský čitateľ zoznámiť
v českom preklade 3 a jej prínos pre teóriu prekladu zhodnotila Paulína Šišmišová (1953). 4

1

Dolník, J.: Úvod. In: Translatológia a jej súvislosti. Banská Bystrica: UMB, 2003, s. 5.
Originál. Preklad. Bratislava: Tatran, 1983, s. 175.
3
Ortega y Gasset, J.: Lesk a bída překladu. In: Překlad literárního díla. Sborník současných zahraničných studií.
Praha: Odeon, 1970. s. 257-278.
2

8
S niekoľkými jeho podnetnými úvahami o jazyku a literatúre sa môžeme zoznámiť aj
v monografickom čísle časopisu Filozofia.5 Ayalova štúdia doteraz nebola u nás publikovaná.
José Ortega y Gasset (1883 – 1955), ktorý vychádzal aj zo skúsenosti prekladateľa
nemeckej filozofickej literatúry, v dnes už klasickom článku Lesk a bieda prekladu (Miseria
y esplendor de la traducción, 1937)6 vymedzuje hranice a obmedzenia prekladu, uvažuje nad
tým, čo je jeho „leskom“ a čo „biedou“. Hoci si bol vedomý dôležitosti prekladu

pre

obrodenie (nielen) španielskeho duchovného života, je považovaný za predstaviteľa tzv.
prekladateľského pesimizmu, pre ktorého je preklad utopickou alebo nikdy nekončiacou
úlohou. Toto jeho presvedčenie vychádza z náhľadu, že všetko v našom živote sa uskutočňuje
v istých „okolnostiach“. Ako upozorňuje aj Paulína Šišmišová, podľa Ortegu „reálny význam
slova nie je ten, ktoré má slovo v slovníku, ale ten, ktorý nadobúda v okamihu, keď je
vypovedané, keď funguje v ľudskom akte povedania.“ 7 Tento názor je pre prekladateľa
poučný v tom, že pri preklade (a prekladom) sa text dostáva do celkom iných „okolností“ a je
určený inému (neznámemu) poslucháčovi. Ortega preto považuje za utopické predpokladať,
že by mohol účinkovať rovnako, že by sme si mohli myslieť, že dva slovníkové ekvivalenty
sa vzťahujú na ten istý objekt. Ako príklad uvádza rozdielnu realitu, označenú španielskym
slovom bosque a nemeckým Wald. Nemenej inšpiratívna je Ortegova téza, že v jazyku je
rovnako dôležité to, čo sa vypovedá, ako to, čo sa zamlčuje. „Bieda“ prekladu spočíva podľa
neho práve v tom, „že sa v ňom pokúšame vypovedať v jednom jazyku to, čo druhý jazyk má
tendenciu zamlčovať.“8
Istou ozvenou Ortegovho skepticizmu sú aj neskoršie slová kolumbijského spisovateľa
Gabriela Garcíu Márqueza (1928 – 2014) nadpísané titulkom Jazykom nepostihnuteľná
skutočnosť,9 že juhoamerická realita spôsobuje literatúre veľmi vážny problém, spočívajúci v
„nedostatku slov.“ Uvádza príklad slova rieka, pod ktorým si európsky čitateľ môže
predstaviť nanajvýš Dunaj. Ťažko si však bez bližšieho popisu pritom predstaví Amazonku,
ktorá je miestami širšia ako Baltické more. To isté platí podľa neho pre výrazy dážď či búrka.

4

Šišmišová, P.: Prínos J. Ortegu y Gasseta do teórie prekladu. In: Rak. 2003, č.2, s. 38-44. Autorka sa
španielskemu filozofovi venovala aj v štúdii Recepcia diela Ortegu y Gasseta v Čechách a na Slovensku. In:
Kritika a kontext. 1997, č. 4, s. 60-64.
5
Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV. 2000, č.55.
6
Ortega y Gasset, J.: Miseria y esplendor de la traducción. In: Obras completas 5. Madrid: Alianza Editorial.
Revista de Occidente, 1983, s. 431-452 .
7
Šišmišová, P.: Prínos J. Ortegu y Gasseta do teórie prekladu. In: Rak. 2003, č.2, s. 41.
8
Ortega y Gasset, J.: Miseria y esplendor de la traducción. In: Obras completas 5. Madrid : Alianza Editorial.
Revista de Occidente, 1983, s. 444.
9
García Márquez, G.: Fantazie a umělecká tvorba v Latinské Americe a karibské oblasti. In: Druhý břeh západu:
výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 284.

9
Francisco Ayala (1906 – 2009) v štúdii Stručná teória prekladu (Breve teoría de la
traducción, 1946) považuje preklad za „eskamotáž, iluzionistický trik, klamstvo, tým väčšie,
čím zručnejšie sa tvorí,“10 a o práci prekladateľa hovorí, že je „náročná, nevďačná a – občas,
zato nie bezdôvodne – zúfalá.“ 11 Podľa Ayalu je ideálny cieľ prekladu nedosiahnuteľný,
pretože už sám osebe predstavuje úplnú neuskutočniteľnosť, keďže „každé dielo, každé
vyjadrenie ducha, každý kultúrny produkt, teda, každá kultúra, je v svojej podstate
neprenosná a jedinečná.“

12

Pre teóriu prekladu, hľadajúcu v tých časoch aj odpoveď na

otázku, či v preklade zachovať princíp „formálnej korešpondencie“ alebo hľadať „významové
analógie“,

je podnetné Ayalovo presvedčenie, že (na rozdiel od striktného Ortegu) pri

preklade je podstatné neprekladať jeho formálnu štruktúru, ale jeho zmysel, jeho duchovný
obsah. Ayala ďalej presvedčivo uvádza, že preklad je „literárne tvorba“, že v ňom musí
prekladateľ zohľadniť všetku objektívnu realitu, s ktorou je usúvzťažnený originál, teda „celý
vesmír“. A to zo svojho subjektívneho hľadiska. Prekladateľ musí teda žiť duchom originálu.
Z hľadiska španielskej teórie prekladu je významný aj Ayalov názor na „čistotu“ jazyka a
jeho kritický postoj k téze, že dobré môžu byť len preklady do „el castellano“, vytvorené
Kastílčanmi, a teda vydeľujúce prekladateľov, ktorých materinským jazykom je iný jazyk
polostrova, či tých, čo pochádzajú z ostatných krajín hovoriacich po španielsky. Napokon
však dospieva k názoru (ktorým vstupuje aj do vtedajšej diskusie o kompetencii prekladateľa
a o tom, či je preklad remeslo, alebo umenie), že pre dobrý preklad nie je dôležitý geografický
pôvod prekladateľa, ale že „základnou podmienkou vzniku dobrých prekladov je, aby ten, kto
prekladá, bol spisovateľ,“ 13 hoci súčasne priznáva, že vo všeobecnosti sa od prekladateľa
nevyžaduje nijaká špeciálna kvalifikácia, že je to často „kšeft“, ktorý prekladateľ vezme
a výsledok ponechá náhode.

Pri riešení druhej základnej otázky dospela translatológia k záverom, ktoré rušia
striktnú opozíciu vernosť – voľnosť a pred otázkou „krásnych neverníc“ 14 uprednostňuje
správne slovo na správnom mieste, adekvátnosť, plastickosť a štylistickú diferencovanosť
výrazu. Podľa Jána Vilikovského (1937) „vzhľadom na to, že pôvodné a preložené dielo
fungujú v rozličných kontextoch a majú rozličných čitateľov, bude sa preklad vždy líšiť od

10

Ayala, F.: Breve teoría de la traducción. In: El escritor en su siglo. Madrid : Alianza, 1990, s. 90.
Tamže, s. 89.
12
Tamže, s. 94.
13
Tamže, s. 87.
14
Termín „belles infidèles“, označujúci fenomén nepresnosti pochádza z Francúzska z obdobia klasicizmu
(nevernosť v mene krásy).
11

10
originálu a ich totožnosť nemožno ani teoreticky vyžadovať.“ 15 Dialektickú súhru vernosti
a voľnosti v preklade uprednostňoval aj Anton Popovič: „Tvorba prekladu spočíva v umení
byť verným originálu ako celku. (...) Tzv. absolútny preklad neexistuje teoreticky ani
prakticky.“ 16 Z iného hľadiska hodnotí problém Dionýz Ďurišin (1929 – 1997), keď
v súvislosti s významom porovnávajúcich postupov upozorňuje na tzv. vzťahový aspekt.
Podľa neho sú odchýlky prekladu od predlohy určované vzťahom prekladateľa k originálu,
determinovaným subjektívnymi momentmi, akými sú napr. individuálny vkus, prekladateľský
typ ap., ako aj činiteľmi objektívnej povahy – dotykom dvoch často odlišných poetík
a jazykov.17
Súhlasiť možno aj s názorom súčasnej španielskej teoretičky prekladu Amparo
Hurtado Albirovej, že vernosť v preklade má byť „vernosť zmyslu“, ktorá sa konkretizuje vo
vernosti tomu, čo „chcel povedať“ autor originálu, vernosť mechanizmom vlastným
cieľovému jazyku a príjemcovi prekladu.18
K otázke o možnosti „verne“ preložiť umelecký text sa vyjadril aj jej kolega,
španielsky teoretik prekladu Esteban Torre (1934), podľa ktorého je prototypom márneho
úsilia zreprodukovať dielo iného autora Pierre Menard z často citovanej Borgesovej poviedky
Pierre Menard, autor Quijota (Pierre Menard,

autor del Quijote, 1939). Podľa Torreho

Cervantes vytvoril svojho Quijota „vedený zotrvačnosťou jazyka a invenciou“, kým Pierre
Menard, alegória ťažkej práce a starostí prekladateľa – sa podujal na „tajomnú povinnosť
zrekonštruovať doslova a do písmena jeho spontánne dielo.“ Pierre Menard sa naozaj „dal na
veľmi zložité a už dopredu bezvýsledné podujatie. Všetky svoje škrupule a prebdené noci
zasvätil zámeru, že znova napíše v cudzom jazyku knihu, ktorá už jestvuje.“ Podľa Torreho je
toto vyjadrením veľkosti a otrockej závislosti prekladateľa: realizovať už realizované,
vyjadriť už vyjadrené. Preložený text, aj keby bol presne „rovnaký“, vždy bude „iný“, bude
to (podľa Borgesa) „akýsi palimpsest“ na ktorom sa dajú vytušiť stopy po všetkom, čo
„predchádza prekladu.“ 19 Takto interpretovaná Borgesova poviedka je aj príspevkom do
translatologickej diskusie o preklade ako interpretácii, ktorou je napokon každé „čítanie“, a
o úlohe prekladateľa, ktorý vkladá do prekladaného textu aj výsledky svojich vlastných

15

Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984, s. 60.
Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975, s. 121.
17
Ďurišin, D.: Tridsať rokov porovnávacieho skúmania slovenskej literatúry. In: Slavica Slovaca. 1975, č. 2, s.
114.
18
Hurtado Albir, A.: Traducción y traductología. Madrid: Cátedra, 2001, s. 202.
19
Torre, E.: Teoría de la traducción literaria. Madrid: Síntesis, 1994, s. 85-87. V slov. cit. podľa Borges, J.L.:
Rozhovory mŕtvych. Prel. Vladimír Oleríny. Bratislava: Slovart, 2003, s. 31-39.
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„čítaní“, čo predznačilo úlohu postmoderného čitateľa, ktorý je spolutvorcom/tvorcom
nového textu.20
Ak mexický básnik a esejista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Octavio Paz (1914
– 1998) nadpísal svoju stať o preklade Preklad: literatúra a doslovnosť (Traducción: literatura
y literalidad, 1970), 21 naznačil tým aj svoj postoj k problematike prekladu. Podľa neho
spočíva jeho paradox v tom, že hoci heterogénnosť kultúr a jazykov (jazyky nám slúžia na
dorozumievanie, no súčasne nás uzatvárajú do „neviditeľnej siete zvukov a významov, takže
národy sú väzňami jazykov, ktorými rozprávajú“ 22 ) naznačuje jeho „utopický“ charakter,
prekladá sa čoraz viac (stať je z roku 1970), lebo preklad na jednej strane potláča rozdiely
medzi jazykmi, a na druhej ich ešte väčšmi odkrýva. Svet je potom súhrn heterogénností a na
seba navrstvených „textov“. Podľa Paza je každý text jedinečný, a súčasne je prekladom
iného textu, čo ho napokon vedie k tomu, že „všetky texty sú originály, lebo každý preklad je
iný.“23 Činnosť, ktorú vykonáva prekladateľ, je podľa Paza vždy „literárna operácia“ a hoci sa
podobá na činnosť čitateľa a kritika („každé čítanie je preklad a každá kritika je, alebo sa
začína interpretáciou“ 24) prekladanie a tvorba sú operácie – „dvojičky“. Doslovný preklad (v
španielčine aj servil, teda otrocký), nie je podľa Paza prekladom, pretože ten predpokladá istú
„transformáciu originálu,“ ktorá nemôže byť iná, len literárna, „pretože všetky preklady sú
operácie, ktoré využívajú dva druhy vyjadrenia, na ktoré sa, podľa Romana Jakobsona, zužujú
všetky literárne postupy: metonýmiu a metaforu.“25
Iný pohľad na „doslovizmus“ uplatňuje významný americký teoretik prekladu Peter
Newmark (1916 -- 2011), keď hovorí, že je za „pravdu a presnosť.“26 Podľa neho majú všetky
slová, vety a texty svoj význam a prekladateľ by sa mal vzdialiť od „doslovného“ prekladu,
len ak má na to dobré sémantické alebo pragmatické dôvody. To však neznamená byť
„absolútne“ verný slovu. V preklade podľa neho neexistuje absolútno, všetko je podmienené.
Každý princíp môže stáť v opozícii voči inému princípu, prinajmenšom môže byť medzi nimi
20

Viď aj Šišmišová, P.: Literatúra alebo filozofia? Dva portréty. Prešov: FFPU, 2003, s. 115-121.
O Borgesových náhľadoch na problematiku prekladu píše Paulína Šišmišová aj v štúdii Aportación de Jorge Luis
Borges y los debates sobre la traducción. In: Translatologické reflexie: umelecký preklad z/do románskych
jazykov. Bratislava: AnaPress, s. 237-248, Umelecký preklad a literatúra v tvorbe J.L. Borgesa. In: Philologica
68: studia romanistica. Bratislava: UK, 2012, s. 131-140 a Vklad J.L.Borgesa do diskusií o preklade. In: Svět
literatury. 2012, č. 48, , s. 91-98.
21
Paz, O.: Traducción: literatura y literalidad. In: Barcelona: Tusquets, 1990. V originálnom názve sa dostáva
do protikladu obraznosť a doslovnosť.
22
Tamže, s. 12.
23
Tamže, s. 13.
24
Tamže, s. 22.
25
Tamže, s. 14.
26
Newmark, P.: A Textbook of Translation. Cit. podľa Newmark, P.: Manual de traducción. Madrid: Cátedra,
1995, s.12.
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napätie. Aj Newmarkove pragmaticky orientované názory, často relativizujúce koncepcie
„čistých“ teoretikov, podľa nášho názoru potvrdzujú, že v originálnom texte je „všetko“ a čím
viac z neho prekladateľ zachová v preklade, tým významovo, jazykovo i esteticky nasýtenejší
je text v cieľovom jazyku. V tejto súvislosti možno paradoxne vyznie konštatovanie, že čím je
východiskový text kvalitnejší, čím pevnejšia je jeho obsahová, tematická a štylistická
súdržnosť, čím je teda „ťažší“, tým je „ľahší“, tým spoľahlivejšiu „oporu“ poskytuje
prekladateľovi pri jeho čitateľskej a prekladateľskej interpretácii a následnom rozhodovaní
o stratégii prekladu.
V druhej polovici 20. storočia, v období búrlivého rozvoja translatológie ako vednej
disciplíny, sa začala pozornosť teoretikov prekladu sústreďovať na pojmy adekvátnosť
a ekvivalencia. Termín „najbližší prirodzený ekvivalent“ (Eugene Nida, Charles R. Taber) sa
postupne prehlboval výrazmi relatívny, flexibilný a dynamický. Niektorí teoretici (Katherina
Reissová, Hans Vermeer, Christiane Nordová) pokladajú tento pojem za jeden
z najnejasnejších v teórii prekladu, a tým aj interpretovateľný mnohými rozmanitými
spôsobmi, Mary Snell-Hornbyová napríklad uvádza, že v nemeckej vede o preklade sa stretla
s päťdesiatimi ôsmimi rôznymi koncepciami termínu ekvivalencia, a dopĺňa, že tento pojem
je vyjadrením „iluzívnej predstavy o symetrii medzi jazykmi, hoci tá existuje len na úrovni
hmlistých približností a prekrúca základný problém prekladu.“27
Pre súčasnú španielsku translatologičku Rosario Rabadánovú je ekvivalencia naopak
základnou vlastnosťou a spoločným menovateľom všetkých objektov štúdia translatológie,
keďže „vyjadruje existenciu vzťahu (nech je akýkoľvek) medzi prekladom a originálnym
dielom“.28
Zinaida Lvovska (1941 – 2007), ruská hispanistka, pôsobiaca dlhé roky na univerzite
v Palma de las Canarias, v rámci svojho komunikatívno-funkčného modelu prekladu uvádza,
že neexistuje ekvivalencia mimo

konkrétneho

komunikačného

aktu,

a zdôrazňuje

komunikatívnu ekvivalenciu, ktorá je vždy dynamická a relatívna. Kladie dôraz na prioritu
zmyslu a rozlišuje medzi ekvivalentnou bilingválnou aktivitou (preklad) a heterovalentnou
bilingválnou aktivitou (adaptácia). Z troch komponentov, určujúcich zmysel diela, sémantický
(jazykový), pragmatický a komunikatívny, prisudzuje prvému (jazykovému) komponentu
funkciu závislú od ďalších dvoch, ktoré majú mimojazykový charakter. Na základe toho tvrdí,
že „formálna ekvivalencia nemôže byť jediným platným kritériom, zabezpečujúcim

27
28

Snell-Hornby, M.: Ubersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Tübingen: Francke, 1986, s. 15.
Rabadán, R.: Equivalencia y traducción. León: Universidad de León, 1991, s. 291.
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komunikatívnu ekvivalenciu.“ 29 Komunikatívna ekvivalencia má podľa nej spĺňať dve
základné

kritériá:

maximálnu

vernosť

„koncepčnému

programu“

autora

originálu

a akceptovateľnosť cieľového textu v prijímajúcej kultúre.
V slovenskom prostredí uvažoval o ekvivalencii už v roku 1958 Ľubomír Feldek
(1936) vo svojom manifestačnom článku Bude reč o preklade!, uverejnenom v Mladej
tvorbe: „Nie je chyba, ak v preklade niekedy je slovo len približným ekvivalentom
prekladaného slova. (...) Nemá sa prekladať slovo, ale slovné spojenie, veta, hádzanie iskry,
asociácia.“30 S termínom pracoval aj František Miko (1920 – 2010), ktorý svoj článok Preklad
ako hra na ekvivalenciu (1971) začína slovami: „Preklad je text s nadstavbovou semiotickou
funkciou. Je to funkcia byť ekvivalentom originálu.“
Napriek tomuto počiatočnému tvrdeniu v štúdii uvažuje o činiteľoch, ktoré ho istým
spôsobom relativizujú (rozličné „systémové zaradenie do príslušného jazyka a do príslušnej
literatúry“ či prekladateľ, ktorý „nie je objektívne registrujúcim a fungujúcim prístrojom, ale
vnútorne integrálne rezonujúcim subjektom, ktorý sa nevie a ani nemôže plne sublimovať“),
až napokon dochádza k záveru, že „ekvivalencia literárneho prekladu, to je ekvivalencia na
rovine umeleckého štýlu v rámci príslušného žánru a singularity príslušného textu.“31
V podobných reláciách uvažuje aj Ján Vilikovský, keď podčiarkuje dôležitosť
„funkčnosti reprodukcie textu“, definujúc preklad ako „funkčne korešpondujúcu reprodukciu
invariantnej informácie obsiahnutej v texte jedného jazyka prostriedkami iného jazyka.“32
Otázka invariantu a ekvivalencie nie je cudzia ani súčasným slovenským teoretikom
prekladu, ako nasvedčujú viaceré state Alojza Keníža (1952) v publikácii Preklad ako hra na
invariant a ekvivalenciu.33
Od sedemdesiatych rokov 20. storočia sa v nadväznosti na dosiahnuté výsledky
štrukturalistického hnutia a semiológie nazerá na preklad predovšetkým ako na komunikačný
akt. Zložitý proces kódovania a dekódovania v rámci komunikačného systému takisto potvrdil
mienku o praktickej nemožnosti „rovnakosti“ v preklade, keďže, ako píše Jurij M. Lotman
(1922 – 1993) „v systéme kódovania hrá úlohu aj individuálna skúsenosť, psychofyzická
individualita a rozmanitosť hierarchií kódovaných prvkov, ktorá sa u nikoho z nás celkom

29

Lvovska, Z.: Problemas actuales de la traducción. Granada: Lingüística, 1997, s. 41.
Feldek, Ľ.: Bude reč o preklade. In: Z reči do reči. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1977, s. 13. Originálny
text vyšiel ako jeden z manifestov skupiny konkretistov v Mladej tvorbe .1958, č.4, s. 6-8.
31
Miko, F.: Preklad ako hra na ekvivalenciu. In: Slovenské pohľady. 1971, č.8, s. 26.
32
Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984, s. 29.
33
Keníž, A.: Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu. Bratislava: AnaPress, 2008.
30

14
nezhoduje. (...) Keď vezmeme beletristický text, je celkom zrejmé, že nedosiahneme
autentickosť príjmu.“34
S nástupom semiotického prístupu k textu sa aj v rámci teórie prekladu čoraz väčšmi
upozorňuje na dôležitosť a aktívnu funkciu tretej zložky komunikačného reťazca (podávateľoznámenie-prijímateľ), čo sa prejavuje aj v posudzovaní jej úlohy v procese produkcie
konečného významu textu, ktorý „má byť iba piknikom, kde autor prináša slová a čitatelia
zmysel.“35 Podľa Umberta Eca (1932) na nich myslia už aj autori, keď „radi umiestňujú do
svojich textov určité šibolety pre niektorých bystrých čitateľov.“ 36 Aj podľa Lotmana sa
„informačná hodnota jazyka a správy, daných v tom istom texte, mení v závislosti od
štruktúry čitateľského kódu, jeho potrieb a očakávaní.“37 Preklad sa v takomto poňatí stáva
predovšetkým interpretáciou, ktorou je však každé „čítanie“ umeleckého diela, ako sme už
poukázali v súvislosti s borgesovským ideálom čitateľa-tvorcu.
Iné pohľady na problematiku prekladu uplatňuje tzv. manipulačná škola (André
Lefevere, Theo Hermans, Itamar Even Zohar) na základe kritického zhodnotenia tradičných
prístupov k literárnemu prekladu, ktoré ho často odsúvajú na okraj ako materiál, ktorý
nielenže je „z druhej ruky“ ale často aj „druhej kategórie“. Podľa teoretikov tejto školy, ktorí
obraňujú fakt, že prekladateľ zaujíma kritické stanovisko k svetu, vykazuje každý preklad
z hľadiska cieľovej kultúry za istým cieľom istý stupeň manipulácie originálneho textu, ktorá
sa môže navonok prejaviť len tým, že inak zoradí slová vo vete, že prezradí neprimeranou
explicitnosťou alebo nadinterpretáciou kódy, ktoré v čitateľovi zafixujú neadekvátne príznaky
„slov a vecí.“
Ďalšia z prekladových teórií, teória skoposu (Vermeer, Reissová, Nordová), kladie
dôraz na účel, funkciu prekladu, na cieľ, ktorému by sa mala podriadiť celá stratégia
i výsledný produkt translácie. Táto intencia sa môže pri každom preklade meniť, takže aj
jeden text sa môže prezentovať rôznymi spôsobmi, v závislosti od toho, na aký účel, na aký
skopos sa položí dôraz. Tento prístup je pri preklade umeleckých textov použiteľný len
čiastočne, vo väčšej miere nachádza uplatnenie pri preklade odborných či „úžitkových“ textov.
V posledných desaťročiach autori vo svojich teoretických úvahách čoraz väčšmi
chápu preklad ako medzikultúrny fenomén, ako špecifický prostriedok, umožňujúci
komunikáciu medzi rôznymi kultúrami, to značí medzi zámerom a vnímaním sveta autora
textu, originálu, ktorý je produktom istej jedinečnej konkrétnej skúsenosti, a prijímateľom
34

Lotman, J.M.: Text a kultúra. Bratislava: Archa, 1994, s. 51.
Eco, U.: Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995, s. 31.
36
Tamže, s. 82.
37
Lotman, J.M.: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1970, s. 31.
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textu, ktorého skúsenosť je rovnako jedinečná. Pri takomto prístupe je aj jazyk produktom
kultúry, do ktorej dielo patrí, a jedným z kanálov, ktorými sa takáto komunikácia môže
uskutočňovať. Na jeho výslednú podobu v preloženom diele má vplyv toľko rôznorodých
faktorov kultúrnospoločenskej povahy, že sa moderné uvažovanie o preklade rozširuje
o oblasť

sociolingvistiky,

histórie,

kultúrnej

a sociálnej

antropológie

a iných

spoločenskovedných disciplín.
Ešte iné hľadiská uplatňujú najnovšie trendy v kulturologicky orientovanom výskume,
napríklad postkoloniálne a feministicky zamerané teórie. Postkoloniálne teórie posudzujú
preložené dielo predovšetkým z historického, geografického a sociologického hľadiska,
premietnutého do spôsobu jazykového vyjadrenia. Z hľadiska hispanistiky, ktorá ustavične
zvažuje problém hľadania národnej a kultúrnej identity, predovšetkým v hispanoamerických
krajinách, je zaujímavý kritický prístup „postkolonialistov“ k názoru, že cieľová kultúra vždy
riadi preklad. Podľa nich koloniálne veľmoci (aj Španielsko) iniciovali a kontrolovali proces
prekladu Biblie či iných textov do cieľových jazykov svojich kolónií.

Ako v súvislosti

s týmto prístupom upozorňuje súčasný španielsky praktik a teoretik prekladu Ovidi Carbonell
i Cortés v štúdii Traducir al Otro. Perspectivas sobre la traducción del texto poscolonial nejde
len o fenomén koloniálnej epochy, ale o „reakciu proti kolonializmu, jazykovým prejavom
kolonializmu, teda proti každému textu, ktorý podporuje, ospravedlňuje alebo umožňuje
nadvládu jednej alebo viacerých európskych kultúr nad inými, neeurópskymi kultúrami.“38
Ako uvádza, problémy prekladu dnešných postkoloniálnych textov vychádzajú z jeho
„polyfónnosti“, ich význam je intertextuálny, „operuje“ na viacerých úrovniach a medzi
jazykmi a kultúrami. Od prekladateľa takýchto textov vyžaduje dokonalú znalosť obidvoch
kultúrnych prostredí, aby nepotláčal či nezahmlieval zmysel diela a zámer jeho autora.
Neadekvátna dekodifikácia významu môže viesť „k nepatričnému prispôsobovaniu cudzieho,
chybnému ozvláštňovaniu a následne ideologickému posilňovaniu prijímacej kultúry a jej
predstáv o Inom.“39
Feministický prístup k prekladaniu a prekladu vychádza z výskumného rámca
rodových štúdií, uprednostňuje skôr sociolingvistický prístup, keď v oblasti translatológie
odmieta

požiadavku

rodovej

„neviditeľnosti“

prekladateľa,

poukazuje

na

„sexisticky“ orientovanú terminológiu prekladu („belles infidèles“ či skúma úlohu žien

38

Carbonell i Cortés, O.: Traducir al Otro: Perspectivas sobre la traducción del texto poscolonial. In: La Palabra
Vertida. Madrid: Editorial Complutense, 1997, s. 561. (V tejto súvislosti aj Gromová, E.: Nové interdisciplinárne
trendy v kulturologickom výskume. In: Preklad a kultúra. Nitra: UKF, 2004, s. 59-67)
39
Tamže, s. 569-570.
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prekladateliek v dejinách (aj fenomén Mariny Malinche a jej „úlohu“ pri dobytí Mexika). 40
Takto skúmaná problematika kladie viac otázok, ako dospieva k odpovediam, keďže môže
byť „len ďalším bremenom v už i tak náročnej úlohe prekladateľa? Prispeje k odstráneniu
alebo prehĺbeniu medzirodových predsudkov vo vzťahu autor(ka) – text – prekladateľ(ka) –
text – recipient?“41

Uvedenými poznámkami chceme poukázať na translatológiou explicitne vyjadrované
problémy, ktoré sa vynárajú pri každom prekladateľskom výkone a ktoré si, podľa Dolníka,
„pre seba implicitne vyjadruje každý štandardný translatológ.“42
Ak si ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia kládla translatológia otázku, či
jej výskum patrí do aplikovanej lingvistiky, do psycholingvistiky, semiotiky, porovnávacej
literatúry, do didaktiky výučby jazykov, kognitívnej psychológie, etnológie, či vedy
o komunikácii, dnes je zrejmé, že má a bude mať nevyhnutne interdisciplinárny charakter,
podporujúc aj dávnejšiu Lotmanovu myšlienku, že „umelecký text (...) sa dá skúmať ako
zvláštny mechanizmus, ktorý má schopnosť zahŕňať v sebe neobyčajne skoncentrovanú
informáciu.“43
V súlade so slovenskou teóriou prekladu chápeme preklad predovšetkým ako
komunikát, pričom jeho komunikatívnu funkciu považujeme za neoddeliteľnú od príslušného
kontextu, ktorý zahŕňa aj úlohu kultúrnych prvkov a okolností recepcie prekladu. Súčasne
usudzujeme, že pri konkrétnom prekladateľskom akte, ktorý považujeme za špecifický druh
literárnej (teda umeleckej a tvorivej) činnosti, nastoľuje originál sústavné otázky, ktorých
riešenie nie je „absolútne“, pretože odráža aj aktuálnu úroveň prekladateľovho poznania,
podliehajúcu ustavičným, objektívne i subjektívne podmieneným zmenám.

40

K téme viď aj štúdiu Kučerková, M.: Slovo ako návrat k bytostnej podstate : (Jeden) pohľad na preklad v
kultúrnych dejinách Latinskej Ameriky. In: Preklad a kultúra 3. Bratislava: SAP, SAV, 2011, s. 158-165.
41
Demiščák, J.: Problémy kategórie rodu v literárnej interpretácii a preklade na príklade Brechtových Zurišských
sonetov. In: Translatológia a jej súvislosti. Banská Bystrica: UMB, 2003, s. 48. Tu možno uviesť aj poznámku
čitateľky uverejnenej na stránke internetového kníhkupectva martinus.sk v súvislosti s mojím prekladom
Márquezovho románu Spomienka na moje smutné pobehlice: „… konkrétne túto jeho knihu by som určite dala
preložiť mužovi, nie žene, mám taký pocit, že sa tým Márquezovo podanie trochu skreslilo (nechcem tým
podceňovať prekladateľky – ženy!!!“)
42
Dolník, J.: Úvod. In: Translatológia a jej súvislosti. Banská Bystrica: UMB, 2003, s. 6.
43
Lotman, J.M.: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1970, s. 335.
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1.2. Translatológia a didaktika prekladu

„Teória

prekladu

sa

živí

výbermi

a rozhodnutiami,

nie

jednoduchým

štúdiom ,mechaniky´ východiskového a cieľového jazyka. Ani praktický prekladateľ, ani
teoretik nemôžu nevziať do úvahy, koľko nuáns a klasifikácií sa môže vyskytnúť v priebehu
prekladateľského procesu,“ tvrdí Newmark.44 Podobne uvažoval aj Jiří Levý (1926 – 1967),
podľa ktorého je z hľadiska prekladateľa prekladanie v každom okamihu jeho práce
rozhodovací proces. Ten má štruktúru „tzv. hry na dokonalú informáciu,“ kde prekladateľ
voľbou jednej z alternatív predurčuje sám svoju voľbu ďalších „ťahov“.45
Ak chápeme preklad ako interpretáciu, ktorá je jeho východiskom a súčasne jedným
z cieľových produktov, a ako tvorbu, pri ktorej prekladateľ používa svoje vedomosti o jazyku
i „svete“ a pravidlá, ktoré má používať, je dôležité, aby si uvedomoval význam zvolenej
stratégie, ktorá ovplyvní výber jednotlivých riešení pri všetkých „ťahoch“ na všetkých
úrovniach prekladového diela. Ak má preložiť čo len španielske slovo muchacha, základnou
prekladateľskou jednotkou mu síce bude slovo, no výber spomedzi slovenských výrazov
dievča, dievčina, malá, dievčatko, krásavica, slečna, zlatko, kosť, fešanda, slúžka,
pomocníčka v domácnosti... bude ovplyvnený toľkými kritériami (sémantická a štylistická
hodnota slova, jeho konotátový rozsah, kontext, rytmus vety a textu, domáca čitateľská
tradícia, subjektívna estetická norma...), pôsobiacimi nezriedka súčasne, že sa jeho pozornosť
musí nevyhnutne zamerať na väčší celok.
Prekladateľ je vo vzťahu k originálnemu dielu čitateľ, kritik a analytik, vo vzťahu
k cieľovému textu tvorca. Ako uvádza španielsky translatológ Antonio Bueno García, podľa
postulátov textovej lingvistiky má každý komunikujúci (autor) už pred začiatkom
komunikačného aktu v mysli vlastný „textuálny projekt“ toho, čo chce povedať. Vlastný
komunikačný akt je potom realizáciou tohto projektu pomocou istých pravidiel, v ktorej sa
prejaví aj autorova osobnostná skúsenosť a jeho videnie sveta, teda jeho „ja“. Referenčný
rámec originálneho diskurzu (prejavy hovoriacich, situácií, kultúry, v ktorej žijú), odrážajúci
sa v jazyku, prekoná vo chvíli, keď prekladateľ buduje svoj diskurz, zrejmú premenu. Táto sa
bude pohybovať v rámci prekladateľovho vlastného „univerza“, takže sa v preklade budú
navzájom konfrontovať dve sily, predstavujúce dva špecifické autorské subjekty. Preto sa
otázka autorského „ja“, ktorá bolo dlho prisudzovaná len autorom originálneho textu, čoraz
44
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väčšmi reflektuje aj z hľadiska prekladateľa, ktorý vo všetkých fázach prekladateľského
procesu funguje na základe osobnostnej interpretácie textu a tvorí prekladový text („reexpresión“) podľa vlastných verbálnych, osobnostných a estetických schopností. 46
Práve preto zavedenie translatológie ako samostatného študijného odboru na vysokých
školách podporilo v druhej polovici 20. storočia

jej miesto a význam medzi ostatnými

vedeckými disciplínami a dalo za pravdu názorom, že čím viac vedomostí má prekladateľ
o predmete svojej práce a o kompetenciách, ktoré táto činnosť od neho vyžaduje, tým
adekvátnejšie a účinnejšie môže využívať možnosti svojho „ja“, svoje vedomosti a vrodené
i nadobudnuté schopnosti. Prekladateľ by mal poznať „inštrukcie na výber“, 47 ktorým sa
možno naučiť. Nemusí byť teda „špeciálne“ talentovaný, hoci talent je, pravdaže, výhoda.
V súvislosti s prekladom umeleckých textov sa často hovorí o potrebe istého špecifického
spisovateľského nadania. Pokiaľ ide o didaktiku prekladu, zvlášť v tomto prípade sa
„nácvik“ adekvátnych strategických postupov môže javiť ako neefektívny, no schopnosť
vidieť problém (akéhokoľvek druhu) a poznať možnosti (aj zovšeobecnené) jeho riešenia, nie
je podľa nášho názoru v rozpore s požiadavkou jedinečnosti a svojbytnosti umeleckého diela.
Potrebu cielenej prípravy aj „umeleckých“ prekladateľov nastoľuje u nás aj Jana Rakšányiová
(1949), podľa ktorej translátor nezíska zručnosti len na základe empírie. Navyše upozorňuje,
že stotožňovanie jazykových zručností s prekladateľskými kompetenciami môže mať
deštrukčné následky.48
Hoci sa prekladateľovo ovládanie východiskového a cieľového jazyka považuje za
samozrejmé, možno diskutovať o stupni, na akom mu jazykové vedomosti a zručnosti zaručia
dostatočné predpoklady na preklad. Je zrejmé, že len porozumieť obsahu textu nestačí.
Esteban Torre sa odvoláva na steinerovské „porozumieť znamená preložiť“ a tvrdí:
„Porozumieť nie je preložiť; zato preložiť je rozumieť. Alebo tými istými slovami: nie
všetko porozumenie je forma prekladu; ale každý preklad je vždy formou poznania.“49
Tieto slová, vychádzajúce z názoru, že preklad nie je nikdy dokonalý, ideálny ani
„hotový“, pretože také nie je nikdy ani „poznanie“ prekladateľa (Newmark napríklad uvádza
štyri roviny, na ktorých sa prekladateľ pohybuje: rovina poznatkov o javoch a o jazykových
prostriedkoch, ktoré ich vyjadrujú, rovina techniky, ktorá si vyžaduje adekvátny a prijateľný
46
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jazyk, rovina „umenia“, podľa ktorého možno odlíšiť, čo je napísané dobre a čo len priemerne
(rovina tvorivosti, intuície, niekedy inšpirácie) a napokon otázka názorov, osobných
preferencií, ktorej prejavom je odlišnosť jednotlivých prekladateľských riešení),50 podporujú
naše presvedčenie, že preklad je pre prekladateľa ustavičnou formou poznávania a, súčasne,
že kvalitná príprava a sústavné rozširovanie vedomostí a schopností „využiť“ ich v preklade
vedú aj v praxi k vyššej efektívnosti práce. Keď Cervantes žiadal od prekladateľa rukopisu
o histórii Dona Quijota, aby mu text preložil „do jazyka kastílskeho, nepridávajúc nič a nič
nevynechávajúc“ a on mu ho sľúbil „preložiť presne a verne a v krátkej lehote,“51 sformuloval
základné požiadavky prekladateľskej kompetencie. „Krátka lehota“ tu neznamená len
rýchlosť, evokujúcu riziko nízkej kvality, nekoncepčnosť a netvorivosť, ale schopnosť
racionálne a na základe poznania analyzovať a interpretovať originál a efektívne sa rozhodnúť
pre čo najlepšie riešenie.

Dnes tieto požiadavky formulujeme ako prekladateľské kompetencie, pod ktorými
možno

súhrnne

rozumieť

kompetencie

lingvistické,

sociolingvistické,

diskurzívne

a strategické. Všetky uvedené zručnosti vedú k dosiahnutiu interkultúrnej kompetencie, ktorú
Jana Rakšányiová považuje za najvyššiu prekladateľskú kompetenciu a charakterizuje ju ako
„schopnosť prijímať a interpretovať signály východiskovej kultúry a transferovať ich do
signálnej sústavy cieľovej sústavy.“ 52 Podľa tejto autorky k nevyhnutným vlastnostiam
prekladateľa patrí aj predvídavé myslenie, schopnosť usudzovať a analyzovať, vysoká
kreativita, asociatívne myslenie, kritický odstup, schopnosť samoregulácie, schopnosť rýchlo
sa orientovať, komunikatívnosť, štylistická a argumentačná vytríbenosť.
Mnohí autori sú náchylní pochopiť prekladateľský omyl či chybnú interpretáciu, no za
neodpustiteľné pokladajú zásahy do štýlu a celkového vyznenia originálneho diela. Ako
uvádza slovenská rusistka Ivana Kupková, Vladimír Nabokov v článku Umenie prekladu (The
Art of Translation, 1941) rozlišuje tri druhy prekladateľských „hriechov“: chyby
z nepozornosti a neznalosti, vynechávanie časti textu z rozličných dôvodov a napokon
prikrášľovanie a uhládzanie textu, jeho prispôsobovanie vkusu a predsudkom čitateľa. Toto,
upozorňuje Kupková, Nabokov považuje za najväčší zločin a navrhuje, aby zaň vinníka dali
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do klady.53 Pritom práve zmena „štýlu“ vinou neadekvátne zvolenej prekladateľskej stratégie
(alebo jej absencie) je často skrytá a vyjaví sa len po dôkladnej porovnávacej analýze
originálu a prekladu, čo je z pozície bežného čitateľa prakticky neuskutočniteľná „operácia“.
Z tohto hľadiska možno uvažovať o tom, že čitateľ je schopný pomerne ľahko odhaliť
neadekvátne pretlmočenie na rovine sémantiky či morfosyntaxe, ťažšie však zachytí posuny
v oblasti štýlu a v prípade vhodnej „kamufláže“ nerozozná miesta, ktoré prekladateľ vynechal,
dodal či upravil.54
Španielsky teoretik, kritik a historik prekladu Julio César Santoyo (1943), ktorý jedno
zo svojich diel nazval príznačne Preklad ako zločin (El delito de traducir, 1996), podobne ako
Nabokov kriticky hodnotí „výkony“ niektorých španielskych prekladateľov a prvú kapitolu
uvádza slovami: „Autor týchto riadkov nechápe, prečo nie sú väznice a súdne siene tohto štátu
(napriek udeľovaniu milosti a amnestiám) plné prekladateľov. Pretože ak sa pod odcudzením
a krádežou rozumie zmocnenie sa cudzieho majetku, ak slovníky odjakživa definovali termín
klamať ako synonymum vymýšľať si, prekrúcať význam alebo predstierať, uviesť do omylu
a povedať opak toho, čo sa vie, myslí alebo v čo sa verí, a ak sú ignorantstvo a jeho prejavy
v praktickom živote zločinom, ani v najmenšom by som nepochyboval, že by sa dostali za
mreže tí, čo dnes beztrestne prekladajú alebo vydávajú preklady.“55
Aj to naznačuje, že okrem „odborných“ kompetencií prekladateľa je pri príprave
mladých prekladateľov nemenej dôležitá aj požiadavka prekladateľskej zodpovednosti a etiky
voči autorovi a čitateľovi.56
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Pri úvahách o didaktike prekladu a efektívnom imitovaní prekladateľského procesu
vystupuje do popredia aj otázka textu ako komunikačného celku, jeho jednotnosť, kde je
každá zložka prepojená s ostatnými a vytvára vzájomným pôsobením „vyznenie“ diela. „V
skutočnosti je nositeľom informácie oznámenie ako celok. Jazykové prostriedky všetkých
rovín – od fonologickej až po syntaktickú a štylistickú – slúžia na zakódovanie
informácie,“ píše Ján Vilikovský. 57 Pri preklade tak posudzujeme nie funkcie a významy
jednotlivých elementov, ale vždy vo vzťahu ich vzájomnej podmienenosti, funkcie a významu
pre dielo ako celok. Ako pripomína aj Esteban Torre, aby sme mohli preložiť kompletný
zmysel istej výpovede, nestačí brať do úvahy formu slov a viet nezávisle, ale vždy treba
pristúpiť k textu v jeho celosti, s jeho rozmanitými registrami, úrovňami a štýlmi
a v špecifickom rámci jeho konkrétnej situácie. Torre uzatvára: „Je potrebné vedieť, kto sa
obracia na koho, s akým zámerom a za akých podmienok.“58 Jeho názor len potvrdzuje už
spomínanú Ortegovu myšlienku o „okolnostiach“, v ktorých vzniká každé dielo, originál aj
preklad, ktoré ho podmieňujú a vďaka ktorým je zrozumiteľný a pochopiteľný. Súhlasne
vyznieva aj Ecovo zopakovanie dávnej myšlienky, že v umeleckom diele nie je nič, čo nie je
obsiahnuté v celom diele a že „každú interpretáciu určitej časti textu možno akceptovať, ak ju
potvrdí, a zavrhnúť, ak ju spochybní iná časť toho istého textu.“ 59 Takéto hľadisko je
dôležitým kritériom aj pri výbere „cvičných“ prekladových textov a pri otázke, či napr.
úryvky z dlhších textov spĺňajú požiadavku prístupu k prekladovému textu ako k celku.
Súčasná španielska teoretička prekladu a pedagogička Rosario García López
uprednostňuje vo vyučovaní vždy úplné texty ako komunikačné a následne aj prekladateľské
jednotky. Podľa jej názoru každé skrátenie textu negatívne zasiahne do celkovej hodnoty
autorskej výpovede a zmenší (aj pre prekladateľa) možnosť posúdiť miesto, funkčnosť,
hodnotu jednotlivých prvkov textu v jeho celistvosti.60

de Traducció i Interpretació, sa problematike prekladu (odborného aj umeleckého) a v istej miere aj tlmočeniu
sústavne venujú časopisy Sendebar, Livius, Hieronymus Complutensis, Vasos Comunicantes či Hermés, Revista
de Traducción.
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1.3. Špecifiká prekladu umeleckého textu

Umelecký text je jedným z prejavov komunikačného aktu, ktorý má (ako sa často
zvykne zdôrazňovať) „pridanú estetickú hodnotu“ a je poznačený expresívnosťou,
emocionálnosťou a obraznosťou, vyplývajúcou z nepriameho pomenovania, ktoré je
„imanentným štruktúrotvorným princípom literárnej tvorby a funkčne sa podieľa na celkovom
významotvornom procese.“61 Pri preklade literárneho textu hľadáme v cieľovej kultúre také
štylistické prvky a prostriedky, ktoré by čo najpresnejšie a najadekvátnejšie preniesli nielen
informatívnu, ale aj estetickú hodnotu originálu do celkovej kultúrnej hodnoty prekladu.
Podľa českého prekladateľa z ruštiny a teoretika prekladu Milana Hralu (1931) „pro umělecký
překlad platí obecní zásady překladu a překladatelské práce, avšak zároveň ve stejné míře
zásady umělecké tvorby. Jejich spojení vytváří specifičnost uměleckého překladu vubec.“62
Tuto špecifičnosť podmieňuje aj to, že preklad ako taký sa usiluje povedať to isté
inými slovami, jedným z jeho základných znakov je teda metaforický charakter. V prípade
umeleckého prekladu sa tak stretávame s umocneným metaforickým aktom, ktorý svojou
povahou podľa našej mienky podporuje názor, že ide o umeleckú literárnu operáciu. Ľubomír
Feldek pokladá prekladateľa vždy viac alebo menej za spoluautora, lebo aj keby mal možnosť
povedať to isté tými istými slovami, nikdy to nebude „to isté“, pretože „v inom národe, v inej
dobe, iným ľuďom by sme nimi už asi povedali čosi iné.“ 63 Ako v už spomenutej štúdii
Traducción: Literatura y literalidad uvádza Octavio Paz, nie je možné, aby sa originálny text
opäť objavil v inom jazyku. Napriek tomu je v ňom ustavične prítomný, lebo preklad naň
v každej chvíli odkazuje, alebo ho mení na slovný objekt, ktorý ho v inej podobe reprodukuje.
Metonýmia a metafora sú, podľa neho, na rozdiel od vysvetľujúceho prekladu a parafrázy
„prísne formy, ktoré nie sú v rozpore s presnosťou: prvá je nepriamym opisom a druhá
slovnou rovnicou.“64

K špecifickosti prekladu umeleckých textov patrí aj postoj, s akým k nemu pristupuje
čitateľ, prijímajúci preklad „ako“ originál, akoby sme (v našom prípade) naozaj čítali text
Garcíu Márqueza, Cervantesa či Garcíu Lorcu, hoci tí by svoje dielo nikdy nenapísali ani po
slovensky, ale ani takým spôsobom, akým je „napísaný“ preklad. Podstatou tejto ilúzie sa
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zaoberá aj španielsky prozaik a prekladateľ Javier Marías (1951)65 v príznačne nadpísanej
štúdii Preklad ako predstieranie a reprezentácia (La traducción como fingimiento y
representación, 1993).
Marías prirovnáva preklad k divadlu, ktoré takisto robí všetko, aby mal divák dojem,
„akoby to bolo naozaj“. A hoci, aj v prípade prekladu, vieme, že ide len o pretvárku, na
základe istej dohody sme jej ochotní uveriť. Na to je však potrebná pomoc zo strany
„inscenátorov“. „To značí, že dohoda, hra, by sa mohla uplatniť, ak budú splnené nasledovné
podmienky divákov či poslucháčov. Uverím, že stromy, ktoré tvoria dekorácie, plnia tú úlohu,
akú chcete, ak sa vy pousilujete (alebo sa budete tváriť, že sa usilujete), aby som tomu uveril,
ak ste sa vy pri maľovaní a stavaní kulís na scénu snažili, aby som tomu uveril.“66 Čo z toho
vyplýva pre preklad, ktorý je podľa Maríasa „inou modalitou reprezentácie“? Preklad by mal
prinútiť čitateľa povedzme slovenského textu, aby uveril, že číta po španielsky. Aby sa
uskutočnila takáto „pochabosť“, je potrebný aj pocit istej dôveryhodnosti. Aby čitateľ prijímal
preklad ako dôveryhodný, „musí v ňom nájsť „niečo“ odlišné a neomylne vzdialené tomu, na
čo je zvyknutý pri čítaní textov napísaných v jeho rodnom jazyku. Musí v ňom zbadať
„niečo“, čo mu síce nebude ustavične pripomínať, že má pred sebou preklad, no umožní mu
vytušiť, predstaviť si originál, ktorý, ako sme uviedli, nemôže spoznať iným spôsobom.“67
Marías síce priznáva, že nevie definovať to „niečo“, no uzatvára, že prekladateľ k jeho
dosiahnutiu potrebuje, aby jeho jazyk bol „taký flexibilný, bohatý a otvorený, ako je možné:
potrebuje jazyk, do ktorého sa môžu a priori pomestiť všetky možné jazyky so svojimi
príslušnými a nekonečnými osobitosťami.“ 68 V tom spočíva, podľa neho, odveký paradox
prekladu, ktorý je literárnou tvorbou a súčasne jej „predvádzaním“.
Ďalším problémom umeleckého prekladu je komplikovanosť textovej štruktúry
originálu, vyplývajúca z podstaty informácie, ktorú obsahuje. Umelecké dielo má z hľadiska
prekladateľa niekoľko kritických bodov: jeho „fikčný svet“ nemusí mať priamu väzbu na
empiricky overiteľnú skutočnosť, literárny jazyk je predovšetkým výrazom idiolektu autora
a súčasne je výrazne konotatívny. Jeho informačné jadro je nasýtené mnohovýznamovosťou,
ktorá je potom zdrojom reťaziacich sa interpretácií. Keďže tieto interpretácie treba pri
65
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preklade reprodukovať v novom (literárnom) jazyku, možnosti (aj pri zohľadnení dávneho
výroku, ktorý cituje Umberto Eco, že „veci majú svoju mieru a existujú isté hranice, v rámci
ktorých je správne sa držať“)69 riešenia sú ťažko vyčerpateľné. Autor umeleckého diela sa
usiluje „vyvolať v čitateľovi emotívno-hodnotiacu odozvu, usiluje sa reflektovať v uzavretom
diele, v jednej epizóde, problémy otvoreného sveta, čo zdôrazňuje dôležitosť textuálnych
implikácií a pridané hodnoty istých explicitných prvkov v texte.“ 70 Ako pripomína Jurij
Lotman, básnická reč je „v porovnaní s prirodzeným jazykom oveľa zložitejšia. Keby
básnická reč obsahovala (...) rovnaký objem informácií ako obyčajná reč, bola by zbytočná,
stratila by právo na existenciu a určite by zanikla.“71 Prekladateľskú interpretáciu umeleckého
diela sťažuje skutočnosť, že literárny text je výsledkom celého radu pragmatických,
idiolektických a lingvistických faktorov, ktorých vzájomné spolupôsobenie vytvára zložitý
textový priestor, v ktorom to, čo sa hovorí, má často menšiu dôležitosť, ako to, čo sa chce
povedať, prečo sa to hovorí a ako sa hovorí.
Aj Peter Newmark pragmaticky konštatuje, že hoci všetky texty (literárne aj
„neliterárne“) majú „okruh“ svojich konotácií a do istej miery prezrádzajú „infraživot“ svojho
autora, v literárnom (umeleckom) texte by mal byť práve na nich dôraz, „pretože ak je text
dobrý, je to alegória, komentár o spoločnosti, o minulosti a o dnešku. (...) Naozaj, čím väčšie
je bohatstvo jazykových prostriedkov, použitých v texte (polysémia, slovné hry, zvukové
efekty, metrum, rým), tým ťažší bude pravdepodobne jeho preklad, a tým väčšmi bude stáť za
námahu.“72
Razantné „vydeľovanie“ umeleckých textov spomedzi iných druhov textov však
nemusí byť vždy pre preklad prínosom. Literárny umelecký text, tak ako všetky ostatné druhy
textov, je komunikačný celok, v ktorom sa všetky a každá jedna z jeho častí navzájom
usúvzťažňujú, takže zmysel každého prvku nie je možné pochopiť a poňať bez pochopenia
ostatných prvkov. A tak to, čo niektorí translatológovia pokladajú za špecifické
„literárne“ efekty, vyvolávajúce emotívne a estetické účinky, sú ukazovatele zmyslu
a významu textu, ktoré majú svoj komunikačný význam, závisiaci vždy, vedome či nevedome,
od intencie a zámerov autora. Podľa Rosario García López možno teda povedať, že autor pri
tvorbe používa jazykové prostriedky a vytvára svoj vlastný idiolekt nie výhradne preto, aby
vytvoril text nabitý „estetikou“, ale aby všetkými zvolenými prostriedkami dosiahol svoj
69
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umelecký zámer.73 Tento zámer autora má väčšmi do činenia s mimojazykovými prvkami než
s čistou lingvistikou, je častejšie vyjadrený implicitne než explicitne, preto čím viac znalostí
o mimojazykových ukazovateľoch (a schopností odkryť ich v texte a pochopiť ich vzájomné
súvislosti) prekladateľ má (získa, naučí sa získavať), tým presnejšie analyzuje a interpretuje
originál a adekvátnejšie prostriedky v procese prekladania využije.

Ako sme už naznačili vyššie, jedným zo znakov adekvátneho prekladu je zachovanie
štýlu autora, jeho autorského idiolektu. Predpokladom je, aby prekladateľ dokázal rozpoznať
jeho charakteristické znaky, ktoré sa môžu prejavovať na rôznych úrovniach textu, a preniesť
ich do prekladu. Tie tvoria už spomínaný „invariant“ originálneho diela, ktorý je nositeľom
jeho najdôležitejších funkcií a mal by aj napriek priestorovým a časovým rozdielom medzi
originálom a prekladom zostať zachovaný. V súvislosti s autorským štýlom hovorí napríklad
Ladislav Franek (1947), že každý umelecký text je odvodený od parole, individuálneho
využitia reči, pričom štýl je definovaný vzhľadom na normu ako odchýlka. „Štýl je teda
chápaný ako individuálna odchýlka, ktorú možno sledovať na viacerých plánoch, počnúc
individuálnym autorským štýlom cez druhové príznaky štýlu v rámci určitej slohovej
formácie (romantizmu, symbolizmu a pod.) až po jej rozmanité podoby pri porovnávaní
dvoch alebo viacerých textov, vyplývajúce z prekladateľských operácií.“74 Vzťahom medzi
štylistickou kompetenciou a kultivovaním prekladateľskej kompetencie, ktorá predpokladá
„kultivovanú interlingválnu štylistickú kompetenciu“, sa zaoberá aj Dolník, podľa ktorého by
mal

prekladateľ

ovládať

kultúru

jazykovej

komunikácie

a „pri

zostavovaní

cieľovojazykového textu diferencovať medzi príznakovou a bezpríznakovou integráciou
východiskovojazykového textu do kultúry cieľovojazykovej komunikácie a zdôvodniť svoje
rozhodnutie pre jednu z možností.“75 Z uvedeného je zrejmé, že kvalifikovanosť štylistických
rozhodnutí prekladateľa závisí od jeho schopnosti reflektovať jazykové a kultúrne možnosti
originálu s využitím čo najširších jazykových a kultúrnych možností cieľového prostredia. Ak
sa vrátime k Dolníkovým úvahám, prekladateľ by mal optimalizovať svoju „transjazykovú
štylizačnú slobodu“ vzhľadom na „viazanú štylistickú kompetenciu (viazanú na prekladovú
situáciu).“76
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Možno teda povedať, že dobrý prekladateľ literárneho textu znovutvorí nie umelecké
texty, ale jednotlivé autorské idiolekty vo funkcii ich komunikatívnej hodnoty, „potláča
prirodzenosť štylistickej kompetencie a pracuje v rámci plnenia príznakovej komunikačnej
úlohy.“77
Alebo, ako hovorí Valentin García Yebra (1917 – 2010), svet literárneho prekladu by
sa mal správať podľa všeobecného zlatého pravidla: „Povedať všetko, čo hovorí originál,
nepovedať nič, čo originál nehovorí, a povedať to všetko čo možno najsprávnejšie,
najprirodzenejšie a najelegantnejšie. Prvá požiadavka obmedzuje štylistickú slobodu
prekladateľa, ale druhá ju nielenže umožňuje, ale, v rámci hraníc, vytýčených prvou, ju
vyžaduje a podnecuje.“78

Záver: Pri konkrétnom prekladateľskom akte si prekladateľ implicitne rieši mnohé zo
základných otázok, ktoré už translatológia formulovala ako vyriešené. Napriek jedinečnosti
prekladateľskej činnosti možno niektoré spôsoby riešenia problémových miest a prístupy
k nim zovšeobecniť. Úlohou didaktiky prekladu je prispieť k tomu, aby prekladateľ videl
problém, aby rozoznal príznakový segment originálu a vedel (naučil sa) nájsť analogicky
príznakový segment v cieľovom jazyku. Poznanie a schopnosti prekladateľa nie sú teda
navždy dané, naopak, rozvíjanie prekladateľských kompetencií je zdrojom nekonečných
možností prekladateľovho „čítania a písania“, ktoré predstavuje predpoklad radu interpretácií
umeleckého diela a jeho ustavičného dialógu s východiskovou a prijímajúcou kultúrou.
Hodnotu tohto dialógu ovplyvňuje aj celková situácia prijímajúceho prostredia, jeho literárna
tradícia a dobový postoj k prekladu.
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2. STRUČNÉ DEJINY UMELECKÉHO PREKLADU V KRAJINÁCH
HOVORIACICH PO ŠPANIELSKY

Systematické myslenie o preklade ako integrovanej vedeckej disciplíne sa aj
v Španielsku, podobne ako v iných krajinách, prudko rozvíjalo najmä v druhej polovici 20.
storočia. Potreba skúmania prekladu z hľadiska jeho histórie, teórie i praxe sa intenzívne
prejavovala od šesťdesiatych rokov aj volaním po teoretickej a praktickej vysokoškolskej
príprave budúcich adeptov umeleckého prekladu, ktorá dovtedy na španielskych vysokých
školách chýbala. Dnes sú práve univerzity základnými centrami a organizátormi
translatologického výskumu.
Prekladateľská prax v španielsky hovoriacich krajinách podnietila množstvo
teoretických úvah, významných i v rámci európskeho kontextu. Žiaľ, len málo z nich je
známych aj v našom kultúrnom kontexte. Výnimkou sú už zmienené štúdie Paulíny
Šišmišovej o prínose José Ortegu y Gasseta a Jorgeho Luisa Borgesa pre teóriu prekladu, či
zmienok o diele Valentina García Yebru (Vladimír Oleríny, Ján Zambor) a Césara
Domíngueza (Ladislav Franek, Pavol Koprda) a Jorgeho Guilléna (Ladislav Franek).
Prínosom je široko romanisticky koncipovaná publikácia Translatologické reflexie: umelecký
preklad z/do románskych jazykov, v ktorej sa po prvý raz dostávajú k slovenskému čitateľovi
ukážky diel relevantnách teoretikov i praktikov umeleckého prekladu v románskych
krajinách, spolu s náčrtom dejím umeleckého prekladu v príslušných kontextoxh (francúzsky,
taliansky, portugalský, rumunský, španielsky a hispanoamerický). Na publikáciu istým
spôsobom nadväzuje už spomenutá stať Magdy Kučerkovej o význame prekladu v dejinách
Latinskej Ameriky. 79 V českom preklade sú prístupné štúdie Bída a lesk překladu od José
Ortegu y Gasseta a Homérovské překlady od Jorgeho Luisa Borgesa, uverejnené v zborníku
Překlad literárního díla. Sborník současných zahraničných studií z roku 1970. 80 Z novších
českých publikácií zaujme výber štúdií španielskych teoretikov a historikov prekladu, ktoré
editorka Petra Vavroušková zaradila do publikácie Sedm tváří translatologie.81
Pritom práve multikultúrny charakter Španielska a Latinskej Ameriky sa oddávna
prejavoval kontaktmi s cudzími kultúrami a jazykmi, vyvolávajúcimi potrebu prekonať
„babylonský zmätok“, dorozumieť sa a obohatiť sa poznaním „iného“. V nasledujúcom
79
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prehľade sa preto zmieňujeme o základných teoretických prácach, relevantných z hľadiska
vývinu myslenia o preklade v španielsky hovoriacich krajinách.
Podľa mienky súčasného významného historika, teoretika a kritika prekladu Julia
Césara Santoyu (1943) bola prekladateľská činnosť na území dnešného Španielska až do
pokročilého 11. storočia ako „dlhá noc ticha, len sem-tam prerušená kratučkými zábleskami
svetla“.82 V období stredoveku sa však polostrov vďaka sprostredkovateľskej misii arabského
jazyka a islamskej kultúry stal významným faktorom v procese prenosu diel gréckej, sýrskej,
indickej či perzskej kultúry a vzdelanosti do západnej kresťanskej Európy. Vďaka arabským
vydaniam spoznal európsky stredovek diela Aristotela, Hippokrata, Galéna, Archimeda.
Stredoveké myslenie o preklade sa nesie v znamení dichotómie medzi spôsobom
prekladania náboženských a svetských textov. Pri prvom sa vyžadovala čo najväčšia
doslovnosť, pri druhom sa pripúšťala väčšia voľnosť a tvorivý prínos prekladateľa.
Prvým doposiaľ doloženým „španielskym“ prínosom do uvažovania o preklade je
korešpondencia židovského filozofa pochádzajúceho z Córdoby, Moisésa Maimónidesa (1135
– 1204) z roku 1199 s prekladateľom jeho diela Príručka pre zblúdilcov (Guía de los
extraviados), vytvorenom v arabčine a preloženom do hebrejčiny, Samuelom Ibn Tibbonom.
Maimónides vychádza z myšlienok Svätého Hieronyma, chváli svojho prekladateľa i možnosť
„konzultovať“, pritom uvádza, že preklad má byť jasný a verný, no prekladateľovi, ktorý by
doslova prenášal každé slovo originálu a otrocky sa pridŕžal poriadku slov vo vete, podľa
neho hrozí, že výsledkom bude „zmenený a skomolený text.“83
V 12. a 13. storočí sa s prekladateľskou činnosťou spájajú predovšetkým aktivity
prekladateľských centier v Tolede a Seville (ale aj v Ávile, Ripolle, Vicu, Tarragone),
v ktorých sa prekladali originály arabských diel a arabské preklady gréckych originálov do
domáceho, románskeho jazyka. Na činnosť prekladateľskej „školy“ v Tolede, kde sa
prekladalo z arabčiny do latinčiny, nadviazala v priebehu 13. storočia aktivita sevillského
centra pod kuratelou kráľa Alfonsa X. Múdreho (1221 – 1284). Tento panovník v úsilí
posilniť národné vedomie aj prostredníctvom spoločného jazyka („el castellano“), nariadil
prekladať oficiálne dokumenty z latinčiny do španielčiny a podporoval tvorbu a vydanie
významných

historických

(Crónica

General),

právnických

(Las

Siete

Partidas,

najvýznamnejšia právnická encyklopédia svojej doby), didaktických a vedeckých diel
v domácom jazyku. Ešte ako infant nariadil v roku 1251 preklad zbierky orientálnych
príbehov Calila e Dimna, považovaný za prvý preklad tejto zbierky do západného jazyka.
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V úsilí čo najlepšie využiť poklady arabskej vzdelanosti vytvoril okolo seba kultúrnu „dielňu“,
v ktorej mali prekladatelia rozhodujúcu úlohu. V porovnaní s toledským centrom využívali
metódu „a cuattro mani“, keď do procesu prekladu vstupujú štyria aktéri, medzi nimi už aj
akýsi redaktor textu, dbajúci nielen na presnosť, ale aj na štýl prekladu do domáceho
románskeho jazyka.

Alfons X. Múdry podporoval šírenie literatúry prostredníctvom

prekladov aj do iných románskych jazykov. Prekladať znamenalo trasladar, prekladateľa
(trasladador) nazývali aj truiamán či turgimán, teda „sprostredkovateľ“. Aktuálne výskumy
a štúdie (Santoyo, na rozdiel od Menéndeza Pidala a Garcíu Yebru) poukazujú, že hoci
v Tolede prebiehala bohatá prekladateľská „aktivita“, nešlo o klasickú „školu“, ktorá by
zahŕňala prípravu mladých adeptov či združovala význačných prekladateľov tej doby. 84
Atribúty pre pomenovanie „škola“ podľa Santoya spĺňajú až neskoršie aktivity podporované
mecenášom Iňigom Lópezom de Mendoza, markízom de Santillana (1398 – 1458).
K šíreniu myšlienok humanizmu a renesancie prispelo po Gutenbergovom vynáleze
kníhtlače (1445) aj rýchlejšie prenikanie textov k širším vrstvám čitateľov a nárast prekladu
profánnych diel. Preklad, rozhodujúci nástroj pri formovaní národných jazykov, sa stáva
politickým i náboženským fenoménom. Erazmus Rotterdamský (1469 – 1536) vo svojom
latinskom preklade Nového zákona (1516) predznamenal Lutherov preklad biblie do
novodobej nemčiny aj požiadavkou, aby bol preklad nielen filologicky presný, ale aby pôsobil
aj esteticky. Pokiaľ ide o dianie na „španielskej“ pôde, „historickým“ rokom 1492 sa začína aj
zlatý vek španielskeho prekladu. Ako uvádza Santoyo, je paradoxom dejín, že Španieli, ktorí
po víťaznom dovŕšení reconquisty práve vyhnali z krajiny Arabov a Židov, vzápätí vstúpili
„stretnutím dvoch kultúr“ do kontaktu s množstvom „amerických“ indiánskych a neskôr
ázijských jazykov. 85 Potreba a následný rozkvet prekladu (a tlmočenia) viedol Carlosa I.
v roku 1517 k otvoreniu prvého „odelenia pre jazyk“ („oficina de lenguas “) na kráľovskom
dvore. Prví tlmočníci a prekladatelia (Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero a Marina, la
Malinche, v procese Cortésovho dobýjania Mexica, Pizarrov tlmočník Indián Felipillo v Peru),
umožňovali nielen kontakt dobyvateľov s domácim prostredím, ale nezriedka mali aj priamy
vplyv na sprostredkúvané udalosti. Octavio Paz napríklad pokladá vzťah medzi Cortésom
a jeho tlmočníčkou „Malinche“ za východisko úvah o dvoch podstatných fenoménoch
conquisty: o téme násilia a komunikácie.86
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V tomto z hľadiska prekladu mimoriadne plodnom období vzniklo na území
Španielska niekoľko dôležitých teoretických statí. V roku 1526 vychádza prvý španielsky
preklad Erazmovho diela Enchiridion, ktorého prekladateľ Alonso Fernández de Madrid
v stati Výzva prekladateľa k čitateľovi (Exhortación al lector en nombre del intérprete)
podotýka, že prekladal dielo „do jazyka spoločného pre všetkých“ a uvádza, že prekladateľ by
si mal položiť otázku, ako by bol asi napísal dielo autor, keby ho vytvoril v cieľovom
jazyku.87
Erazmov žiak Juan Luis Vives (1492 – 1540) v niekoľkých kapitolách svojho diela De
ratione dicendi (1533), ktoré vyšlo tri roky po Lutherovej stati Sendbrief vom Dolmetschen
(1530), podáva prvú textovú typológiu, ktorá naznačuje vzťah aj k prekladateľskej praxi.
Podľa Eugenia Coseriu tým patrí Vives k priekopníkom modernej teórie prekladu. Pri prvom
type (informatívny text, čo) sa pri preklade kladie dôraz na obsah originálu, druhý typ (Sväté
texty, ako) berie do úvahy formálnu stránku textu, kde je každé slovo „mystériom“, a napokon
tretí typ („výrazové“ teda literárne texty, čo a ako) sa usiluje o vyvážené pretlmočenie obsahu
aj formy, v prípade konfliktu medzi obsahom a formou uprednostňuje obsah.88 V súvislosti
s prekladom literárnych textov zdôrazňuje aj intuíciu a vyjadrovaciu schopnosť prekladateľa a
vyjadruje sa i k prekladu poézie, kde uznáva ešte väčšiu voľnosť „pridávať, uberať a slobodne
meniť“, aby sa zachovala celistvosť textu.
V roku 1534 vychádza španielsky preklad diela Baltasara de Castiglione Dvoran
(Libro del Cortegiano), obsahujúci aj niekoľko listov jeho prekladateľa, básnika Juana de
Boscána (1490 –1542), a ďalšieho majstra renesančných foriem Garcilasa de la Vega (1501 –
1536). Ako možno „vyčítať“ z ich korešpondencie, Boscánovým zámerom bolo sprístupniť
dielo tým, ktorí neovládajú „lengua toscana“ (prejavoval teda záujem o čitateľa), a to
spôsobom, ktorý ladí s úsilím renesančných prekladateľov priblížiť nielen obsah, ale aj krásu
originálu obsahovo presným, ale aj „krásnym“ textom prekladu. Prínosom Boscánovho
uvažovania je aj terminologické spresnenie pojmov „trasladar“ a „traducir“. Castiglioneov
výraz „copiar“ prekladá ako trasladar (prepísať, preniesť), zatiaľ čo „traducir“ podľa neho
znamená tvorivú činnosť, paralelnú s tvorivým procesom vzniku originálu. Boscán sa vo
svojom preklade usiluje vyhnúť latinským a talianskym výrazom, prekladá „na španielsky
spôsob“. Jeho obrana hovorového jazyka a odmietnutie prekladania „slovo za slovo“ (v roku
1540 ju s preňho tragickým dôsledkom zopakoval vo svojej stati Manière de bien traduire
podstate : (Jeden) pohľad na preklad v kultúrnych dejinách Latinskej Ameriky. In: Preklad a kultúra 3.
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d´une langue en l´autre francúzsky humanista Etienne Dolet) prispeli k posilneniu úlohy
prekladu ako prostriedku šírenia myšlienok renesančného Talianska v Španielsku.
Odveká opozícia voľný verzus doslovný preklad sa dlho riešila predovšetkým na
pozadí prekladu náboženských textov. Pre španielske myslenie je zásadný postoj a pôsobenie
Fraya Luisa de León (1527 – 1591), „kniežaťa prekladateľov Zlatého veku“, ktorý bol
obviňovaný (a odsúdený na päť rokov väzenia) za príliš svetský prístup k prekladu (jeho
jazyk vraj pripomínal jazyk erotických ovídiovských veršov). V Úvode k svojmu prekladu
Piesne piesní, ktorý dokončil v roku 1561, obraňuje použitý postup názorom, že slová
prekladu majú „rozprávať španielskym jazykom, a nie ako cudzie a votrelecké, ale akoby sa
boli v ňom zrodili a prirodzene k nemu patrili.“89 Ak sa Martin Luther (1483 – 1546) usiloval
„ponemčiť“ biblické texty, Fray Luis de León ich chce „pokastílčiť“. Jeho myšlienka
„priviesť autora k čitateľovi“ sa o štyri storočia neskôr objaví v Schleiermacherovej dvojakej
ceste k prekladu.
V 17. a 18. storočí latinské a grécke texty (a jazyky) ustupujú francúzštine, vplyv
francúzskeho encyklopedizmu vedie k zvýšenej produkcii kníh a slovníkov, k posilneniu
záujmu o cudzie jazyky a k úvahám o vplyve cudzích jazykov na domácu kultúru. Španielske
úvahy o preklade (Tomás de Iriarte, José Cadalso, José Capmany) sa nesú v znamení obrany
španielčiny

a kritiky

zlých

prekladov.

Aj

španielski

prekladatelia

sa

usilujú

„premôcť“ renesančný klasicizmus manipuláciou originálu v zmysle pojmu „belles infidèles“,
ktorý neskôr prekonajú až veľkí teoretici a básnici nemeckého romantizmu. Významný
dramatik Leandro Fernández de Moratín (1760 – 1828) vystupuje ako typický reprezentant
doby v úvode k svojmu prekladu Moliérovej Školy manželov: „Hádam mi bude odpustená
smelosť vynechať celé pasáže, skracovať, zmeniť niektoré scény, riešenie preniesť do iných,
nedbať na dialóg postavený autorom a nahradiť ho iným dialógom?“90
Romantizmus a jeho volanie po individualizme a zachovaní špecifickosti originálneho
textu viedli, naopak, často k „doslovnosti“, literárnosti a následne k myšlienkam o charaktere
a kvalitách prekladu, o jeho možnosti či nemožnosti, o kvalitách prekladateľa ap. Postupne sa
prekladá čoraz viac diel z moderných i „exotických“ jazykov. Úvahy Goetheho, Herdera, no
najmä Friedricha Schleiermachera (1768 – 1834) v stati Über die verschiedenen Methoden
der Übersetzung (1813) o dvoch prístupoch k prekladu (prvý nechá autora „na pokoji“ a núti
čitateľa, aby si uvedomil, že nečíta nič iné, len preklad originálu, druhý umožní čitateľovi,
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aby si „pokojne“ vychutnal čítanie preloženého textu, adaptovanému podľa očakávania
cieľového prostredia) sa stretli so záujmom aj u španielskych teoretikov prekladu.
Na Schleiermacherove závery reaguje v už klasickej stati z roku 1937 Bieda a lesk
prekladu (Miseria y esplendor de la traducción) José Ortega y Gasset (1883 – 1955). Ako
uvádza Paulína Šišmišová vo svojej štúdii Prínos J. Ortegu y Gasseta do teórie prekladu,
Ortega býva považovaný skôr za predstaviteľa tzv. prekladateľského pesimizmu, podľa
ktorého je preklad ako taký nemožný. Upozorňuje však, že podľa nej sú „podobné
interpretácie výsledkom toho, že Ortegova teória prekladu sa vytrháva zo svojho kontextu,
teda z Ortegovej filozofie circunstancionalizmu, perspektivizmu a raciovitalizmu, z ktorej sa
zrodila a ktorej je súčasťou.“ 91 Ortega uprednostňuje presný, erudovaný preklad, v ktorom
estetické kvality nie sú prvoradé. (Autorka štúdie pripomína, že tento názor je ťažko
aplikovateľný pre preklad umeleckej literatúry.) Vo vzťahu k schleiermacherovskej teórii
dvoch prístupov k prekladu zdôrazňuje, že prekladateľ má „vytrhnúť“ čitateľa z jeho
čitateľských návykov, nenechať ho „na pokoji“, ale naopak, prinútiť ho pohybovať sa
v hraniciach autorových návykov, umožniť mu vystúpiť z vlastného jazyka a kultúry a vstúpiť
do cudzieho. Z toho pramení aj zdroj Ortegovho pesimizmu, „bieda“ prekladu spočíva podľa
neho v úsilí prekladateľa „vypovedať v jednom jazyku to, čo druhý jazyk má tendenciu
zamlčovať.“ Jeho „leskom“ je, že „napomáha vzájomnému odhaľovaniu tajomstiev, ktoré si
jednotlivé národy a epochy strážia a tým preklad prispieva k lepšiemu poznaniu a integrácii
ľudstva.
Ortegovu stať prijímajú španielski teoretici rôzne. Julio César Santoyo ho vo svojej
stati Poznámky k Ortegovi y Gassetovi: Bieda a lesk prekladateľskej reflexie (En torno
a Ortega y Gasset: Miseria y Esplendor de la reflexión traductora, 1994) dokonca nazýva
jedným „z diletantov, ktorí najviac poškodili teóriu prekladu“, pričom sa kriticky stavia
predovšetkým k Ortegovmu opakovaniu argumentov nemeckých idealistov a uvádzaniu
všeobecných poznatkov o preklade za axiómy. Pre Alfonsa Reyesa či Javiara Maríasa je,
naopak, Ortega „autoritou“.92
Mexický esejista, básnik, prozaik a prekladateľ Alfonso Reyes (1889 – 1959)
upozorňuje na Ortegove myšlienky aj v stati O preklade (De la traducción) z rokov 1931 –
1941, kde priamo nabáda čitateľa, aby siahol po vyššie spomenutej Ortegovej stati (hoci
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naznačuje, že v nej cíti „istý závan polemiky s francúzskymi filológmi“

93

). Reyes

v myšlienkach, ktoré vychádzajú z romantizmu a prechádzajú až k Octaviovi Pazovi, pokladá
každý jazyk za „spôsob videnia sveta“, ktorý, a aj keď si adoptuje nejaké cudzie slovo, pridá
k nemu nový odtienok. Ak by, podľa neho, do prekladu nevstupoval ťažko definovateľný
prvok tvorivosti, bol by iba „manuálnou prácou, ako pretáčanie vína do sudov.“94 Z hľadiska
prekladu sú pozoruhodné autorove úvahy v súbore esejí Vymedzenie (El Deslinde, 1944),
v ktorých

vo

viacerých

ohľadoch

predchádza

závery

teoretikov

v šesťdesiatych

a sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Reyes pokladá každé literárne dielo za „sémantickú
architektúru“, nekladie do protikladu požiadavku obsahu či formy, všetko, obsah aj forma,
tvorí podľa neho nerozlučne text. V prípade prekladu básnických textov uznáva, že hoci ide
skôr o „re-creación“, nie je to z hľadiska prekladateľa svojvôľa, ale následok nemožnosti
preniesť text do jazyka, ktorý sa mu vzpiera.
Podľa španielskeho prozaika, esejistu a teoretika Francisca Ayalu (1906 – 2009),
autora štúdie Stručná teória prekladu (Breve teoría de la traducción, 1946) je preklad
„eskamotáž, iluzionistický trik, klamstvo, tým väčšie, čím zručnejšie sa tvorí.“95 Ako sociológ
zohľadňuje aj sociologické, ekonomické a kulturologické aspekty prekladu a prekladania. Pre
vtedajšiu teóriu prekladu bolo podnetné jeho uvažovanie, či v preklade zachovať princíp
„formálnej korešpondencie“ alebo hľadať „významové analógie“. Podobne ako Ortega aj
Ayala uvádza, že

prevažuje prvé kritérium (štyridsiate roky 20. stor., pozn. EP) a že

prekladateľ by sa mal čo najviac priblížiť k originálu, „ohýbajúc jazyk až na hranice jeho
elasticity.“96 V tejto požiadavke vystupuje menej striktne ako Ortega, presvedčený, že nie je
podstatné prekladať formu, ale „duchovný obsah diela“. Pre španielsku teóriu prekladu je
významný aj Ayalov názor na „čistotu“ jazyka a jeho kritický postoj k téze, že dobré môžu
byť len preklady do „el castellano“, vytvorené Kastílčanmi, a teda vydeľujúce prekladateľov,
ktorých materinským jazykom je iný jazyk polostrova, či obyvateľov iných po španielsky
hovoriacich krajín. Zdôrazňuje, že jazyk literatúry nie je “el habla natural“ o „espontánea“, a
napokon dospieva k názoru, že preklad je „literárna tvorba“ a preto pre dobrý preklad nie je
dôležitý geografický pôvod prekladateľa, ale že „základnou podmienkou vzniku dobrých
prekladov je, aby ten, kto prekladá, bol spisovateľ.“97
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Španielsky

pobyt

priniesol

prvé

skúsenosti

s prekladom

aj

argentínskemu

spisovateľovi Jorgemu Luisovi Borgesovi (1899 -- 1986), ktorý tu v rokoch 1919 a 1921
uverejnil časopisecky svoje prvé preklady z angličtiny a francúzštiny. Borges napísal
o preklade aj niekoľko teoretických statí, Homérovské preklady (Las versiones homéricas,
1932), O dabovaní

(Sobre el doblaje, 1932) a

Prekladatelia Tisíc a jednej noci (Los

traductores de 1.001 Noches, 1936).
„Translatologicky“ však možno interpretovať aj niektoré neteoretické Borgesove texty.
Podľa Estebana Torreho je (už spomínaný) Pierre Menard, postava z klasického Borgesovho
textu Pierre Menard, autor del Quijote, prototypom márneho úsilia znovu doslovne napísať
dielo iného autora. V kapitole nazvanej Una paradoja borgiana98 uvádza, že Pierre Menard,
ktorý sa podujal na úlohu opäť napísať v cudzom jazyku knihu, ktorá už jestvuje
(Cervantesovho Dona Quijota), zosobňuje veľkosť a otrockú závislosť prekladateľa:
realizovať už realizované, vyjadriť už vyjadrené. Preložený text, aj keby bol presne „rovnaký“,
vždy bude „iný“, bude to (podľa Borgesa) „akýsi palimsest“, na ktorom sa dajú vytušiť stopy
po všetkom, čo mu predchádza.
Mexický básnik a esejista Octavio Paz (1914 -- 1998) nazval svoju stať o preklade
Preklad: Literatúra a doslovnosť (Traducción: Literatura y literalidad, 1970). Pre Paza je
odpoveďou na babylonský zmätok „univerzálnosť ducha“, lebo „jazykov je veľa, ale význam
jeden.“99 Podobne ako u Borgesa svet je podľa jeho názoru súhrn heterogénností a na seba
navrstvených „textov“, pričom všetky texty sú originály, lebo každý preklad je iný. Paz
nepochybuje, že činnosť, ktorú vykonáva prekladateľ, je podľa neho vždy „literárna
operácia“ a hoci sa podobá na činnosť čitateľa a kritika („každé čítanie je preklad a každá
kritika je, alebo sa začína interpretáciou“100), prekladanie a tvorba sú „operácie-dvojičky“.101
Práve na tieto myšlienky nadväzuje ďalší „píšuci prekladateľ“ Javier Marías (1951),
jeden z najvýraznejších zjavov súčasnej španielskej prózy a významný prekladateľ
z angličtiny.

Téma

prekladu,

prekladateľov,

používania/zneužívania

jazyka

a možnosť/nemožnosť komunikácie je prítomná i v jeho vlastných románoch (Todas las
almas, Corazón tan blanco, Mañana en la batalla piensa en mí) a prekladanie považuje za
najlepšie „cvičenie“ aj pre začínajúcich autorov. Deväť Maríasových teoretických úvah a esejí
o preklade vyšlo v diele Literatúra a duch (Literatura y fantasma, 1993, 2007). V stati z roku
1980 Absencia a pamäť v básnickom preklade (Ausencia y memoria en la traducción poética)
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sa zaoberá problematikou básnického prekladu a podstatou špecifickej ilúzie, keď čitateľ
vníma preklad „akoby“ originál, v štúdii Preklad ako predstieranie a reprezentácia

(La

traducción como fingimiento y representación, 1982) uvažuje nad podmienkami účinnosti
a platnosti takejto „dohodnutej pretvárky.“
Okrem doteraz predstavených španielskych „píšucich prekladateľov“ sa k otázkam
prekladu postupne vyjadruje čoraz viac teoretikov či teoretizujúcich praktikov prekladu.
Jednou z ústredných postáv teórie, praxe, kritiky i didaktiky španielskeho prekladu je
Valentin García Yebra (1917 -- 2010). Prekladateľ z klasických jazykov a predstaviteľ
tradičného (skôr filologického) prístupu k hodnoteniu prekladu chápe prekladové diela ako
súčasť domácej literatúry a ako rozhodujúci faktor pre šírenie kultúry, pre tvorbu a rozvíjanie
nových literatúr a pre obohatenie jazykov používaných pri preklade. Yebra je autorom dnes
už klasických prác o preklade K otázkam prekladu (En torno a la traducción, 1983), Preklad:
Dejiny a teória (Traducción: Historia y teoría, 1994) a Teória a prax prekladu (Teoría y
práctica de la traducción 1, 2 1984). Prínosom je i jeho terminologické spresnenie pojmov
„dokumentárny a vedecký preklad“ a „umelecký preklad“. Práve kritérium konotatívneho
rozsahu jazyka poukazuje na „nekonečný rad problémov“ v prípade prekladu umeleckých (a
teda na konotačné väzby bohatých) textov. Z toho pramení aj do istej miery skeptický názor
García Yebru, že tak ako je čitateľ pôvodného diela limitovaný pri pochopení textu
množstvom rôznych faktorov (sociálnych, kultúrnych, ideologických i jazykových),
prekladateľ (čitateľ „čítajúci“ v cudzom jazyku) má ešte ťažšiu pozíciu, keďže môže preložiť
len to, čo pochopil z originálneho textu, navyše to, čo pochopil, musí vedieť aj vyjadriť.
(pochopenie a vyjadrenie, už klasické „dve krídla“ prekladateľa 102).
García Yebra je aj iniciátorom výučby prekladu na španielskych vysokých školách.
Jeho iniciatívy od roku 1964 viedli postupne ku konštituovaniu prekladateľských centier na
Universidad Complutense, Universitat Autónoma v Barcelone, na univerzitách v Salamanke,
Granade, Córdobe, Leóne, Palme de las Canarias. Tieto strediská sú dnes aj centrami
teoretického myslenia o preklade. Napríklad na univerzite v Leóne pôsobí tu viackrát citovaný
Julio César Santoyo, autor zásadných diel z oblasti dejín prekladu Dejiny prekladu: Pätnásť
poznámok (Historia de la traducción: Quince apuntes, 1999), Dejiny prekladu: Staré a nové
poznámky (Historia de la Traducción: Viejos y nuevos apuntes, 2008), teórie Teória a kritika
prekladu: Antológia (Teoría y crítica de la Traducción: Antología, 1987) i kritiky prekladu
Preklad ako zločin (El delito de traducir, 1985), či Rosa Rabadánová, autorka diela
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Ekvivalencia a preklad (Equivalencia y traducción, 1991), pre ktorú je ekvivalencia
základnou vlastnosťou a spoločným menovateľom všetkých objektov štúdia translatológie,
keďže vyjadruje existenciu vzťahu (nech je akýkoľvek) medzi prekladom a originálnym
dielom. Zinaida Lvovska, ruská hispanistka pôsobiaca až do náhlej smrti v roku 2007 na
univerzite v Palma de Canarias, v rámci svojho komunikatívno-funkčného modelu prekladu,
zohľadnenému v diele Aktuálne problémy prekladu (Problemas actuales de la traducción,
1997), zdôrazňuje komunikatívnu ekvivalenciu, ktorá má podľa nej spĺňať dve základné
kritériá: maximálnu vernosť „koncepčnému programu“ autora originálu a akceptovateľnosť
cieľového textu v prijímajúcej kultúre. Problematikou prekladu postkoloniálnych textov sa
zaoberá Ovidi Carbonell i Cortés, pôsobiaci na Univerzite v Salamanke, v práci Preklad iného.
Preklad,

exotizmus,

postkolonializmus

(Traducir

al

otro.

Traducción,

exotismo,

poscolonialismo, 1997). Otázke špecifických problémov a didaktike umeleckého prekladu sa
venuje Rosario García Lópezová v dielach Otázky prekladu. K špecifickej teórii prekladu
umeleckých textov (Cuestiones de traducción. Hacia una teoría particular de la traducción
de los textos literarios, 2000) a Didaktická príručka k prekladu idiolektických textov (Guía
Didáctica de la traducción de textos idiolectales, 2004) z Univerzity v Granade.
V univerzitnom prostredí pôsobí aj Vicente López Folgado, vedúci Katedry prekladateľstva
a tlmočníctva na Univerzite v Córdobe, prekladateľ z angličtiny, autor viacerých učebných
a odborných monografií a textov. Jedným zo španielskych centier výučby slovanských
jazykov je Katedra románskej, slovanskej a všeobecnej filológie na Filozofickej fakulte
Univerzity Complutense v Madride. Jej dlhoročný vedúci Salustio Alvarado sa dlhodobo
venuje širokému spektru tém predovšetkým z oblasti historickej a porovnávacej jazykovedy a
etymológie slovanských jazykov a ako jeden z nemnohých španielskych slovakistov
reflektuje teoretické i praktické problémy prekladu zo slovenčiny do španielčiny. Otázkami
prekladu sa i teoreticky zaoberá docent Alejandro Hermida de Blas, takisto pôsobiaci na
Universidad de Complutense, vychádzajúc najmä zo svojich zásadných básnických prekladov
slovenských básnikov Milana Rúfusa, Jána Ondruša či Štefana Strážaya.103
Okrem zmienených aktivít nepochybne prispieva k rozvoju španielskeho myslenia o
umeleckom preklade aj priestor vo viacerých špecializovaných časopisoch, napríklad
Quaderns de Traducció i Interpretació, Hieronymus Complutensis, Hermés. Revista de
Traducción, Monti ai.
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Teoretickú, prekladateľskú a pedagogickú prácu týchto dvoch významných španielskych slovakistov ocenila
v roku 2014 Asociácia spisovateľských organizácií Slovenska (AOSS), keď im (a Renáte Bojničanovej) udelila
Cenu P. O. Hviezdoslava za mimoriadny prínos k šíreniu slovenskej literatúry v Španielsku.
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Od roku 1988 funguje v Tarazone Prekladateľský dom (Casa del traductor), ktorý
každoročne usporadúva prekladateľské sympóziá venované umeleckému prekladu, vydáva
časopis Vasos comunicantes, buduje odbornú knižnicu a poskytuje štipendijné pobyty pre
prekladateľov španielsky písaných literatúr do cudzích jazykov.
Od roku 1956 sa v Španielsku udeľuje Národná cena za preklad (Premio Nacional de
Traducción, pôvodne Premio de Fray Luis de León).
Pokiaľ ide o „slovenskú stopu“ v použitých prameňoch, Esteban Torre uvádza
v bibliografii diela Teoría de la traducción literaria stať Antona Popoviča The Contemporary
State of the Theory of Literary Translation, Amparo Hurtado Albirová v bibliografii diela
Traducción y Traductología štúdiu Dionýza Ďurišina Die Aequivalenz in der literarischen
und nichtliterarischen Ubersetzung a Popovičovo dielo Dictionary for the Analysis of
Literary Translation.
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2.1. Malá antológia ukážok z klasických diel teoretikov umeleckého prekladu
v krajinách hovoriacich po španielsky104

San Jerónimo (345 – 419)105
Epístola ad Panmachium
De optimo genere interpretandi o “De la mejor manera de traducir“
Carta a Panmaquio
(405)

5.
Hasta aquí he hablado como si hubiera yo mudado algo en la carta de marras y la sencilla
translación pudiera tener error, que sería, en todo caso, error y no delito. Pero la verdad es que
la misma carta demuestra que nada se ha cambiado del sentido, no se ha añadido cosa alguna
ni se ha inventado doctrina de ningún género; con lo que se ve que esos señores, „a fuerza de
entender, no entienden jota“ (Terencio, Andria, Prol., 17), y al querer argüir la ajena
ignorancia delatan la propia. Porque yo no solamente confieso, sino que proclamo en alta voz
que, aparte las Sagradas Escrituras, en que aun el orden de las palabras encierra misterio, en la
traducción de los griegos no expreso palabra por palabra, sino sentido por sentido. Y tengo en
esta parte por maestro a Tulio, que trasladó el Protágoras de Platón y el Económico de
Jenofonte y otras oraciones, bellísimas, de Esquines y Demóstenes, que dijeron uno contra
otro. No es de este momento decir por menudo cuántas cosas pasara por alto, cuántas
cambiara, a fin de explicar las propiedades de una lengua por las propiedades de la otra.
Bástame la autoridad misma del traductor, que en el prólogo de las mismas oraciones dijo así:
“Pensé haber emprendido un trabajo útil para los estudiosos, aunque a la verdad no necesario
para mí mismo, como fue verter dos notabilísimas oraciones de los dos más elocuentes
oradores entre los atenienses, Esquines y Demóstenes, que contendieron entre sí. Pero no las
104

Pokiaľ nie je uvedené inak, ukážky textov uvádzame podľa španielskeho vydania Vega, M.A.: Textos clásicos
de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004.
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Svätý Hieronym (345 -- 419), narodil sa v oblasti dnešnej Dalmácie. Študoval v Ríme, neskôr sa ako
pustovník na púšti Chalcis naučil po hebrejsky. Bol tajomníkom pápeža Dámasa. Po jeho smrti sa uchýlil do
Betlehema, kde založil tri kláštory: jeden pre mužov, druhý pre ženy a tretí pre pútnikov. Duchovne sa staral o
tých, ktorí v nich bývali. Okrem toho sa dvadsať rokov venoval prekladaniu a výkladu Svätého Písma. Priamo z
hebrejských a aramejských rukopisov preložil celý Starý zákon (okrem žalmov) do latinčiny, ktorá bola vtedy
hovorovou rečou. Tento text a opravený text Nového zákona (a žalmov) sa volá Vulgata. Je jedným z cirkevných
otcov a patrón prekladateľov. Jeho Epístola ad Panmachium je jednou zo základných translatologických statí.
Na počesť dňa jeho smrti sa 31. september oslavuje ako Medzinárodný deň prekladateľov.
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vertí como intérprete, sino como orador, con las mismas ideas, con sus formas y figuras, pero
con palabras acomodadas a nuestro uso. No me pareció menester trasladar palabra por palabra,
sino conservar la propiedad y fuerza de todas las palabras. Y es así que no consideré deber
mío tenérselas que contar una a una al lector, sino, como si dijéramos, pesárselas“ (Cicero, De
optimo genere oratorum, 13-14). (...)
Así se explica que también yo, como enseñado de tales maestros, habrá alrededor de
los veinte años, y engañado entonces como ahora por parejo error, y a la verdad no
sospechando me lo habíais de echar vosotros en cara, al traducir al latín la Crónica de Eusebio,
dije, entre otras cosas, en la prefación: “Difícil cosa es que quien va siguiendo las rayas ajenas
no se salga en algún punto de ellas, y dura tarea que lo bien dicho en una lengua conserve la
misma donosura en la traslación. Ahí tenemos algo que está expresado por la propiedad de
una sola palabra. No tengo a mano otra mía para significar lo mismo, y al buscar rellenar el
sentido, con un largo rodeo, apenas si ando unos pasos de camino. Añádense las tortuosidades
del hipérbaton, las diferencias de los casos, las variedades de las figuras, y, por último, aquel
genio propio y, como si dijéramos, casero de cada lengua. Si traduzco a la letra, suena mal; si,
por necesidad, cambio algo en el orden del discurso, parecerá que me salgo de mi oficio de
intérprete.“ Y después de otras muchas cosas que fuera ocioso aducir aquí, añadí también
esto: “Si alguien cree que con la traslación no sufre la gracia y el donaire de la lengua,
traduzca a Homero palabra por palabra al latín; y aún diré más: interprételo en su misma
lengua en prosa, y verá el ridículo estilo que resulta: el más elocuente de los poetas apenas si
acertará a hablar.“106

Maimónides (1135 -- 1204)107
Carta a Ben Tibbon
(1199)

(...) Y siempre que traduzcas de una lengua a otra, hazlo conforme a la inteligencia que Dios,
alabado sea, te ha dado para que comprendas las metáforas, las alegorías y las palabras de los
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Cit. podľa Vega, M.A.: Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004, s. 88-90. Do špan.
preložil Daniel Ruiz Bueno.
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Maimónides (1135 -- 1204), židovský filozof, právnický učenec, jeden z najväčších vykladačov Tóry v
stredoveku. Pochádzal z Córdoby, rodina emigrovala do Afriky. Maimónidesovo dielo je výnimočné
predovšetkým ako originálna syntéza aristotelovských, arabských a židovských vplyvov.
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sabios y sus enigmas... Aquel que pretenda traducir de una lengua a otra y se proponga
traducir siempre una palabra dada únicamente por otra y se proponga traducir siempre una
palabra dada únicamente por otra que le corresponda, guardando el orden de los textos y el de
los términos, tendrá que esforzarse mucho para finalmente conseguir una traducción incierta y
confusa. Este método no es correcto. El traductor debe, sobre todo, aclarar el desarrollo del
pensamiento, después escribirlo, comentarlo y explicarlo de modo que el mismo pensamiento
sea claro y comprensible en la otra lengua. Y esto sólo se puede conseguir cambiando a veces
todo lo que le procede y le sigue, traduciendo un solo término por más palabras y varias
palabras por una sola, dejando aparte algunas expresiones y juntando otras, hasta que el
desarrollo del pensamiento esté perfectamente claro y ordenado y la misma expresión se haga
comprensible, como si fuera típica de la lengua a la que se traduce. Así lo hizo Hunain ben
Ishaq con el libro de Galeno y su hijo Ishaq con el de Aristóteles... 108

José Luis Vives (1492 – 1540) 109
Versiones o interpretaciones (de El arte de hablar)
(1532)

(...) Será lícito expresar dos palabras con una sola o con dos una sola o en cualquier otro
número, una vez que se tenga dominio del idioma y aun añadir alguna o quitarla. Fácil será
sacar ejemplos de esto de Cicerón en su libro De universitate, y de Teodoro Gaza, traductor
excelente, quien en su primer libro De los animales, de Aristóteles, se toma copiosamente
toda esta suerte de copiosas libertades, de una sola palabra en dos, de dos palabras en una, y
se permite añadirle pequeños aumentos de su propia cosecha. Tiene cuenta muy escrupulosa
con el genio de la lengua latina, y le respeta, aun a trueque de cambiar un poco lo que el
griego dice. Séneca, en su libro De la tranquilidad del alma, dice: este asiento firme del
espíritu llámanle los griegos autimia (estabilidad), y lo llamo tranquilidad, pues no es
necesario imitar y transportar los vocablos según su forma. La cosa de que se trata hay que
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Cit. podľa Vega, M.A.: Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004, s. 92. Do špan.
preložil Miguel Ángel Vega.
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Vives, J. L. (1492 – 1540), španielsky humanista, žiak Erasma Rotterdamského, Študoval na univerzitách vo
Valencii a v Paríži. Mal veľký vplyv na európske myslenie v období renesancie. Vives je autorom mnohých
progresívnych myšlienok vo viacerých oblastiach, vo filozofii, teológii, pedagogike a politike. Predstavil viacero
myšlienok v prospech medzinárodného mierového spolužitia, európskej jednoty a starostlivosti o chudobných. Je
autorom poetiky, v ktorej venuje pozornosťaj prekladu.
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denominarla con algún nombre que tenga el mismo rostro. Con todo, yo no consentiré que
cualquier traductor se tome tan cómodas libertades, si antes no está muy cierto, tras madura
exploración, que no se engaña y que en el arte del cual trata no haya puesto el desvelo
procedente.
Las interpretaciones no solamente convienen, sino que son de primera necesidad, así
para todas las disciplinas y las artes todas, sino para todas las circunstancias de la vida,
siempre que sean fieles. Son falsas bien por desconocimiento de las lenguas o de la materia de
que se trata. Las palabras son finitas y las cosas, infinitas, por esto es que muchos reciben
engaño de la semejanza de las palabras que se llama sinonimia. Y por la materia que traducen,
engáñanse los intérpretes ignorantes y engañan a los que fían en ellos, así en las voces y
dicción, técnicas de aquel arte o peculiares del autor. Así es que verás que algunos, en la
versión de Aristóteles o de Galeano, con poca felicidad desempeñaron el cometido y con poco
respeto por la dignidad de la obra, porque no estaban versados suficientemente en la filosofía
y la medicina.
(...)
Los nombres propios de hombres o de lugares deben pasar íntegros de una lengua a otra y
jamás interpretar lo que ellos etimológicamente significan. No traducirás a Aristóteles por Fin
Óptimo, que eso es lo que significa; ni Platón por Ancho, ni Israel por Suplantador. Esto
hicieron los griegos y romanos, que dejaron los nombres extranjerizos en su naturaleza y ser
primeros; no hicieron más que torcerlos un poco y acomodarlos al genio de su lengua
respectiva. Con razón Luciano hace escarnio y mofa, amén de otros muchos, de aquel
historiador que interpretó en griego los nombres romanos y de Saturninoi hizo Cronión y
otros por el estilo. Lo más que se puede permitir en este punto es, como decía, elidir o añadir
una letra o sílaba para que se acomode a la lengua a la cual se traduce. Obran, a mi juicio, de
una manera extravagante, los que llevan hasta nosotros los nombres romanos con escritura
griega, como cuando quieren que Rhoma sea aspirada, porque los griegos aspiran las voces
que comienzan en ro.
(...)
Por lo que toca a la elocución, o bien se ha de seguir la del autor vertido si en él se ve fuerza y
brío, como por vía de ejemplo, si un traductor emprendiera la versión del Asno de Apuleyo y
reprodujera aquella dicción regocijada y burlona, admirablemente hecha para hacer reír; o, si
no, síguete a ti mismo y obedece a tu propio instinto, que es tu guía más segura mientras estés
convenientemente orientado. Si puedes, compite con tu originalidad y devuélvele una
elocución mejor que recibiste y por esto mismo más apta y apropiada al asunto y a los oyentes,
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pues, en fin de cuentas, es mejor, porque es más ajustada y conveniente; no como hacen
algunos que, llevados de una estúpida vanidad, afean una dicción aseada y nítida y llena de
honestidad y decoro con tufos y copetes, y de fácil y grata que era hácenla pesada y enojosa.
¿Y qué decir de aquellos que ajan la elegante tersura y el esplendor del original con palabras y
figuras oscuras, con rasgos de mal gusto, por prurito de ostentar una facundia viciosa, sin
ninguna discreción y con una ausencia total de criterio y absoluto desconocimiento de lo que
constituye la naturaleza y la fuerza de la dicción? Piensan ingenuamente que la dicción gana,
si la atiborran de vocablos raros, exquisitos, desusados y olvidados de puro viejos.
Con cuanta mayor exactitud hubieres interpretado, tanto mejor y más excelente será la
versión que con mayor verdad sea expresión de su originalidad, como lo es el pequeño libro
ciceroniano De la universalidad, que es una parte del Timeo platónico, y que yo propongo
a todos los estudiosos como modelo de traducción irreprochable.
La poesía debe ser interpretada con mucha más libertad que la prosa por la coacción
del ritmo. Permítese en ella añadir, y quitar y cambiar, y esto sin restricción, mientras quede
salva la integridad del pensamiento poético.110
Fray Luis de León (1527 – 1591)111
1. Prefacio a la traducción del Cantar de los Cantares
(1561)

Lo segundo que pone oscuridad es ser la lengua hebrea... de su propiedad y condición lengua
de pocas palabras y cortadas razones, y ésas llenas de diversidad de sentidos, y juntamente
con esto, por ser el estilo y juicio de las cosas en aquel tiempo y en aquella gente tan diferente
de lo que se platica ahora; donde hace parecernos nuevas y extrañas y fuera de todo buen
primor las comparaciones de que se usa este libro, cuando el esposo ó la esposa quieren más
loar la belleza del otro; como cuando compara el cuello á una torre, y los dientes á un rebaño
de ovejas, y así otras semejantes. Como á la verdad, cada lengua y cada gente tenga sus
propiedades de hablar adonde la costumbre usada y recibida hace que sea primor y gentileza
lo que en otra lengua y en otras gentes parecería muy tosco; así es de creer que todo esto, que
ahora por su novedad y por ser ajeno de nuestro uso nos desgrada, era el todo bien hablar y
110

Cit. podľa Vega, M.A.: Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004, s.121-124.
Fray Luis de León (1527 – 1591), augustiánsky mních, básnik a prekladateľ Piesne piesní. Študoval na
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toda la cortesía de aquel tiempo entre aquella gente. Porque claro es que Salomón era, no
solamente muy sabio, sino rey é hijo del rey; y que cuando no lo alcanzara por letras y por
doctrina, por la crianza sola y por el trato sólo de su corte y casa supiera hablar su lengua
mejor y más cortésmente que otro ninguno. Lo que yo hago en esto son dos cosas: la una es
volver en nuestra lengua, palabra por palabra, el texto de este libro; en la segunda declaro con
brevedad, no cada palabra por sí, sino los pasos donde se ofrece alguna obscuridad en la letra,
á fin que quede claro su sentido entero, y después de él su declaración. Acerca de lo primero
procuré conformarme cuanto pude con el original hebreo, cotejando conjuntamente todas las
traducciones griegas y latinas que de él hay, que son muchas; y pretendí que respondiese esta
interpretación con el original, no sólo en las sentencias y palabras, sino aun en el corriente y
en el aire de ellas imitando sus figuras y sus modas de hablar y manera cuanto es posible á
nuestra lengua, que á la verdad responde á la hebrea en muchas cosas, donde podrá ser que
algunos no se contenten tanto, y les parezca en algunas partes que la razón queda corta y
dicha muy á la vizcaína y muy a lo viejo, mudar algunas palabras y añadir algunas cosas; lo
cual yo no hice por lo que he dicho y sé, y porque entiendo sea diferente el oficio del que
traslada, mayormente escrituras de tanto peso, del que las explica y contar las palabras, para
dar otras tantas, y no más, de la misma manera, cualidad, y condición y variedad de
significaciones que las originales tienen, sin limitallas á su propio sonido y parecer, para que
los que leyeren la traducción puedan entender la variedad toda de sentidos á que da ocasión el
original si se leyese, y queden libres para escoger de ellos el que mejor les pareciere. El
extenderse diciendo, y el declarar copiosamente la razón que se entienda, y con guardar la
sentencia que más agrada, jugar con las palabras, añadiendo y quitando á nuestra voluntad,
eso quédese para el que declara, cuyo oficio es; y nosotros usamos de él, después de puesto
cada un capítulo, en la declaración que se sigue. Bien es verdad que, trasladando el texto, no
pudimos tan puntualmente ir con el original, y la cualidad de la sentencia y propiedad de
nuestra lengua nos forzó á que añadiésemos alguna palabrilla, que sin ella quedaría
oscurísimo el sentido; pera éstas son pocas.112
Antonio de Capmany (1742 – 1813) 113
Arte de traducir del idioma francés al castellano (1776)
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Cit. podľa Vega, M.A.: Textos clásicos de teoría de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004, s. 140-141.
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(...) En todas las artes, el original se ha de mostrar en la copia, y en el de traducir ésta debe
siempre ser fiel al sentido, y si es posible, a la letra del autor. Los autores tienen sus buenas y
sus malas calidades, y ambas, como su carácter, deben conservarse en todas sus lenguas. Los
unos son concisos, los otros abundantes; unos son duros, otros, fluidos, luego, para poner
a los lectores en estado de juzgar del mérito del original, es preciso descubrir toda la
fisonomía del autor. No por eso pretendo que un traductor se sujete a trasladar palabra por
palabra, sino que conserva la calidad, y fuerza de ellas, y en cuanto la índole de las lenguas lo
permita debe seguir las figuras, las imágenes, el número, y el método, pues por estas calidades
se diferencian casi siempre los autores, los cuales en cualquier idioma deben ser lo que son:
pero como hay exceso en todo, el arte sirve para precaverle. Hay traducciones muy literales
por no haber sabido el yugo de una exactitud indiscreta: tan difícil es conocer los límites de
una timidez juiciosa, y de una feliz licencia. Muchos prefieren la traducción libre, y tienen
razón, porque es más fácil desfigurar el original, y aunque menos glorioso, es penosísimo
representarle con fidelidad.
(...)
Algunos piensan que, embebiendo las ideas principales del original en el nuevo raciocionio de
la versión, han cumplido con el público, siendo así que muchos autores no tanto se distinguen
en los pensamientos, como en la elección o creación de expresiones y signos para
comunicarlos con más claridad, fuerza, o energía. ¿Y esta elección no es hija de la diversidad
de los gustos, costumbres, educación, clima, gobierno y situación de los hombres? El persa, el
Ruso, el Italiano, el Inglés, el Francés, el Alemán y el Español tienen distinto interés, gusto, e
imaginación para dar más o menos fuerza y verdad a sus expresiones.
Una traducción será imperfecta siempre que con ella no podamos conocer y examinar
el carácter de la nación por el del autor. Cada nación tiene el suyo, y los resultados de él usa
de ciertas comparaciones, imágenes, figuras, y locución, que por su singularidad o novedad
chocan nuestra delicadeza. Así, muchos traductores, o por amor propio, por indiferencia
o finalmente por ignorancia, esto es, por no saber conocer la filosofía de las costumbres en las
de los diversos idiomas, han hecho que hable un Sueco como si fuera un Árabe.
Hay también otros traductores que pretenden hacerle gracia al original, esto es, quieren
hacerlo más ingenioso, florido y elevado, substituyéndole otras ideas y frases de su gusto y
elección. ¿Quién les ha dicho que el autor elegiría otro raciocinio, ni estilo, que el que era
propio de su modo de pensar, del tiempo en que vivía y de la materia que trataba? ¿Quién les
ha dicho que no pueden engañarse en sus juicios, tomando por innoble, impropio, bajo y

45
oscuro lo que gracioso, brillante, simple y preciso? Autorizada esta libertad, no habría autores
malos; pero tampoco los ingenios extraordinarios se distinguirían de los comunes y medianos.
Las obras traducidas no deben destinarse tanto para enseñarnos a hablar, cuanto para
mostrarnos cómo hablan los demás.114
José Cadalso (1741 – 1782)115
De Cartas marruecas
(1789)

(...) El uso fácil de la imprenta, el mucho comercio, las alianzas entre los príncipes y otros
motivos han hecho comunes a toda la Europa las producciones de cada reino de ella. No
obstante, lo que más ha unido a los sabios europeos de diferentes países es el número de
traducciones de unas lenguas en otras; pero no creas que esta comodidad sea tan grande como
te figuras desde luego. En las ciencias positivas, no dudo que lo sea, porque las voces y frases
para tratarlas en todos los países son casi las propias, distinguiéndose éstas muy poco en la
sintaxis, y aquéllas sólo en la terminación, o tal vez en la pronunciación de las terminaciones;
pero en las materias puramente de la moralidad, crítica, historia o pasatiempo, suele haber mil
yerros en las traducciones, por las varias índoles de cada idioma. Una frase, al parecer la
misma, suele ser en la realidad muy diferente, porque en una lengua es sublime, en otra es
baja, y en otra media. De aquí viene que no sólo no se da el verdadero sentido que tiene en
una, si le traduce exactamente, sino que el mismo traductor no la entiende, y, por consiguiente,
da a una nación una siniestra idea del autor extranjero, siguiendo a tanto exceso alguna vez
este daño, que se dejan de traducir muchas cosas porque suenan mal a quien emprendiera de
buena gana la traducción si le sonasen bien, como si le acompañaran las cosas necesarias para
este ingrato trabajo, cuales son a saber: su lengua, la extraña, la materia y las costumbres
también de ambas naciones. De aquí nace la imposibilidad positiva de traducirse algunas
obras. El poema burlesco titulado Hudibras no puede pasarse a lengua alguna del continente
de Europa. Por lo mismo, nunca pasarán los Pirineos las letrillas satíricas de Góngora, y por lo
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propio muchas comedias de Molière jamás gustarán sino en Francia, aunque sean todas
composiciones perfectas en sus líneas.116
Abate Marchena (1768 – 1821)117
Introducción a la traducción de Montesquieu
(1819)

(...) No es traducir ceñirse a poner en una lengua los pensamientos o los afectos de un autor
que los ha expresado en otra. Débense convertir también en la lengua en que se vierte el estilo,
las figuras; débesele dar el colorido y el claro oscuro del autor original. Una buena versión es
la solución de este problema: ¿cómo hubieran versificado Racine, Pope, Virgilio, Teócrito,
Homero en castellano? ¿Cómo hubieran escrito Wieland, Adisson, Montesquieu, Voltaire,
Buffon, Cicerón, Tácito, Tucídides, Demóstenes en nuestro romance? La respuesta práctica
a esta cuestión ha de ser la versión de aquel de los autores que al público se diere; la solución
teórica requiere un tomo entero; aquí lo único que diremos es que el profundo conocimiento
de ambos idiomas, cosa tan indispensable, es todavía una mínima parte de tantas como no son
menos indispensables. Añadiremos que nadie será buen traductor si antes no es un buen autor,
y que es más posible ser escritor consumado y menos que mediano intérprete.118
Marcelino Menéndez y Pelayo (1856 – 1912)119
Prólogo a los Poemas de Heine
(1883)

Es condición de la belleza eminente no ser de la que los filólogos guardan para fruición suya,
ni de la que se pierde por adjetivo de más o de menos, sino de la que resiste a todas las manos
que la trabajan y reproducen, y por ser su raíz universal y humana, es también comunicable y
difusa en alto grado y es a un mismo tiempo la más traducible y la más intraducible de todas
las creaciones del arte. No se traduce el sonido de las sílabas, pero se traduce su vibración en
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el alma, que es lo que importa. Lo demás, fácilmente lo adivinará quienquiera que tenga
sentido poético (...).120
Leopoldo Alas „Clarín“ (1852 – 1901)121
Las traducciones
(1885)

En el traducir es condición esencial, pero mérito secundario, el conocer la lengua que se
traduce. Si se trata de traducción propiamente literaria y de obra que lo sea también, las demás
cualidades que se exigen son de índole mucho más excelente y rara que el conocer un idioma,
ventaja que puede poseer un hombre vulgar medianamente aplicado. Para traducir literatura
hay que ser literato; para traducir obras donde el buen gusto tiene que penetrar la idea del arte
del autor, se necesita un artista de buen gusto también y hábil para hacer en el propio idioma
los primores que el original hizo en el suyo; y si de menos se necesita la invención (y aun ésta
en cierta parte también es suya) tiene el nuevo trabajo de sujetarse a pensamiento ajeno y de
buscar equivalencias en efectos de lenguaje que no siempre parecen fácilmente, y a veces no
quieren parecer.
Por eso estaba tan orgulloso Chateaubriand de su traducción de Milton, teniéndola por
superior en mérito a muchas de sus obras originales famosas. (...)
¡Traducir! Empresa que de puro fácil es despreciable, como Cervantes decía, cuando
se trata de los que entienden que para tal empeño les basta conocer ambos idiomas. ¡Traducir
bien! Empresa muy ardua y que exige, a más de facultades rarísimas, virtudes no menos raras,
como la modestia, la resignación y la fe: que se necesita fe especial para consagrar grandes
esfuerzos a un propósito cuyo resultado nunca puede pasar de mediano.
Porque no se olvide que, aun supuestas las condiciones más excelentes en el traductor,
ni la gloria es nunca grande, ni ha de dejar de cumplirse lo que Cervantes dice: que el tapiz ha
de verse por el revés. Es esto ley de la naturaleza de las obras literarias y de la índole de las
lenguas. Supongámonos un genio traduciendo a otro genio de parecido carácter; pues en la
traducción siempre habrá menos belleza para uno y para otro el genio que traduce no está todo
él en su traducción, es claro; y el genio traduciendo... no puede estar tampoco.
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Y ahora, lector amigo, demos un salto de estas alturas hipotéticas a la realidad
corriente, a saber: los traductores que todo lo traducen del francés, y que ni son artistas ni
saben francés siquiera, ni siquiera castellano.
Sí, esto es lo usual. Aquí los literatos desdeñan el trabajo ímprobo que no desdeñó un
Gallego, ni desdeñó un Valera, ni desdeñaron los Schlegel, ni Goethe mismo. Cuando en un
país hay un renacimiento literario, uno de sus síntomas principales es un gran trabajo de
asimilación, mediante el estudio que hacen los más insignes escritores nacionales de los libros
extranjeros, pasando a los propios los dechados de arte que nacieron fuera de la patria. Ahora
lo entendemos de otro modo en España. ¿Quién traduce las obras de los literatos
contemporáneos ingleses, alemanes, rusos e italianos? Nadie. ¿Y las de esos novelistas
franceses que tanto llaman la atención en todas partes? Ésas las traducen... los que necesitan
para ellos un Diccionario de bolsillo.
Y la prensa, por halagar a las empresas y hacerlas vender sus productos, elogia sin
medida las tales traducciones, y hasta juzga del original por ellas (...).122
José Ortega y Gasset (1883 – 1955)123
Miseria y esplendor de la traducción
(1937)

(...) El destino – el privilegio y el honor – del hombre es no lograr nunca lo que se propone y
ser pura pretensión, viviente utopía. Parte siempre hacia el fracaso, y antes de entrar en la
pelea lleva ya herida la sien.
Así acontece en esta modesta ocupación que es traducir. En el orden intelectual no
cabe faena más humilde. Sin embargo, resulta ser exorbitante.
Escribir bien consiste en hacer continuamente pequeñas erosiones a la gramática, al
uso establecido, a la norma vigente de la lengua. Es un acto de rebeldía permanente contra el
contorno social, una subversión. Escribir bien implica cierto radical denuedo. Ahora bien: el
traductor suele ser un personaje apocado. Por timidez ha escogido tal ocupación, la mínima.
Se encuentra ante el enorme aparato policíaco que son la gramática y el uso mostrenco. ¿Qué
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hará con el texto rebelde? ¿No es pedirle demasiado que lo sea él también y por cuenta ajena?
Vencerá en él la pusilanimidad y en vez de contravenir los bandos gramaticales hará todo lo
contrario: meterá al escritor traducido en la prisión del lenguaje normal, es decir, que le
traicionará. Traduttore, traditore. (...)
Digamos, pues, que el hombre, cuando se pone a hablar lo hace porque cree que va
a poder decir lo que piensa. Pues bien: esto es ilusorio. El lenguaje no da para tanto. Dice,
poco más o menos, una parte de lo que pensamos y pone una valla infranqueable a la
transfusión del resto. Sirve bastante bien para enunciaciones y pruebas matemáticas: ya el
hablar de física empieza a ser equívoco o insuficiente. Pero conforme la conversación se
ocupa de temas más importantes que ésos, más humanos, más “reales“, va aumentando su
imprecisión, su torpeza y su confusionismo. Dóciles al prejuicio inveterado de que hablando
nos entendemos, decimos y escuchamos tan de buena fe que acabamos por malentendernos
mucho más que si mudos nos ocupásemos en adivinarnos. Más aún: como nuestro
pensamiento está en gran medida adscrito a la lengua – aunque me resisto a creer que la
adscripción sea, como suele sostenerse, absoluta –, resulta que pensar es hablar consigo
mismo y, consecuentemente, malentenderse a sí mismo y correr gran riesgo de hacerse un
puro lío. (...)
En efecto: todo lo dicho viene por fuerza a resumirse en una fórmula que ostenta
francamente sus insolentes bíceps de paradoja. Es ésta: no se entiende en su raíz la estupenda
realidad que es el lenguaje si no se empieza por advertir que el habla se compone sobre todo
de silencios. Un ser que no fuera capaz de renunciar a decir muchas cosas, sería incapaz de
hablar. Y cada lengua es una ecuación diferente entre manifestaciones y silencios. Cada
pueblo calla unas cosas para poder decir otras. Porque todo sería indecible. De aquí la enorme
dificultad de la traducción: en ella se trata de decir en un idioma precisamente lo que este
idioma tiende a silenciar. Pero, a la vez, se entrevé lo que traducir puede tener de magnífica
empresa: la revelación de los secretos mutuos que pueblos y épocas se guardan
recíprocamente y tanto contribuyen a su dispersión y hostilidad; en suma, una audaz
integración de la Humanidad. Porque, como Goethe decía: “Sólo entre todos los hombres es
vivido por completo lo humano.“124
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3.

TRADÍCIA A SMEROVANIE PREKLADU Z LITERATÚR PÍSANÝCH PO

ŠPANIELSKY DO SLOVENČINY

3.1. Prekladateľská situácia v slovenskej hispanistike do roku 1989

Ak sa usilujeme postihnúť východiská a súvislosti, ovplyvňujúce minulú a súčasnú
situáciu v prekladaní diel zo španielskej jazykovej oblasti do slovenčiny, je potrebné
uvedomiť si nielen naše vlastné „priestorové a časové súradnice“, určované faktormi, ktoré
modelujú preklad a prekladovú literatúru v prijímacom prostredí (národnopolitický systém,
sociokultúrny systém, literárny systém)125, ale aj to, že prekladmi zo španielčiny zaraďujeme
do slovenského literárneho kontextu diela, ktoré -- napriek zdanlivej jazykovej monolitnosti - vznikali a vznikajú na území dvoch kontinentov, v dvoch desiatkach krajín s im vlastnými
sociálnymi, politickými, historickými, kultúrnymi a jazykovými danosťami. Spoznať tieto
danosti, vybrať javy, ktoré by umeleckou hodnotou obohatili náš domáci literárny priestor,
a syntetickým prekladom ich preniesť „k nám“, to bola úloha slovenskej hispanistiky
v minulosti a nezmenila sa ani v dnešnej globalizačnej dobe, keď sa preklad (predovšetkým
umelecký) stáva jedným z garantov rozmanitosti a živosti literatúry a umenia. Podľa nášho
názoru aj tu možno uplatniť názor Jána Košku (1936 – 2006), že umeleckým prekladom chce
„malá“ literatúra okrem iného ukázať, že dokáže všetko, čo „veľké“.126
Aj pri prekladoch z „veľkých“ španielsky písaných literatúr platia jeho slová
bezozvyšku. V tejto súvislosti sa vynára domnienka, že práve obrovská diferencovanosť
a synkretický charakter východiskového prostredia (týkajúci sa predovšetkým krajín Latinskej
Ameriky), ktoré bolo pre nás dlho aj geograficky a informačne neznáme a nedostupné,
zložitosť jeho historického a spoločenského vývinu a literárne špecifikum jednotlivých
španielsky písaných literatúr prispeli napriek (v porovnaní s prekladmi z iných literatúr)
neskoršiemu nástupu slovenskej hispanistiky k jej rýchlejšiemu etablovaniu sa a dozrievaniu.
Hoci sa sústavnejšie kontakty nášho domáceho priestoru s literatúrou písanou po
španielsky systematicky objavujú najmä v druhej polovici 20. storočia, prvé preložené diela
sa v slovenskom kultúrnom kontexte objavovali prostredníctvom knižných prekladov už
niekoľko desaťročí predtým.127
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51
Viacero odkazov na španielsku literatúru (najmä na Cervantesa) sa objavuje
u slovenských spisovateľov 19. storočia. Vďaka štúdiám v zahraničí a znalosti cudzích
jazykov sa viacerí predstavitelia slovenského romantizmu a postromantizmu zoznámili so
Cervantesovým svetoznámym dielom prostredníctvom vydaní do iných jazykov (češtiny,
nemčiny, maďarčiny, ruštiny, francúzštiny...). Dramatik Ján Chalupka využil v románe
Bendeguz, Gyula Kolompos und Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der neuesten
Mode (Lipsko, 1841) motívy z Dona Quijota pri vykreslení osudov svojich komických
antihrdinov. Inšpiroval sa aj cervantesovskou „hrou“ na viacero rozprávačov a využil motív
„nájdeného rukopisu“. V roku 1890 sa v Slovenských pohľadoch objavuje Škultétyho preklad
Turgenevovej štúdie Hamlet a Don Quijote128 a na dôležitosť Cervantesovho diela pre vývin
svetového románu poukazuje v Národných novinách niekoľkokrát Svätozár Hurban Vajanský,
ktorý napokon v roku 1905 ako prvý otvorene volá: „Ej, bolo by preložiť Dona Quijota do
našej drahej slovenčiny. Na všeličo nájdu sa u nás dobrí ľudia, často i na veci veľmi pochybnej
ceny: či by sa nenašiel niekto, kto by sa postaral o poslovenčenie najznamenitejších diel
ducha ľudského? 129

V období prvej Československej republiky sa Cervantesov román (aj viaceré diela
iných španielskych autorov) dostávajú k slovenským čitateľom prostredníctvom prekladov do
češtiny. Zaujímavý prípad uvádza v štúdii Itinerario donquijotesco en la literatura eslovaca
(Putovanie Dona Quijota po slovenskej literatúre) Paulína Šišmišová, keď píše o prvej
slovenskej verzii Dona Quijota z roku 1926. Ide o adaptáciu pre deti s ilustráciami Gustava
Dorého. Ako prekladateľ, adaptátor a autor úvodu je uvedený Ján Rovňan ml., čo je
pseudonym významného slovenského spisovateľa Mila Urbana (1904 – 1982). Doposiaľ sa

Antonia de Guevaru. Text prekladu spomína Jozef Miroslav Hurban v stati a Jozef Felix v článku Slovenský
preklad v perspektíve histórie a dneška do obdobia osvietenstva, kde hovorí: „Zachoval sa rukopis jeho prekladu
pod názvom Dvojíctihodného Otce Ant. Guevara… Listy a rozmlúvání s dátumom 1773. (Rukopis má 725 strán
a je v knižnici Matice slovenskej. …). Žiaľ, doteraz sa nepodarilo zistiť, kde presne sa spomínaný rukopis
nachádza. Patril pravdepodobne ku knižnici kanonika Michala Rešetku, ktorý opatroval množstvo nevydaných
rukopisov.
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nepodarilo overiť, či ide o preklad zo španielskeho originálu, či o vtedy častý „preklad“
z češtiny, či z iného východiskového jazyka.130
Hoci o sústredenejšom prekladateľskom záujme o španielsky písanú literatúru možno
hovoriť až v päťdesiatych rokoch 20. storočia, niekoľko pozoruhodných knižných prekladov
sa dostalo k slovenským čitateľom už predtým, pričom najväčšmi (u čitateľov aj kritiky)
zarezonovalo sprístupnenie noviel španielskeho (v tých rokoch „súčasného“) spisovateľa
a filozofa, Miguela de Unamuno (1864 – 1936). Vzhľadom na neskoršiu vynútenú prestávku,
ktorá v sprístupňovaní Unamunovho diela pretrvala prakticky do roku 1989, sú dodnes
jedinými prekladmi autorovej prozaickej tvorby. Pri tejto príležitosti treba spomenúť preklady
Dr. Miloša Ruppeldta (1881 – 1943), najmä svojskô adaptácia drámy Serafína a Álvareza
Quinterovcov Buďme veselí, vydanú v roku 1923, čo je podľa doterajších zistení prvé knižné
vydanie diela španielsky píšucich autorov, ďalej romány Miguela de Unamuno Teta Tula,
1931, 1936; v spolupráci s Jozefom Felixom román To je chlap, 1945 a Ábel Sánchez 1942,
1947), jeho syna Miloša Ruppeldta (dráma Jacinta Benaventeho Prebudené záujmy, 1948) a
Tibora Kobáňa (Juan Valera: Pepita Jiménezová, 1947; romány argentínskeho spisovateľa
Manuela Gálveza Defilé hriechu a Noc už pominula, 1948). Títo prví priekopníci slovenského
prekladu zo španielčiny získavali jazykové znalosti a kontakty so španielsky písanou
literatúrou buď ako samoukovia či počas študijných či pracovných pobytov v zahraničí.131
V päťdesiatych rokoch na ich iniciatívu nadviazali zakladatelia slovenskej hispanistiky
Jozef Škultéty (1930 – 1992) a Vladimír Oleríny, 132 ktorý pri básnických prekladoch
spolupracoval najmä so Štefanom Žárym a Rudolfom Fabrym, v tom čase výraznými zjavmi
domácej literárnej tvorby a jej hľadačských tendencií, neskôr s „konkretistami“ Jánom
Stachom a Jánom Šimonovičom) a prekladateľ dramatických textov Víťazoslav Hečko.
Vďaka
v tomto

nim,

a predovšetkým

zásluhou

Vladimíra

Olerínyho

(1921),

ktorý

počiatočnom období ako mladý tridsiatnik (znalosť španielčiny získal ako dieťa

slovenských vysťahovalcov v Argentíne, neskôr pôsobil v diplomatických službách a
nadviazal osobné kontakty s mnohými španielskymi a hispanoamerickými spisovateľmi
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a kultúrnymi inštitúciami) svojimi prekladateľskými, literárnohistorickými, kritickými
a informačnými aktivitami inicioval i realizoval prvé projekty slovenskej hispanistiky, sa už
v týchto rokoch dostali k slovenským čitateľom okrem iných titulov básne Pabla Nerudu
(1951), Nicolása Guilléna (1953), sociálny román Temná rieka od argentínskeho spisovateľa
Alfreda Valeru (1951)

133

výber z básní Federica García Lorcu (1955), niekoľko

Calderónových drám (1962, 1967), základné diela španielskeho pikareskného románu
Lazarillo z Tormesu (1957) a Život furtáka od Francisca de Quevedo (1962), Cervantesove
Príkladné novely (1957), Lorcove drámy (1961), či román Doña Perfecta od Benita Péreza
Galdósa (1964). Uvedené naznačuje, že v tomto počiatočnom období, v intenciách vtedajšej
spoločenskej

objednávky

medziliterárnosti“)

134

a hlavného

poslania

prekladu

(„saturovanie

absencie

, mali v praxi prevahu klasická španielska literatúra a súdobá

hispanoamerická poézia, prinášajúce výrazné humanistické a sociálne posolstvo, ku ktorým
od druhej polovice šesťdesiatych rokov ako odraz vtedajšieho prudkého kvalitatívneho
i kvantitatívneho vzostupu hispanoamerickej prózy začali pribúdať časopisecké i knižné
preklady a prvé literárnokritické štúdie, venované problematike nového hispanoamerického
románu.135
Napriek tomu Jozef Felix (1913 – 1977), znalec románskych literatúr i domácich
pomerov, do ktorých prekladmi do slovenčiny vstupovali, v roku 1965 v článku Včerajšok
a dnešok nášho prekladu pri porovnaní s prekladmi z iných literatúr kriticky uvádza: „Oproti
tomu situácia pri prekladaní diel z talianskej a španielskej literatúry zdá sa mi oveľa horšia.
A to nielen pre nedostatok kvalifikovaných prekladateľov, ale i pre doterajšie nedostatočné
informácie o týchto literatúrach.“

136

V prípade kontaktov so španielskou literatúrou

a Španielskom vôbec zohrávali rozhodujúcu úlohu rozdielne politické záujmy a relácie
režimov, vládnucich s posunom desaťročia takmer paralelne v našich krajinách.
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Obidve Felixove konštatovania potvrdzuje a objasňuje štúdia Viery Dubcovej (1938)
Slovenská hispanistika v rokoch 1945 – 1974, publikovaná v roku 1975.137 Autorka v tomto
prvom širšie koncipovanom materiáli venovanom recepcii španielsky písaných literatúr na
Slovensku uvádza dovtedajšie najvýznamnejšie prekladateľské projekty: Cervantesov Don
Quijote, Guillén, Neruda, Lorca, ďalší autori španielskeho „Zlatého veku“, neskôr prvé
preklady vtedy novátorských diel najvýraznejších zjavov hispanoamerickej literatúry
(Asturias, Rulfo, Sábato, Carpentier, Cortázar, García Márquez), ktorá sa podľa jej názoru
dopracovala „k výrazu adekvátnemu nesmiernej zložitosti vývinu kontinentu, v ktorom aj
ostatný svet zhliada jednu zo svojich hraničných situácií,“138 hodnotí ich miesto vo vývoji
slovenskej hispanistiky, vplyv

na domácu umeleckú tvorbu, zástoj jednotlivých

prekladateľov, vysoko oceňuje všestrannú činnosť Vladimíra Olerínyho a okrem vlastných
aktivít, zacielených vtedy na výskum hispanoamerickej poézie a tvorby Aleja Carpentiera,
zmieňuje sa už i o mladších prekladateľoch (Nélida Noskovičová, Miroslav Lenghardt,
Jarmila Srnenská, Ivan Puškáč139 ai.) a o potrebe začať postupne diferencovať objekty záujmu
a sústredenejšie pracovať na špecifikovaných úlohách. Štúdiu uzatvára slovami: „Slovenská
hispanistika má za sebou prvé obdobie svojej aktivity, v ktorom bol literárnovedný výskum
viazaný obmedzenou možnosťou recepcie mnohých okruhov problematiky zo strany
slovenskej verejnosti, pretože dlho nebola ani v malej miere prístupná vlastná umelecká
tvorba z tejto oblasti. Doteraz bolo dôležité zameriavať sa paralelne na preklad, popularizáciu
i vlastný vedecký výskum; teraz vstupuje hispanistika do ďalšej etapy, v ktorej sa presúva
ťažisko na samotný výskum, a prichádza čas, keď bude možné prikročiť k prvým
syntézam.“140 S odstupom rokov musíme, žiaľ, konštatovať, že k splneniu tejto náročnej, no
závažnej a opodstatnenej požiadavky sa slovenská hispanistika nedopracovala.
Pri sledovaní ďalšieho vývinu slovenského prekladu zo španielsky písaných literatúr
zisťujeme, že v roku 1985, teda desať rokov po štúdii Viery Dubcovej, sa už môže Vladimír
Oleríny pokúsiť o náčrt dejín prekladania zo španielčiny, kladne zhodnotiť aktívny prístup
k vydávaniu španielskej klasickej prózy a drámy a zapĺňaniu „bielych miest“ v prekladaní
modernej

španielskej

poézie

a

Viera

Dubcová

mapovať

recepciu

prekladov

z hispanoamerickej literatúry, ba dokonca reflektovať ich vplyv na domáci literárny vývin.
Týmto témam sa Vladimír Oleríny a Viera Dubcová venovali v referátoch na konferencii „40
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rokov prekladu v socialistickej spoločnosti“, ktorá sa konala v Bratislave v roku 1985.
Prednesené príspevky dvoch významných slovenských hispanistov, v tom čase oboch
aktívnych

prekladateľov

a

vedeckých

pracovníkov

Ústavu

svetovej

literatúry

SAV, publikované v zborníku Preklad včera a dnes, môžu byť pre nás ďalším východiskom
pre úvahy o smerovaní slovenského prekladu zo španielčiny. Vladimír Oleríny v príspevku
Slovenský umelecký preklad zo španielsky a portugalsky písaných literatúr po roku 1948141
naznačuje tri etapy jeho vývinu: 50, 60 a 70 roky (po rok 1985). Ako sme už uviedli, rok 1950
považujeme z hľadiska slovenskej hispanistiky za jeden z prelomových aj preto, že práve
v tomto roku, na samom začiatku jej rozvoja ako vednej disciplíny, vyšiel prvý (a doteraz
jediný) slovenský preklad Cervantesovho Dona Quijota. Jeho autorom bol vtedy
tridsaťsedemročný romanista Jozef Felix a podľa nášho názoru sú otázky (aj kritické úvahy),
ktoré Felix samotným prekladom, ale aj publikovaním vlastnej prekladateľskej interpretácie
a stratégie, vychádzajúcej z literárnohistorickej a literárnokritickej analýzy východiskového
textu predostrel, cenným príspevkom k vývinu slovenskej hispanistiky. Preto sa jeho reflexiou
zaoberáme detailnejšie.142
Značnú pozornosť práve tomuto prekladu venuje aj Vladimír Oleríny v spomínanom
príspevku (hoci uvádza rok 1953 ako rok vydania prvého úplného slovenského prekladu,
i keď i v tomto a nasledujúcich vydaniach chýba preklad úvodných básní), a k slovám
ocenenia významného tvorivého činu pripája kritický komentár k jeho slovenskej podobe,
odvolávajúc sa na nie vždy adekvátne prekladateľské riešenia, najmä v oblasti lexiky
(problematika archaizmov) a frazeológie. Felix si podľa neho „zvolil metódu stredu medzi
tzv. vecnou správnosťou prekladu (dobový termín) a medzi tou tendenciou v súdobom
slovenskom umeleckom preklade, ktorá uprednostňovala tzv. uvoľnenosť, akcentovala
predovšetkým štylistickú adekvátnosť a súčasne v záujme transponovania koloritu pôvodiny
exploatovala vo výslednom prekladovom texte slovenské regionalizmy a írečitosti.“ 143
Kritický tón obsahuje aj Olerínyho zmienka o nevyhnutnosti správneho pochopenia
ideovo-estetického Cervantesovho zámeru pri koncipovaní románu, keď ďalej tvrdí, že „práve
v tomto zmysle ostáva prvý slovenský preklad Dona Quijota španielskej pôvodine všeličo
dlžný. No odhliadnuc od týchto momentov, čo ako závažných, so zreteľom na poplatnosť
vtedajšiemu prekladateľskému úzu, prvý slovenský preklad Dona Quijota …zákonite po
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tridsiatich rokoch ostarel, čo sťažuje jeho komunikáciu s dnešným čitateľom.“144 Tieto slová
vyslovené z odstupu tridsiatich piatich rokov od vydania posudzovaného prekladu (ako sme
už uviedli, prvého slovenského pretlmočenia „veľkého“ španielskeho klasického diela), sú pre
nás zaujímavé nielen preto, že vôbec kriticky reflektujú preklad zo španielčiny, ale aj preto, že
prezentujú kritický postoj nie k jednotlivostiam, ale k Felixovej prekladateľskej koncepcii a
uvádzajú ju do konfrontácie so situáciou a „prekladateľským úzom“ zo začiatku päťdesiatych
rokov, ako príklad úsilia o filologicky presný preklad, ktorý by však rešpektoval aj posun
z jedného časového a priestorového prostredia do druhého. Navyše niet pochýb, že Jozef Felix
si veľmi dobre uvedomoval, čo znamená v tomto prípade prekladateľské prvolezectvo.
Svedčia o tom i jeho slová v štúdii O štýle a prekladaní Dona Quijota, kde uvádza, že týmto
prekladom sa usiloval „podať nie vec akademickú, lež vec živú, nesúcu svoje posolstvo cez
veky a ponad veky priamo do našich dní.“145
K hlbšiemu poznaniu jeho prekladateľského prístupu by bol určite prispel komentár k
prekladu, na margo absencie ktorého Felix poznamenal, že nevznikol len pre „nepriazeň
časov“ 146, inšpiratívna a podnetná je však aj Poznámka prekladateľa k prvému vydaniu Dona
Quijota, v ktorej sa Felix vyznáva: „Tento preklad stavia prekladateľa pred toľko
prekladateľských problémov, že ich zvládnutie ďaleko presahuje sily jednotlivca. Neváhame
povedať, že relatívne dokonalý preklad tohto diela môže skrsnúť len z práce niekoľkých
generácií, ustavične ho zlepšujúcich a pracujúcich čoraz s dôkladnejšími odbornými
znalosťami nielen prác Cervantesových, ale vôbec hispanologie.“147
Pri príležitosti druhého slovenského vydania Dona Quijota v roku 1953 Felix na
margo svojej prekladateľskej interpretácie a koncepcie uvádza, že sa mu problémom stalo
„nie presahovať text pôvodiny, ale dosahovať aspoň približne adekvátnu krásu, text pôvodiny
nie prizdobovať a podmaľúvať nejakými našimi tzv. írečitosťami, ale čím presnejšie
vystihnúť to či ono miesto Cervantesovho originálu. Prekladateľ prišiel totiž k náhľadu, že
tzv. krása prekladu Cervantesovho diela môže byť podmienená jedine presnosťou.“148 Na
tomto mieste je vhodné uvažovať o použitej prekladateľskej metóde na pozadí diskusie
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o riešení „írečitostí“ v preklade Šolochovovho románu Tichý Don, ktorý do slovensčiny
preložila Zora Jesenská. Uvedený Felixov prekladateľský zámer dokumentuje jeho moderné a
prínosné úsilie vyjadriť aj prekladom (bez „írečitostí“) univerzálnosť diela, využiť všetko
bohatstvo cieľového jazyka aj s rešpektom voči príjemcovi, no vždy v duchu originálu, bez
nadužívania nahradzujúcich princípov, vedúceho práve v tých rokoch k renesancii tzv.
„prostonárodného prekladu.“149 Preto sa aj dnes možno stretnúť s názorom, že Felixov počin
patrí k prekladom, čo „žiaria ako stálice a ich svetlo sa s plynúcim časom nezmenšuje.“150
Napriek prekladateľovmu „ďalšiemu brúseniu“ v nasledujúcich reedíciách (v rokoch
1953, 1965, 1979), jeho nabádaniu na nové „čoraz adekvátnejšie a vycibrenejšie preklady“ a
takmer bibliofilský výskyt dostupných výtlačkov sme sa doteraz, teda ani po šesťdesiatich
piatich rokoch, nového prekladu Dona Quijota nedočkali, hoci dnešný prekladateľ by mal
k dispozícii okrem teoretických a praktických znalostí, vyplývajúcich z polstoročnej tradície
slovenskej hispanistiky, aj množstvo „pomocného aparátu“, ktorým Felix ani jeho generační
kolegovia nemohli disponovať. (Napr. viacero kritických španielskych vydaní diela či
španielske vydanie diela na CD Rom obsahujúce podrobný multimediálny poznámkový
aparát k dielu.)151
Ak sa vrátime k príspevku Vladimíra Olerínyho a k jeho úvahe o úlohách, s ktorými sa
postupne vyrovnávala slovenská hispanistika do roku 1985, nájdeme zmienku o tom, že
pribúdajúce preklady si vynútili potrebu normovať prekladateľský úzus zo španielčiny, najmä
pri tlmočení reálií, lexiky a frazeológie (tu sa opäť vynára problém už spomínanej
rozmanitosti východiskového prostredia) a že v neskorších rokoch vystúpili do popredia
otázky „ujasnenia si“ univerzalistických tendencií v novom hispanoamerickom románe, ktorý
nastupuje na literárnu scénu v druhej polovici 20. storočia, presúvajúcich prekladateľské
problémy do oblasti makroštylistiky. Autor (v roku 1985) upozorňuje, že „pretože práve
„magický“ a „fantastický“ realizmus sú predmetom častých dezinterpretácií a manipulácií zo
149
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strany buržoáznej kritiky, je pre prekladateľa, ktorý je vlastne prvým kritikom originálu,
vecou zásadného významu, aby správne interpretoval poetiku nového latinskoamerického
románu, ak chce jeho diela pretlmočiť na adekvátnej umeleckej úrovni.“152 K tomu pristupuje
podľa autora potreba vyrovnania sa s novou obraznosťou, s rozmanitosťou umeleckých
postupov, ktorými vrcholné diela hispanoamerickej literatúry vedú tvorivý dialóg s vlastným
(minulým a prítomným) kultúrnym substrátom. Tieto úvahy, vyslovené v roku 1985, sú
z dnešného pohľadu zaujímavé v konfrontácii s bohatým bibliografickým výpočtom už
dovtedy preložených diel najvýraznejších zjavov hispanoamerického „nového románu“ (v
rokoch 1970 -- 1985 vyšlo vyše tridsať preložených diel predstaviteľov tzv. magického
realizmu), ktorý výrečne hovorí o tom, že v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, napriek
všetkým problémom vtedajšej doby a tlakom ideologických faktorov, vedela slovenská
hispanistika prijímať aj tie najnovátorskejšie formulované literárne výzvy a mala odvahu
a schopnosť sa s nimi vyrovnávať.
Na rozdiel od citovaných Olerínyho úvah Viera Dubcová v príspevku K podmienkam
recepcie španielskoamerickej literatúry

necíti potrebu obranného postoja vo vzťahu k

„ideologickej neujasnenosti“. 153 Konštatuje, že napriek časovo kratšej recepčnej tradícii (v
porovnaní

so

španielskou

literatúrou),

pozornosť

slovenských

hispanistov

sa od

sedemdesiatych rokov preniesla na diela, ktoré prinieslo mohutné vzopätie latinskoamerickej
prózy v druhej polovici dvadsiateho storočia.
V súvislosti s priaznivou čitateľskou i kritickou recepciou týchto diel u nás (aj
vzhľadom na ich vplyv na domáci literárny vývin, kde spomína mená ako Peter Jaroš, Ján
Johanides, Dušan Mitana) naznačuje: „Nazdávam sa, že priaznivé podmienky recepcie
španielskoamerických literatúr vyplývajú z pre nás priaznivého pomeru afirmatívnych
a inovačných zložiek, z ich aktuálnosti pre náš vývinový proces.“ 154 Práve rozpoznanie
skutočných hodnôt a prejav zodpovednosti voči možnostiam, otvárajúcich sa pri objavovaní
a poznávaní „nového terénu“ považuje Viera Dubcová v roku 1985 za hlavný prínos
slovenskej hispanistiky.
Aj na základe vyjadrení oboch autorov možno konštatovať, že do konca
osemdesiatych rokov minulého storočia získala slovenská verejnosť prostredníctvom
knižného prekladu základnú reprezentatívnu orientáciu predovšetkým v španielsky písanej
152
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próze, odrážajúcu sa spätne na čitateľskom (a vydavateľskom) záujme predovšetkým o diela
španielskej klasickej literatúry a o diela hispanoamerických prozaikov druhej polovice
dvadsiateho storočia. Toto konštatovanie, žiaľ, nemožno aplikovať na oblasť prekladu
španielsky písanej poézie, ako to dokumentuje i fakt, že zo španielskej poézie bolo za takmer
štyridsať rokov preložených len jedenásť knižných básnických prekladov, z toho 5 titulov
patrí prekladom z básnickej tvorby Federica Garcíu Lorcu.
Kvalitatívny i kvantitatívny vzostup slovenskej hispanistiky si priebežne vyžadoval
aj nástup nových prekladateľských generácií. V polovici sedemdesiatych rokov nastupuje
„silná“ generácia absolventov filologického štúdia hispanistiky (Peter Brabenec, Oľga
Hlaváčová, Oľga Lajdová, Marta Kobáňová-Biskupičová, Elena Račková, Ladislav Franek
a ďalší) a narúša dovtedajší „monopol“ staršej prekladateľskej generácie. 155 V priebehu
osemdesiatych rokov začínajú v Revue svetovej literatúry (aj vďaka ústretovému záujmu
redaktorky-hispanistky Alexandry Ruppeldtovej) sústavnejšie publikovať Vladimír Ruppeldt,
Martina Slezáková, Roman Brat, Eva Palkovičová, ktorí tvoria nateraz poslednú aktívnu
generačnú

skupinu

prekladateľov-hispanistov.

Vplyvom

zmenených

spoločensko-

ekonomických pomerov, ktoré zasiahli aj do vydavateľskej praxe, badať od začiatku
deväťdesiatych rokov narušenie prirodzenej kontinuity jednotlivých prekladateľských
generácií, ktorá trvá doteraz. Jedným z jeho prejavov je aj minimálna spolupráca najmladších
prekladateľov so slovenskými vydavateľstvami, redaktormi a editormi. Ich vstup do
prekladateľského života sa preto najčastejšie odohráva prostredníctvom prekladov
z angličtiny, čo i tých najzapálenejších časom odradí od namáhavejšieho prezentovania diel
hispánskych autorov. Príčiny tohto stavu sa pokúsime naznačiť v nasledujúcej podkapitole.
Na rozdiel od pomerne početného viacgeneračného zastúpenia prekladateľov sa
odborný výskum španielsky písaných literatúr dlhé obdobie sústreďoval na pôde Slovenskej
akadémie vied (Oleríny, Dubcová, neskôr Franek), kde vznikali aj prvé syntetickejšie
koncipované práce a odborné štúdie monografického charakteru. Významnou súčasťou ich
aktivít sú literárnovedné štúdie, publikované vo forme knižných doslovov či materiálov
uvádzajúcich prekladové ukážky v literárnych časopisoch. Tu treba spomenúť aj aktivity
ďalších prekladateľov (Nelida Noskovičová, Ján Šimonovič, Ján Truban, Emília Obuchová,
Jarmila Srnenská). Napriek tomu neboli na Slovensku do konca osemdesiatych rokov
samostatne spracované dejiny španielskej ani hispanoamerickej literatúry, ani žiadne iné
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Lajdová), Súboj v raji Juana Goytisola (1977, prel. Ladislav Franek).

60
komplexnejšie dielo s tematikou jednotlivých španielsky písaných literatúr či (s výnimkou
Olerínyho monografie Cervantes z roku 1955 a niekoľkých ďalších jeho prác) 156 knižná
monografia o niektorom z ich kľúčových autorov.
Neveľmi priaznivo vyznieva aj sumarizácia a hodnotenie kritiky prekladov zo
španielčiny. Okrem spomínaných „hispanistických“ štúdií Jozefa Felixa, v ktorých autor
analyzuje a interpretuje svoju vlastnú prekladateľskú stratégiu, nájdeme v slovenskej odbornej
tlači do roku 1989 len niekoľko recenzií prekladov zo španielčiny, ktorých súčasťou je aj
kritická reflexia preloženého textu.
Možno i preto, že špecifickosť kritiky prekladu kladie – v porovnaní s inými žánrami
literárnej kritiky – na jej autora osobité nároky,

má väčšina publikovaných ohlasov

informatívny charakter. Pretrvávajúci problém sústavnejšej a hlbšej kritickej recepcie
prekladu vo všeobecnosti determinuje aj jej samotný zúžený recepčný „záber“, keďže
špecifickosť a zameranie kritického výkonu predpokladá i špecifického (a teda menšinového)
príjemcu (prekladatelia, literárni vedci, lingvisti, učitelia), na čo poukazuje napr. Braňo
Hochel, keď zdôrazňuje, že „adresátom kritiky prekladu sensu stricto nie je vlastne literárne
publikum, ale odborná obec.“157 Dôvodom môže byť (napriek rôznym finančným stimulom)
aj neadekvátne ohodnotenie tohto druhu literárnovednej činnosti, ale aj absencia širšie, no
predovšetkým odbornejšie zameraných stránok novín a časopisov (kultúrnych či literárnych
príloh), venovaných domácej i prekladovej tvorbe.
Volanie po kvalitnej kritike prekladu sa objavuje v našom prostredí v šesťdesiatych
rokoch spolu s nástupom tzv. „slovenskej prekladateľskej školy“ i vo vyjadreniach viacerých
teoretikov i praktikov prekladu. Na ilustráciu môže poslúžiť znovu Jozef Felix, ktorý sa
v roku 1965 sťažoval: „Preložil som vari 40 kníh, no pozornosť tlače k mojim prekladom je
minimálna, a to i k takým prekladom, ako bol napr. preklad Cervantesovho Dona Quijota,
Villona či Danteho. (Myslím tu Danteho Nový život.)“ 158

A v jednom z neskorších

rozhovorov dodáva: „Občas sa u nás zjaví kritika z pera odborníka, ktorý hodnotí preklad
s veľmi nákladným teoretickým aparátom a s najrafinovanejším terminologickým žargónom
a slovíčkárskym hnidárstvom, až vás chytá hrôza od toľkej učenosti. No pritom kritikovi ani
156
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na um nezíde konfrontovať preklad s pôvodinou.“159 Opačný extrém zachytáva Jiří Levý vo
svojom vrcholnom diele Umění překladu: „Soudobé kritiky odbavují nejčastěji překlad
jedinou větou a není snadné odlišit, jaký podíl na kulturní platnosti překladového díla měl
český tlumočník a v čem je podnětnost české verze poplatná předloze.“160
Na úlohu kritiky umeleckého prekladu, ktorá by sa nevyčerpávala len prostým
výpočtom „chýb“ a neadekvátnych prekladateľských riešení, ale bola by aj úsilím postihnúť,
zanalyzovať

a zhodnotiť

koncepciu

a metódu

prekladu

pri

zohľadnení

špecifík

východiskového textu, poukazoval aj Anton Popovič (1933 – 1984), stanovujúc funkcie
kritiky prekladu k jednotlivým členom komunikačného aktu.161 Na nevyhnutnosť uplatňovať
pri akomkoľvek rozbore prekladateľských postupov aj tzv. vzťahový aspekt upozorňoval
Dionýz Ďurišin (1929 – 1997).162 Modelovým procesom kritiky prekladu sa zaoberal aj Ján
Ferenčík (1923 – 1989), ktorý vypracoval vlastnú schému „spoločenskej kritiky prekladu“.163
Uvedené zistenia nedostatočnej kritickej analýzy prekladov v skúmanom období, ktoré
by „usmerňovali a hlbšie vyznačovali zmysel a smer prekladateľskej práce“, 164 sa podľa
našich zistení týkajú prekladov zo španielčiny v ešte väčšej miere ako prekladov z niektorých
iných jazykov. (Výraznejšiu pozornosť kritiky sme zaznamenali pri prekladoch z ruštiny,
angličtiny, nemčiny či francúzštiny.)
Tak napríklad v časopise Revue svetovej literatúry, ktorý pokladáme za
reprezentatívne fórum aj z hľadiska prekladateľskej teórie a ktorý venoval od roku 1971
takmer v každom čísle pozornosť aj teórii, kritike prekladu či autoreflexívnym statiam
významných slovenských prekladateľov, nájdeme do roku 1989 iba šesť materiálov,
integrujúcich aj kritické posúdenie textu preloženého zo španielčiny a aspoň čiastkovo
spĺňajúcich vyššie naznačené kritériá. Pritom sú práve takéto štúdie, vychádzajúce z analýzy
konkrétnych

159

východiskových

textov, dokladované

príkladmi

možných

a zvolených
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prekladateľských riešení a smerujúce k postihnutiu prekladateľovej koncepcie, efektívnou
možnosťou „poučenia“ pre iných prekladateľov. Keďže výslednicou ich čiastkových zistení je
rôznorodý obraz problémov, vyplývajúcich z rozdielnej jazykovej platformy španielčiny (tu
vystupuje do popredia i problematika jazykovej diferencovanosti jej hispanoamerickej
podoby) a slovenčiny a z osobitosti poetiky autora a zvolenej (či absentujúcej) koncepcie
prekladateľa, uvádzame niekoľko širšie platných postrehov.
Ján Šimonovič (1939 – 1994), autor vôbec prvého rozsiahlejšieho príspevku
k problematike nielen básnického prekladu zo španielčiny, sa v článku Vernosť, prvé
prikázanie? venuje odvekému problému vernosti a voľnosti prekladu, ktorý rieši úsilím o
„vnútornú adekvátnosť“ a „celkovú suverenitu“ preloženého diela.“165 Iluzórnosť upriamenia
sa na vernosť prekladu dokladá rozdielmi medzi španielčinou a slovenčinou v rovine langue,
keď okrem iného uvádza: „Už vo všeobecnosti nemôže byť jazyk verný jazyku. Aká vernosť,
keď v pôvodine sa reálie básne vyjadrujú dynamicky všelijako prelínanými pohybmi vďaka
rozvetvenému systému slovesných časov, a my túto mozaiku chudobne a s nemalým rizikom
napodobňujeme odsudzovaným prechodníkom.“166
K translatologickej problematike sa Šimonovič vracia v roku 1975 v rámci bloku
Lorcovej poézie Zaumienila si pieseň., kde v štúdii uvádza: „Najdôležitejšie fázy
prekladateľskej tvorby básne odohrávajú sa v intervale od správnej čitateľskej interpretácie
významov až po konečnú syntézu hodnôt v ich novom výrazovom kódovaní. Ani
v nádherných nových šatách sa nemá na nás pôvodne živý výtvor usmievať ako figurína…
Prekladateľ sa nesmie pristihnúť, že v návale nadšenia pre krásu zabudol na to, že báseň je aj
dobrá.“167
Širšie koncipovaným kritickým príspevkom k prekladu hispanoamerickej prózy je
recenzia Carpentierovho románu Diktátor v Paríži v preklade Vladimíra Olerínyho. Jej
autorkou je Yvonna Vaňková, ktorá na základe myšlienkovej a štylistickej analýzy originálu
stanovila i požiadavky na adekvátny preklad a skonfrontovala ich s jeho slovenskou podobou.
Nešlo

jej

o pranierovanie

jednotlivostí

(obmedzila

sa

len

na

kritickú

zmienku

o neadekvátnosti spojenia „krpce a pončo“, ako prekladu španielskeho výrazu „gentes de
huarache y overol“, kde slovo huarache označuje jednoduché sandále), adaptačné posuny
(smerujúca zväčša k naturalizácii) sú podľa nej motivované „subjektívnym idiolektom
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prekladateľa, najmä snahou o transpozíciu východiskového textu do slovenského kultúrneho
a spoločenského kontextu.“168
Na ďalší preklad diela hispanoamerického autora sa zamerala Nélida Noskovičová
(1940) v recenzii románu Šíry a cudzí svet od peruánskeho spisovateľa Cira Alegríu,
v preklade Dominika Jarábka. V časti venovanej prekladu sa recenzentka zmieňuje o jeho
prílišnej zviazanosti s originálom a zdôrazňuje, že na viacvýznamovosť španielskych
lexikálnych jednotiek treba nazerať aj podľa toho, v ktorej hispanofónnej krajine sa používa.
Konštatuje nepochopenie istých väzieb, frazeologizmov a reálií, čo dokumentuje napríklad
používaním výrazu „jelení chrbát“ ako prekladu španielskeho výrazu „lomo“ (keďže
„lomo“ znamená okrem chrbta aj vzhľadom na kontext adekvátnu sviečkovicu). Recenzentka
napokon uzatvára, že „prekladateľ používa priveľa prechodníkov, v románskych jazykoch
veľmi bežných, ako i veľa slovesných podstatných mien, čomu sa v slovenčine snažíme
vyhýbať, alebo používať ich čo najmenej.“169
Problematike básnického prekladu sa venuje Ladislav Franek v recenzii zbierky
kubánskeho autora Roberta Fernándeza Retamara, ktorá vyšla pod názvom Tými istými
rukami v preklade Viery Dubcovej.170 Recenzent erudovane analyzuje podobu Retamarovej
poézie, charakterizuje ju ako typicky kubánsku podobu občianskej a intímnej lyriky,
nachádzajúc v nej podnety i pre porovnávací výskum napr. s poéziou Laca Novomeského.
Preklad Viery Dubcovej hodnotí veľmi vysoko, skúma jej prekladateľskú stratégiu, nezabúda
ani na zástoj osobného naturelu prekladateľky. V závere uvádza problémy, vyplývajúce zo
špecifických vlastností španielčiny ako jazykového systému (zložitá konštrukcia viet,
nadmerný výskyt spojok, najmä podraďovacích). Táto recenzia sa zaoberá preloženým textom
v celej jeho zložitosti, reflektujúc jeho jedinečnosť a celistvosť.
Podobné atribúty spĺňa i štúdia Yvonny Vaňkovej, venovaná prekladu diela
kubánskeho spisovateľa Gustava Egurena Dobrodružstvá Gašpara Péreza z Nehryzova. 171
Recenzentka si zakotvením originálu do literárnohistorického kontextu (ide o svojský
kubánsky variant stredovekej španielskej pikaresky) pripravila pôdu pre dôkladnú kritickú
reflexiu prekladu Vladimíra Olerínyho. Analýza mnohých prekladateľských rozhodnutí na
rovine mikroštylistiky vedie recenzentku k záveru, že slovenský preklad „sa v zhode
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171
Vaňková, Y.: Gustavo Eguren: Dobrodružstvá Gašpara Péreza z Nehryzova. In: Revue svetovej literatúry.
1988, č.6, s. 180.
169

64
s originálom pohybuje na póle hovorovosti a literárnosti, zachováva i oxymoron hovorovosti
a literárnosti, typický pre pikareskný žáner, a rešpektuje satirický náboj, štylizovanosť
a archaizujúce tendencie jazyka originálu.“172

3.2. Prekladateľská situácia po roku 1989

Zmenené spoločenské podmienky po roku 1989 ponúkli aj slovenskej hispanistike
nové možnosti, súčasne ju však postavili pred riešenie viacerých problémov mimoliterárneho
charakteru. A ak sa vrátime k úvodnej poznámke o účinku časových a priestorových súradníc
východiskového a prijímacieho prostredia, určujúcich „osudy“ originálu i prekladu, musíme
vziať do úvahy i vývojový pohyb španielsky písaných literatúr. V predchádzajúcej časti sme
spomenuli vplyv „spoločenskej objednávky“ a požiadavky dobového prekladateľského úzu na
smerovanie a rozvoj slovenskej hispanistiky. No ak bola v minulosti edičná stratégia
slovenských vydavateľstiev ovplyvňovaná ideologickými, politickými či personálnymi
záujmami (a napriek tomu sa slovenským hispanistom v období sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov podarilo rozpoznať, zvládnuť a transponovať do slovenčiny literárne
vrcholy španielsky písanej literatúry, konkrétne diela španielskej klasickej literatúry
a v obsahu i obraze novátorskú hispanoamerickú literatúru 20. storočia, po roku 1989 sa musí
aj ona vyrovnávať s komerčným tlakom a záujmami vydavateľov a opätovne zvádzať zápas
o umeleckú (a teraz i ekonomickú) hodnotu prekladaných diel a chrániť svoj vlastný
prekladateľský morálny kredit.
V období rokov 1989 – 2015 evidujeme 158 knižných prekladov diel autorov píšucich
po španielsky. (Z toho 112 zo španielskej literatúry a 46 z hispanoamerickej literatúry.)
Kvantitatívny pomer titulov vydaných po roku 1989 je teda (na rozdiel od predchádzajúceho
obdobia) pre španielsku literatúru priaznivejší. Dôvody tohto javu sú literárne i mimoliterárne.
Kým pred rokom 1989 sa vydávaniu prekladov zo španielskej jazykovej oblasti venovali
takmer všetky slovenské (vtedy štátne) vydavateľstvá beletrie (aj v súvislosti s jednotne
vedeným opčným poriadkom, pôsobením jednej štátnej literárnej agentúry, zabezpečujúcej
licenčné zmluvy, a platným devízovým poriadkom), po roku 1989 sa nová spoločenskoekonomická situácia prejavila aj v edičnej politike vydavateľstiev (starých „kamenných“, aj
nových „komerčných“). Súčasne sa ich aktivity stali jedným zo subjektov celosvetového
knižného trhu, v mnohých prípadoch podmieňujúceho ich editorskú činnosť. Predstavy
172
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marketingovej stratégie a ekonomické požiadavky viacerých majiteľov práv španielsky
píšucich autorov síce v prvých rokoch po spoločenskej zmene prihliadali na možnosti
spôsobené malým knižným trhom, rizikovou „blízkosťou“ väčšieho a teda i potentnejšieho
českého trhu, no v prípade prekladov zo španielčiny narazili na sčasti prekvapujúci, no sčasti
pochopiteľný vydavateľský nezáujem. Niekoľkoročná výrazná orientácia na preklady diel
anglických a amerických autorov spôsobila, že v tomto období bola väčšina hispanistických
iniciatív vydavateľmi odmietnutá. Napriek tomu sa na začiatku deväťdesiatych rokov podarilo
v novom prostredí názorovej slobody (ale aj vďaka možnosti začať využívať grantový systém
Španielskeho ministerstva kultúry, prezieravo podporujúci preklady španielskych autorov do
cudzích jazykov, ktorý bol v predchádzajúcom režime zo strany ministerských úradníkov
odmietnutý ako zasahujúci do edičnej politiky a určený pre rozvojové krajiny (!), hoci ho dlhé
roky využívali vyspelé krajiny sveta) vydať viaceré predtým nepublikované (a
nepublikovateľné) diela, vypĺňajúce medzery v predovšetkým poznaní staršej španielskej
poézie a prózy. Práve možnosť znížiť ekonomické riziko prideleným finančným grantom je
jedným z dôvodov početnejšieho zastúpenia španielskej literatúry v porovnaní s dielami
autorov hispanoamerických krajín, ktoré zatiaľ túto stratégiu propagácie a šírenia svojej
literatúry nevyužívajú.

Za rozvojom básnického prekladu zo španielskej literatúry stoja predovšetkým
prekladateľské, literárnovedné a kritické iniciatívy Jána Zambora (1947), ktorý sa v mnohom
hlási za pokračovateľa prekladového diela Jána Šimonoviča a Jána Stachu.173 Po výbere z
poézie dvoch predstaviteľov španielskej literárnej avantgardy Miguela Hernándeza (1985)
a Vicenteho Aleixandreho (1992) či súčasného španielskeho básnika Justa Jorgeho Padróna
(1994) siahol po poézii Svätého Jána z Kríža (1997), ktorú predstavil aj v štúdii
a poznámkach. Zamborovo riešenie jej slovenskej básnickej podoby podnietilo aj kritický
ohlas 174 a následnú polemickú reakciu prekladateľa. 175 Podobné „iskrenia“ môžu byť pre
preklad, ako napokon pre každú tvorivosť, podnetné a stimulujúce. V antológii Zaľúbený
prach (2001) sústredil najvýraznejšie zjavy španielskej barokovej poézie a svoj výber
podoprel a zdôvodnil štúdiou a portrétmi autorov nazvanými Básnici a básne. V roku 2005, aj
v tvorivej nadväznosti na odkaz predchádzajúcich prebásňovateľov (Vladimír Oleríny, Štefan
Žáry, Ján Šimonovič), vyšiel Zamborov preklad Lorcových Cigánskych romancí, ktorý je ich
173
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prvým úplným slovenským prekladom. Pre teóriu i prax básnického prekladu je cenný
prekladateľov úvodný predslov a na interpretáciu originálu a koncepciu prekladu orientovaný
poznámkový aparát.
Básnickému prekladu zo španielsky písanej literatúry sa autor venuje aj v niekoľkých
štúdiách a rozhovoroch, zaradených do publikácie Preklad ako umenie (2000), prinášajúcej
jeho práce o básnickom preklade, ktoré vznikali v priebehu posledných dvadsiatich piatich
rokov.176
Vďaka pokračujúcej prekladateľskej práci Vladimíra Olerínyho sa po roku 1989 k
slovenským čitateľom dostali dovtedy nevydané diela Tragický pocit života v ľuďoch
a národoch Miguela de Unamuno (1992) a Vzbura davov Josého Ortegu y Gasseta (1994), po
ktorých nasledujú preklady ďalších vrcholných diel španielskej klasiky, Celestina Fernanda
de Rojas (1996), Príbehy grófa Lucanora od Juana Manuela (1999), Clarínov román La
Regenta, ktorý vyšiel v slovenčine pod komerčnejšie znejúcim názvom Lásky pani
Ozoresovej (2000). Všetky tituly sprevádzajú doslovy či prekladateľove poznámky, no
(podobne ako mnohé iné diela vydané v posledných rokoch) zaslúžili by si aj širšie
koncipované štúdie. Výrazným obohatením prekladovej tvorby deväťdesiatych rokov 20.
storočia sú iniciatívy Paulíny Šišmišovej, ktorá sa v tomto období začína i prekladateľsky
venovať sprístupňovaniu odkazu veľkých osobností španielskej filozofie a estetiky. V roku
1994 vychádza jej knižný preklad diela Dehumanizácia umenia Josého Ortegu y Gasseta,
v roku 1997 Teória eseje Josého Luisa Gómeza Martíneza a v roku 1998 kniha esejí José
Luisa Abellána Myšlienky pre 21.storočie. Významným príspevkom je i monotematické číslo
časopisu Filozofia, prinášajúce rôznorodé pohľady na španielsku filozofiu, ktoré (okrem
vlastného autorského prínosu) zostavila a vedecky zredigovala. 177 Pre slovenskú teóriu
prekladu je podnetná aj jej štúdia Prínos J. Ortegu y Gasseta do teórie prekladu.178Ak k týmto
dielam prirátame aj Gregérie Ramóna Gómeza de la Serna (1997) a Príručné orákulum
múdrosti od Baltasara Graciána (1998), ktoré vyšli v preklade Martiny Slezákovej, môžeme
škonštatovať, že deväťdesiate roky boli pre preklad dovtedy knižne nevydávanej španielskej
filozofickej a esejistickej literatúry nesporným prínosom.
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Záujem vydavateľstiev o komerčne úspešné tituly179 sa prejavil aj v pokusoch vydávať
dovtedy neveľmi zastúpené literárne žánre, napríklad detektívne romány (Juan Madrid),
erotické romány (Almudena Grandesová), historické romány (Andrés Sorel, Gonzalo Torrente
Ballester) či detskú literatúru (španielske rozprávky, séria o Celii od Eleny Fortúnovej,
františkánsky príbeh o malom Marcelinovi), ku ktorým v posledných rokoch pribúdajú aj
preklady populárno-náučnej literatúry.180 Na okraj pozornosti slovenských editorov sa, žiaľ,
dostala tvorba súčasnej, veľmi kvalitnej a silnej, strednej a mladšej generácie španielskych
prozaikov, ktorej najvýznamnejšie zjavy sú nám doteraz v knižných prekladoch neprístupné
(napríklad Enrique Vila-Matas, Julio Llamazares), s výnimkou niekoľkých titulov beletrie,
overených zahraničným knižným trhom (Antonio Múňoz Molina, Arturo Pérez-Reverte, Juan
José Millás, Carlos Luis Zafón, Javier Sierra, Dolores Redondo, Nerea Riesco).
Zmenila sa situácia v preklade španielskej drámy. Kým do roku 1989 vyšlo na
Slovensku (najmä zásluhou LITA) takmer päťdesiat titulov španielskych (prevažne
klasických) a hispanoamerických dramatických textov,

z ktorých mnohé sa dočkali aj

divadelného inscenovania (okrem klasikov „Zlatého veku“ aj diela Lorcu, Buera-Valleja,
Casonu, Nerudu), v súčasnom období sa vydávaniu prekladov drámy venuje len Divadelný
ústav (predtým Národné divadelné centrum), kde v roku 1993 vyšiel zborník troch drám
Fernanda Arrabala, z ktorých titul Cintorín áut zo španielčiny preložil a štúdiu o divadelnej
tvorbe autora napísal Vladimír Oleríny. 181 Divadelný ústav vydal v roku 1998 zborník
divadelných hier piatich autorov pod názvom Súčasná španielska dráma. Jeho
zostavovateľmi a prekladateľmi sú Roman Brat a Vladimír Oleríny, ktorý je i autorom
doslovu o vývoji povojnového španielskeho divadla a drámy. Táto štúdia je zatiaľ jediným
ucelenejšie koncipovaným materiálom o problematike španielskeho divadla a drámy 20.
storočia.182
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Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, hispanoamerická literatúra, predovšetkým
diela vrcholných predstaviteľov nového hispanoamerického románu či výrazné zjavy
hispanoamerickej poézie dvadsiateho storočia, sa od prvých dotykov s naším kultúrnym
prostredím tešili veľkému záujmu vydavateľov i čitateľov. Tieto výrazné a svojské umelecké
fenomény 20. storočia zarezonovali aj v tvorbe našich domácich autorov (v literárnom diele
Petra Jaroša, Dušana Mitanu, Václava Pankovčína či v režisérskom rukopise Juraja
Jakubiska). Predpoklad, že väčšina z nich prišla do kontaktu s touto literatúrou
prostredníctvom prekladov (slovenských a českých), potvrdzuje nielen úlohu a hodnotu
prekladu ako stimulu a meradla domácej tvorby, ale aj jeho úroveň, jeho schopnosť pôsobiť
(ako suverénny literárny text) inšpirujúco, často až obrodne. Podobne asi uvažuje slovenský
prozaik Ján Lenčo, ktorý v závere literárne a zážitkovo ladenej recenzie výberov
z poviedkovej tvorby Garcíu Márqueza, Cortázara a Allendeovej upozorňuje: „Odvážim sa
uzavrieť tento článok azda čudesnou, ale potrebnou otázkou. Kto rozanalyzuje a docení prínos
týchto troch obdivuhodných cudzokrajných diel pre našu literatúru, kto objaví, ako jej objavy
prenikli do jej krvného obehu bez toho, aby si to autori uvedomili, kto pochopí, že svetová
literatúry nemôže nebyť jednoliatym nedeliteľným celkom?“183
Zmenená situácia na slovenskom knižnom trhu sa po roku 1989 prejavila aj na vzťahu
k hispanoamerickej literatúre, ktorá od osemdesiatych rokov minulého storočia prešla
zreteľným vývinom od „magickosti“ a „fantastickosti“ k realistickejšiemu rozprávačstvu, a to
aj v tvorbe výrazných predstaviteľov tzv. „magického realizmu“, akými sú Vargas Llosa či
García Márquez, a tým akoby pre vydavateľov stratila zaručené atribúty trhovej úspešnosti.
Zotrvačná vernosť reklamnej značke „magický realizmus“ tak vedie k zúženiu čitateľského
poznania súčasnej hispanoamerickej literatúry.
Od roku 1989 vyšlo na Slovensku 43 prekladových kníh hispanoamerickej prózy a 3
knihy poézie. Dramatická tvorba hispanoamerických krajín nie je síce po roku 1989 zastúpená
ani jedným vydaným titulom, pozornosti publika sa však teší inscenácia hry známeho
argentínskeho dramatika Eduarda Rovnera Vrátila sa raz v noci, ktorú od roku 2009 úspešne
uvádzajú v Divadle Jána Palárika v Trnave.184. Potešiteľné je konštatovať pribúdajúci počet
prekladov diela Jorgeho Luisa Borgesa. Dnes máme vďaka prekladateľským iniciatívam
Nélidy Noskovičovej (pri básnických prekladoch spolupracovala s Jánom Buzássym
a Ivanom Štrpkom),
183
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siahnuť po poézii i próze už nežijúceho klasika vo viacerých knižných vydaniach. K dávnejšie
vydanej zbierke próz Kniha z piesku (1980) pribudli tituly Rozhovory mŕtvych (2000), Sedem
večerov (2001), Borges ústne (2005) a výbery z Borgesovej poézie Labyrint (1992) a Ten
druhý, ten istý (2000).
Odrazom zmenených pomerov na knižnom trhu je i súčasná situácia vo vydávaní diela
vari najznámejšieho hispanoamerického spisovateľa Gabriela Garcíu Márqueza, po tvorbe
ktorého v minulosti siahali takmer všetky slovenské vydavateľstvá. Po roku 1989 sa
vydavateľský (aj čitateľský) záujem orientovaný takmer výlučne na tituly americkej
a anglickej proveniencie prejavil aj v tom, že od vydania súboru noviel Zlá hodina v roku
1985 registrujeme prvé „porevolučné“ vydanie jeho diela až v roku 1995.185 Je príznačné, že
po autorovi, ktorého trvalé (a takmer nerizikové) miesto na knižnom trhu už predtým overil
čas, neskôr siahlo ekonomicky najsilnejšie slovenské vydavateľstvo, získavajúce od roku
1999 práva na slovenské vydania jeho diel a s tým možnosť (a povinnosť) všetky ich uviesť
a sústavne „držať“ na trhu. Takto sa v posledných pätnástich rokoch na slovenský knižný trh
priebežne dostávajú reedície starších prekladov (Sto rokov samoty, Kronika vopred ohlásenej
smrti, Plukovníkovi nemá kto napísať a iné) a vydávajú sa doposiaľ nepreložené autorove
staršie opusy (Generál v labyrinte, Láska v časoch cholery, Spoveď stroskotanca, Správa
o jednom únose) súbežne z prekladmi jeho najnovších diel (Román môjho života, Spomienka
na moje smutné pobehlice). Z toho vyplýva (vzhľadom na zastúpenie ostatných španielsky
píšucich autorov) kvantitatívna prevaha Márquezových diel na našom súčasnom knižnom
trhu, keďže z už spomínaného počtu 30 knižných prekladov hispanoamerickej prózy mu patrí
13 titulov. Je potešiteľné, že tieto preklady vychádzajú v edícii kvalitnej svetovej literatúry
Odeon a sú často sprevádzané aspoň stručným doslovom. Súdiac podľa značného záujmu
kritiky, mohla by práve takáto široká ponuka diel jedného autora (prekladaného viacerými
prekladateľmi rôznych generácií), v recepcii ktorých existuje u nás kontinuita prakticky od
začiatku sedemdesiatych rokov, umožniť aj sledovanie vývinu jednotlivých prekladateľských
prístupov a koncepcií.186
Sústavnejšiu pozornosť venovali naše vydavateľstvá ešte dielu Isabel Allendeovej (6
titulov) a Maria Vargasa Llosu (2 tituly). K ďalšiemu poznávaniu vývinového procesu
hispanoamerickej literatúry prispelo prvé slovenské vydanie poviedkovej zbierky Juana Rulfa
185
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Planina v plameňoch (2000), ktorým sa k slovenskému čitateľovi dostala aj druhá z dvoch
kníh tohto výnimočného zjavu svetovej prózy dvadsiateho storočia. (Preklad jeho novátorsky
koncipovaného románu Pedro Páramo vyšiel u nás ešte v roku 1971.) Počiatky modernej
hispanoamerickej poviedky dokumentuje prvý slovenský výber z tvorby uruguajského
spisovateľa Horacia Quirogu (2003).
I keď uvedení autori patria k vrcholným predstaviteľom hispanoamerickej literatúry
20. storočia a vydávanie ich diel je opodstatnené, bol by žiaduci aj detailnejší obraz
rôznorodosti nových poetík mladších autorov, označovaných ako autori „postboomu“,
nehovoriac o predstaviteľoch najmladšej generácie, ktorí sa museli a musia vyrovnávať
s literárnym „dedičstvom“ po svojich slávnych predchodcoch, hľadajúc možnosti vlastného
umeleckého výrazu, a diela ktorých slovenskí čitatelia poznajú len vďaka nemnohým
časopiseckým prekladom a ojedinelým knižným pokusom, akými bol preklad románu
mexického prozaika Davida Toscanu Posledný čitateľ (2005) či detektívny román
argentínskeho autora Guillerma Martíneza Oxfordské vraždy (2007).
Otázka dostatočného prísunu informácií o literárnom dianí v španielskom jazykovom
prostredí, tak často uvádzaná v predchádzajúcom období, je dnes druhoradá, zostáva však
potreba analyzovať súčasnú literárnu produkciu, doplniť prekladmi chýbajúce miesta
v poznaní jej doterajšieho vývinu a zachovať kontinuitu v sprístupňovaní jej vývojových
tendencií.
S touto požiadavkou súvisí aj otázka pripravenosti mladých slovenských hispanistov a
adeptov umeleckého prekladu zo španielčiny, ktorá sa z generačného hľadiska môže dnes
javiť ako problematická. Kým pred rokom 1989 sa umeleckému prekladu aktívne venovala
takmer tridsiatka hispanistov, v nasledujúcom období (aj vzhľadom na menej intenzívny
záujem vydavateľov o preklady z tejto jazykovej oblasti a neskorší príklon k dielam
niekoľkých osvedčených autorov) sa viacerí z nich začali orientovať buď na preklady z iných,
žiadanejších jazykov, na odborný preklad alebo na preklad pre médiá. Súčasný stav, keď sa
tejto činnosti venuje systematickejšie poltucet prekladateľov (v posledných rokoch najmä
Sofia Tužinská, Želmíra Čížová, Oľga Hlaváčová), nemožno považovať z hľadiska
perspektívy slovenskej hispanistiky za uspokojivý.

Z pohľadu hispanistiky sú významné iniciatívy časopisu Revue svetovej literatúry,
ktorý po roku 1989 prešiel viacerými zmenami, no napriek zníženej periodicite časopisu
a koncepcii tzv. monotematických čísel nerezignoval na úsilie prezentovať kvalitnú svetovú
literatúru. Nová rubrika Knihy a autori naďalej prináša recenzie cudzojazyčných vydaní,
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recenzie preložených titulov sa vítane oveľa výraznejšie orientujú aj na teóriu a kritiku
prekladu a v rubrike Z nových hlasov nachádzajú priestor mladí adepti prekladu. V súčasnosti
je to popri prekladateľských súťažiach, organizovaných Literárnym fondom, SSPUL
a Filozofickou fakultou v Bratislave (pre začínajúcich adeptov prekladu najmä Prekladateľská
univerziáda, ktorej úspešní finalisti majú možnosť publikovať svoje víťazné práce v časopise
Prekladateľské listy) či online časopisom pre mladých teoretikov a kritikov prekladu Kritika
prekladu, ktorý vydáva Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, významné, tradičné fórum,
kde sa môžu mladí prekladatelia prezentovať a spolupracovať pri redakčnom spracovaní
textu.)
V rámci novej koncepcie časopisu sa slovenská hispanistika predstavila zatiaľ piatimi
monotematickými číslami (1998/2, 2001/1, 2003/3, 2006/4, 2013/2). Tie dopĺňajú predstavu
o minulom a súčasnom dianí v literatúrach písaných po španielsky, ktoré sa usilujú zachytiť
systematicky, slúžia ako „inšpirácia“ pre vydavateľov a dávajú vzácnu príležitosť mladým
prekladateľom predstaviť sa v reálnom vydavateľskom prostredí.
Okrem časopisu Revue svetovej literatúry reflektujú v posledných rokoch preklady
diel španielsky píšucich autorov aj iné periodiká (Slovenské pohľady, Romboid, Literárny
týždenník, Dotyky, RAK, Kritika a kontext, Knižná revue, Tvorba, Verbum, Nové slovo).
V prípade zmienok o dielach z hispánskej oblasti v slovenských denníkoch a iných médiách
ide väčšinou o recenzie či reklamne koncipované texty skôr popularizačného charakteru,
eseje či „causerie“ bez významnejšej zmienky o preklade, často, žiaľ, i bez zmienky
o prekladateľovi.

72
4. PROBLEMATIKA PREKLADU PRÓZY PÍSANEJ PO ŠPANIELSKY

V nasledujúcej kapitole nás zaujíma, či jestvujú fenomény, ktoré by sme mohli nazvať
špecifikami prekladu zo španielčiny do slovenčiny, a ak áno, na akých pozíciách a rovinách
textu sa prejavujú. S týmto cieľom sa venujeme problematike prekladu španielsky písanej
prózy (keďže je žánrom, s ktorým sa budúci prekladatelia môžu dostať najčastejšie do
„pracovného“ kontaktu), zohľadňujúc pritom aj vzťah prekladateľskej praxe k teoretickým
otázkam, prezentovaným v predchádzajúcich kapitolách (otázka prekladateľskej stratégie,
prekladový text ako komunikačný celok, preklad ako interkultúrny fenomén, preklad
umeleckého diela ako špecifická literárna tvorba, prekladateľ ako autor, otázka možností a
úloh didaktiky prekladu).

Naším zámerom je
a) charakterizovať pojem prekladateľský problém, ako ho na základe všeobecnej
teórie prekladu pomenúvajú domáci a zahraniční teoretici a praktici prekladu (Ján Vilikovský,
Christiane Nordová, Amparo Hurtado Albirová, Valentin García Yebra),
b) špecifikovať problémové faktory, ktoré vyplývajú z kontaktu dvoch konkrétnych
jazykov, španielčiny a slovenčiny, a príslušných kultúrnych prostredí,
c) na základe komparatívnej analýzy vybraných diel španielskej a hispanoamerickej
literatúry ich doložiť konkrétnymi príkladmi riešení, ktoré považujeme za adekvátne, v
prípade podľa nášho názoru diskutabilných prekladateľských rozhodnutí poukázať na
variantné možnosti riešenia.

Ak v publikácii vzhľadom na jej cieľ hovoríme o jednotlivých problémoch,
vyskytujúcich sa na rôznych úrovniach umeleckého diela (pri ich dokumentácii a analýze sa
usilujeme prejsť od lingvistickej konfrontácie k úvahám na úrovni širšieho kultúrneho
prostredia), posudzujeme ich vždy v jeho celkovom kontexte, chápeme ich ako rovnocenné
zložky jeho celkovej výstavby, tak ako to vyjadril už František Miko, keď tematické
a jazykové prvky chápal ako prostriedky na realizáciu témy, ktoré spája rovnakosť
vykonávanej funkcie, a štýl chápal ako „dynamickú konfiguráciu výrazových vlastností
v jazykovom prejave.“187 Tak ako východiskový text považujeme za jednotku, ktorá celou
svojou štruktúrou vyjadruje prekladateľom vnímaný zámer autora, tak aj zvolené riešenia
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Miko, F.: Estetika výrazu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969, s. 12.
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čiastkových problémov chápeme ako výsledok individuálnej prekladateľskej interpretácie
a následne zvolenej stratégie.
V tejto časti sa nezaoberáme komplexnou kritickou analýzou vybraných prekladov.
Analyzované diela autorov 20. storočia tvoriacich v rôznych krajinách hovoriacich po
španielsky (španielski prozaici Camilo José Cela, Ramón J. Sender, Carlos Ruiz Zafón,
mexickí autori Juan Rulfo a David Toscana, kolumbijský spisovateľ Gabriel García Márquez,
čilská autorka Isabel Allendeová, kubánska prozaička Zoé Valdésová, žijúca v Paríži,
a kubánsky prozaik Guillermo Cabrera Infante, ktorý strávil dlhé roky v londýnskej emigrácii),
ktoré využívame ako zdroj príkladov, by mali dostatočne prezentovať rôznorodosť autorských
idiolektov, premietnutých do rôznych typov textov a odrážajúcich širokú varietu
východiskového prostredia. Autormi prekladov sú slovenskí hispanisti staršej i mladšej
generácie (Vladimír Oleríny, Nélida Noskovičová, Martina Slezáková, Roman Brat, Andrea
Dvorská, niektoré javy dokladám na základe práce študentov – mladých adeptov
prekladateľstva a niektoré na základe vlastných prekladateľských skúseností).
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4.1. Otázka prekladateľského problému

Ak vychádzame z názoru, že pri preklade sa usilujeme vytvárať v cieľovom jazyku
ekvivalent originálu, ktorý by vystihoval umelecký zámer autora, spĺňal čo najširšie jeho
„kultúrnu“

funkciu,

bol

vo

vzťahu

k východiskovému

jazyku

„najbližší

a

prirodzený“ a súčasne „presný“, teda exaktný nie z hľadiska jeho komponentov, ale
v celistvosti posolstva originálneho diela, stojíme pred otázkou, ako možno dosiahnuť
prirodzenosť a súčasne presnosť, ak príčinou a zmyslom prekladu je práve jazyková
a kultúrna „rozličnosť“. Preto, ako sme spomenuli v úvodnej kapitole, preklad umeleckého
diela nemôže byť jeho kópiou, predstava absolútnej „vernosti“ prekladového textu nie je
reálna a každý preklad je len viac či menej optimálnym priblížením k originálu, tou povestnou
„cestou k dielu“ Ortegu y Gasseta.
Pri preklade literárneho diela berieme do úvahy, že každý východiskový text je
napísaný vo vlastných časových, geografických, historických, kultúrnych a jazykových
súradniciach, ktoré sa podriaďujú autorovmu umeleckému zámeru a pretavujú do jeho
špecifického autorského idiolektu. Pritom treba brať do úvahy aj rozmanité limity
prekladateľovej schopnosti pochopiť intenciu iného autora. Uvedomujúc si všetky naznačené
súvislosti, usiluje sa preklad vyjadriť čo najadekvátnejšiu informáciu originálu (zahŕňajúcu aj
estetický a emocionálny účinok na čitateľa), ktorá sa bude vytvárať a fungovať
prostredníctvom cieľového jazyka v inej časovej, geografickej, historickej, kultúrnej
a jazykovej situácii. Kvalita prekladu je potom výsledkom nielen citlivej a presnej
(„pravdivej“) práce s jazykom originálu a s jazykom prekladu, ale i s kultúrou originálu
a s kultúrnym kontextom, do ktorého sa prekladom dostáva.
Je preto zrejmé, že pri preklade každého diela je prekladateľ konfrontovaný s
jedinečnými „cruces translatorum, vyplývajících ze skutočnosti, že autor a jeho čtenář má
odlišný systém života a myšlení než překladatel a jeho čtenář.“ 188 Už od prvého kontaktu
s textom originálu vedome či podvedome rieši súčasne mnohé javy,

ktoré sú prejavom

rozdielnosti svetov, v ktorom žije autor a čitatelia originálu a autor prekladu (prekladov)
a jeho čitatelia. Tieto faktory netreba absolutizovať, no ani podceňovať, lebo ich poznanie
môže

prekladateľovi

výrazne

napomôcť

k jasnejšiemu

a adekvátnejšiemu

riešeniu

problematických miest. Podľa Jána Vilikovského „reálny prekladateľský problém nie je v tom,
že ekvivalencia sa ustaľuje na rozličných rovinách, ale v tom, že ju neraz treba hľadať na
188

Levý, J.: Bude teorie překladu užitečná překladatelum? In: Bude literární věda exaktní vědou? Praha:
Československý spisovatel ,1971, s. 151.
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viacerých rovinách odrazu.“189 Aj preto nám v tomto učebnom texte nejde o formulovanie
jednoznačných úsudkov, práve naopak, zdôrazňujeme, že preklad predpokladá vždy
kombináciu viacerých hľadísk, pričom stratégia tejto kombinácie bude vždy závisieť od
osobnosti konkrétneho prekladateľa a bude odrážať jeho slobodnú voľbu.
Aj podľa Libuše Vajdovej „do prekladu vstupuje toľko rôznorodých prvkov, vzťahov
a súvislostí, že jeho základnou vlastnosťou môže byť len synkretizmus a heterogénnosť.“190
Pre prekladateľa je dôležité poznať a „cítiť“ východiskový jazyk, no v procese reprodukcie
textu sa jeho kompetencia prejaví práve v tom, či vie (naučí sa) zhodnotiť prvky, ktoré sú
výrazom jazykového systému vyjadreného v rovine langue, odpútať sa od nich a na základe
poznania jeho realizácie v komunikačnom procese (parole) tvoriť prekladový text s čo
najširšou škálou prostriedkov, ktoré má k dispozícii domáci jazyk. Umelecká úroveň prekladu
potom súvisí aj s mierou odvahy, s akou dokáže zachovať gassetovské „osobité
rebelantstvo“ autora východiskového textu a súčasne vytvoriť štylisticky homogénne, ucelené
a nezávislé dielo.

Valentin García Yebra hovorí, že prekladateľ by mal vedieť „pochopiť originál
a vyjadriť to, čo pochopil, v preklade.“191 Za týmto stručným vyjadrením sa skrýva otázka
miery pochopenia a následného (individuálne podmieneného) stupňa vyjadrenia pochopeného
v preklade. Je zrejmé, že prekladateľova schopnosť „čítať a písať“ (Jurovská) je osobnostná a
úzko súvisí s rozsahom a kvalitou jeho kompetencií a schopnosťou rozpoznať, adekvátne
interpretovať a s pomocou racionálnych a efektívnych prekladateľských postupov riešiť
miesta, kde ho príznakovosť výrazovej štruktúry východiskového textu núti hľadať
analogické, no súčasne „iné“ štruktúry, vlastné pravidlám výstavby textu v cieľovom jazyku.

Podľa mexického prozaika a esejistu Alfonsa Reyesa „preklad je ako nebezpečná
jazda na dvoch koňoch na nerovnakej trati,“ 192 čo by nepriamo naznačovalo riskantnosť
prekladateľovho účinkovania na takomto podujatí. Ak sa na jeho výrok pozrieme očami
prekladateľskej praxe, vyjadruje jej reálnu zložitosť, vyplývajúcu z existencie objektívnych
(rozdielna trať) a subjektívnych (rozdielne kone) faktorov.
Tieto „rizikové“ faktory, podmieňujúce každý prekladateľský akt, môžeme
klasifikovať ako
189
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1.) prekladateľské

problémy,

teda

zákonité,

objektívne

pôsobiace

faktory,

vychádzajúce z podstaty a funkcie prekladu, s ktorými sa stretáva každý
prekladateľ
2.) prekladateľské obtiažnosti, ktoré majú subjektívny charakter, úzko

súvisia so

stupňom prekladateľovej kompetencie a s problematikou prekladateľského omylu
(keď sa problém nevyrieši adekvátne, alebo keď prekladateľ dostatočne neovláda
techniku riešenia problému).

Analýzou prekladateľského problému a prekladateľských ťažkostí sa začali zaoberať
teoretici zohľadňujúci lingvistický (Georges Mounin, Ian C. Catford) a štylistickoporovnávací prístup (J. Darbelnet, J.- P. Vinay, Valentin García Yebra) k prekladu,
problematike ich diferenciácie

a klasifikácii prekladateľských chýb sa sústredenejšie

venovala Christiane Nordová. V poslednom období sa pri štúdiu prekladateľského problému
uplatňuje aj psycholingvistické hľadisko, posudzujúce možnú mieru „automatizmu“ pri
uvedomelom riešení opakujúcich sa objektívnych problémov. Podľa Amparo Hurtado
Albirovej kognitívny charakter prekladateľského procesu vedie k tomu, že spôsoby riešenia
prekladateľských problémov možno pokladať za schopné objektivizácie, generalizácie
a automatizácie, a spolu s postupným poznávaním prekladateľských stratégií a schopnosťou
kritickej reflexie vlastných intuitívnych riešení ich chápať ako

prejav individuálnej

kompetencie prekladateľa.193
Práve vzhľadom na zložitosť prekladateľského procesu, v ktorom musí prekladateľský
subjekt riešiť objektívne problémy, je podľa nášho názoru dôležité, na akom stupni ich vie
rozpoznať, aby sa vedel racionálne vyrovnať s ich existenciou a jej príčinami, efektívne sa
vyhol intuitívnosti pri ich riešení a na základe istej systemizácie získal „zovšeobecnené
empirické poznatky, ktoré sa dotýkajú racionálnosti prekladania a efektívnej techniky
tlmočenia, t.j. generalizácie osvedčených štandardných postupov.“194

Ján Vilikovský uvažuje o objektívnych

problematických faktoroch v súvislosti

s rozhodovaním o spôsobe konfrontácie čitateľa s príznakmi (jazykovými, priestorovými,
časovými) cudzieho prostredia. Podľa jeho názoru sa tento spôsob prejavuje na
prekladateľovom prístupe k otázke naturalizácie (nahradzujúci princíp) a exotizácie

193

Hurtado Albir, A.: Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001, s.
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(ponechávajúci princíp) troch skupín javov, ktoré označuje ako „materiálna, jazyková
a kultúrno-kontextová špecifika.“195
Pod materiálnou špecifikou označuje javy spoločenskej skutočnosti a materiálneho
bytia krajiny vzniku: reálie, koloritové prvky, označenia úradov a inštitúcií. Jazykovou
špecifikou sú podľa neho javy spojené s jazykom, v ktorom bolo dielo napísané. Sem patria aj
vlastné mená, oslovenia, zdvorilostné formuly, frazeológia a idiomatika, príslovia a porekadlá,
nárečie, slang, nespisovné prvky vôbec. Kultúrno-kontextovú špecifiku charakterizuje ako
vlastnosti textu podmienené príslušnosťou k istej kultúre a literárnej tradícii (výstavba textu,
ale aj alúzie, narážky na kultúrne, najmä literárne tradície). Ďalej pripomína, že v podstate sa
dielo reprodukuje súčasným jazykom, a ak nedochádza ku konfliktu s lokalizáciou originálu,
cudzie prvky sa funkčne substituujú domácimi, pričom „riešenie sa musí zakladať na
spoločnej funkcii a obsahu oboch prvkov“.196
Christiane Nordová rozlišuje problémy spojené s východiskovým textom (lexika,
metafory,

slovné

hry,

atď.),

problémy

pragmatické

(vychádzajúce

z

charakteru

prekladateľskej činnosti: receptory, prostredie, účel prekladu, atď.), kultúrne problémy
(textové konvencie, štýlové normy, miery, váhy...) a napokon problémy lingvistické (rozdiely
v lexikálnej a syntaktickej štruktúre príslušnej dvojice jazykov).197
Amparo Hurtado Albirová aj na základe potrieb didaktiky prekladu navrhuje
klasifikáciu, ktorá zahŕňa objektívne prekladateľské problémy a zoskupuje ich do štyroch
kategórií: 1. jazykové problémy majú normatívny charakter a zahŕňajú predovšetkým rozdiely
medzi dvoma jazykmi v ich rozličných plánoch: morfosyntaktickom, lexikálnom, štylistickom
a textuálnom, 2. mimojazykové problémy odkazujú na rozdielnosti v tematických, kultúrnych
alebo encyklopedických otázkach, 3. inštrumentálne a 4. pragmatické problémy sú
podmienené zadaním prekladu, charakterom používateľa, kontextom, v ktorom sa
uskutočňuje preklad, dokumentáciou (možnosti a spôsoby overovania) alebo v používaní
informačných zdrojov a technológií (internet, využívanie databáz, jazykových korpusov...)198
Valentin García Yebra, zohľadňujúci vo svojom prístupe k prekladu predovšetkým
lingvistické a literárnovedné stanovisko, nevydeľuje objektívne problémy samostatne a
problémové javy zaraďuje do troch kategórií: a) ťažkosti inherentne vyplývajúce
195
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z rozdielnosti jazykov, b) tie, ktoré možno pričítať chybnému pochopeniu originálu a c) tie,
ktoré spôsobila nedostatočná vyjadrovacia schopnosť prekladateľa v jeho vlastnom jazyku.199

Konkrétne riešenie jednotlivých problémov sa však neodohráva len na paralelnom
teritóriu cieľového jazyka, zvyčajne je oveľa komplexnejšie a zasahuje viacero jazykových
plánov, pričom problematický segment možno riešiť aj prostriedkami iných kategórií.
Opätovne pripomíname, že hoci je jazyková kompetencia, verifikovateľná znalosťou cudzieho
jazyka a jeho zákonitostí, základnou, východiskovou prekladateľskou kompetenciou, pri
konkrétnom prekladateľskom akte sa dostávame do sféry zložitejších vzťahov, odrážajúcich aj
znalosť medziliterárnych a medzikultúrnych súvislostí, ktoré determinujú originál i jeho
preklad (preklady). Podľa Libuše Vajdovej „každý preklad je transpozíciou a transformáciou
nielen jazykových vrstiev, ale aj neliterárnych a neslovesných súčastí textu, ktoré sa v ňom
rôzne sprítomňujú.“

200

Na ďalšiu okolnosť pragmaticky upozorňuje poznámka Jána

Vilikovského, keď pripomína, že ak prekladateľ narazí na problém, vyplývajúci zo
systémovej rozdielnosti oboch jazykov, „motivácia posunu je objektívna, ale riešenie
obsahuje silný prvok subjektivity.“ 201 Ak však prekladateľ (ešte) nevie zhodnotiť dôvody
takejto „objektívnej motivácie posunu“, často nedokáže využiť ani možnosti subjektívneho
slobodného riešenia. Zora Jesenská už pred polstoročím prezentovala, že dialektika
východiskovej, jazykovej fázy prekladu spočíva v tom, že prekladateľ „na počiatku trhá
neroztrhnuteľné, aby potom obnovil jeho jednotu v inom materiáli: ruší pôvodné výrazové
prostriedky a v inom jazyku hľadá iné.“202
Ak v zmysle zamerania tohto textu zhrnieme vyššie uvedené klasifikácie, dostatočne
prezentujúce šírku a dôležitosť sledovanej problematiky, možno hovoriť o dvoch základných
druhoch objektívnych prekladateľských problémov:
a. problémy podmienené jazykom, odrážajúce rozdiely medzi dvoma jazykmi
v ich rozličných plánoch
b. problémy

podmienené

kultúrnymi

a kontextovými

rozdielmi

východiskového a cieľového prostredia

199

García Yebra, V.: En torno a la traducción. Madrid: Gredos, 1989, s. 350.
Vajdová, L.: Preklad a kultúrne predstavy. In: Preklad a kultúra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa,
2001, s. 35.
201
Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984, s. 44.
202
Jesenská, Z.: Prejav na II. zjazde Čs. spisovateľov. Bratislava: Pravda, 1956, s. 19.
200

79
4.2. Problémy a problematické faktory pri preklade španielsky písanej prózy do
slovenčiny

Ak uvažujeme o preklade nielen ako o sprostredkovateľovi medzi používateľmi
rôznych jazykov, ale medzi rôznymi, často veľmi vzdialenými kultúrami, uvedomujeme si, že
hlavnou ambíciou prekladateľa je preniesť do cieľového jazyka čo najviac z toho, čo sa
skrýva za slovami, ktoré autor využil na naplnenie svojho umeleckého zámeru. Jednotlivé
segmenty originálneho textu môžu mať pomerne jasný význam, no nie vždy majú presne
a ľahko identifikovateľný zmysel. Tento zmysel, teda celková hodnota diela, ktorá ovplyvňuje
všetky prekladateľove kroky, je často zreteľná len v zrkadle kultúry, z ktorej vzišla.
Prekladom však umelecký text vstupuje do nových kontextov, a hoci si „jeho významové pole
zachováva hĺbkový invariantný význam v rozpätí stáročí,“ 203 nadobúda v novom prostredí
funkciu sprostredkovateľa, sprievodcu a nositeľa multikultúrnej informácie a umožňuje vznik
„mnohohlasu literatúr sveta“.204 Alebo, ak sa opätovne vrátime k Ortegovi y Gassetovi, na
preklade môže byť veľkolepé „odhaľovanie vzájomných tajomstiev, ktoré národy a epochy
pred sebou strážia a ktoré tak často prispievajú k ich roztrieštenosti a k ich nepriateľstvu;
jednoducho odvážna integrácia ľudstva.“205
Problém, podľa našej mienky, teda nespočíva len v tom, že nepoznáme presnejší
význam konkrétnej prekladovej jednotky, ale aj v tom, ak nepoznáme jej „úlohu“ v stratégii
pôvodného autora, ktorý, na rozdiel od prekladateľa, nie je limitovaný ničím iným, len
vlastným videním sveta a vlastným autorským zámerom.
Prekladateľ často vie, čo „hovoria“ autorove slová, ale nevie interpretovať, čo je
nevypovedané, keďže autor predpokladá, že čitateľ originálu, pre ktorého je dielo primárne
určené, pozná dôvody jeho mlčania. Ako sa v tejto súvislosti o zákonitých obmedzeniach
prekladateľa vyjadril slovenský básnik a prekladateľ Karol Strmeň (1921 -- 1994), „originál je
pred nami ako zrkadlo, z ktorého sa na nás pozerá tisíc nespokojných, vyčítavých očí. Ale my
máme k dispozícii len a len vlastné slová, len vlastný sluch, len vlastné vnímanie vnútorných
vzťahov medzi zvukmi a svetom slov a zámlk.“206
Právom teda preklad rieši otázku, ako preklenúť „dnešnými slovami“ medzičas
a medzipriestor, ktorý delí originál od prekladu, či prekladov. Ako uvádza Braňo Hochel,
203
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vychádzajúci zo zistení Antona Popoviča, tento problém sa v podstate rieši formou
prekladateľskej koncepcie „v kombinovaní ponechávajúceho a nahradzujúceho princípu na
časovej (historizácia – modernizácia) alebo priestorovej (naturalizácia – exotizácia) rovine.207
Pritom však upozorňuje, že uvedené prístupy k textu sa málokedy vyskytujú v „čistej podobe“,
že prekladateľ nie je pri voľbe prekladateľskej koncepcie „slobodný“, že jeho „súkromnú
koncepciu“ modifikuje aj „literárne vzdelanie v prijímacom (cieľovom) jazyku, genologická
príslušnosť prekladaného textu, určenie prekladu. V neposlednom rade sa vzhľadom na
literárne vzdelanie musí rešpektovať zachovanie príznaku prekladovosti.“208
Keďže každý umelecký text je zaťažený istou kultúrnou tradíciou, prekladateľ musí
k nemu pristupovať s rešpektom ku každej kultúre, na ktorú autor originálu odkazuje.
V súvislosti s prekladom španielsky písaných literatúr do slovenčiny budeme preto najprv
špecifikovať charakter kultúrneho a jazykového prostredia, v ktorom španielsky písaná
literatúra vzniká a ktoré výrazne determinuje jej podobu.

4.2.1. Špecifikum kultúrneho a jazykového prostredia východiskových literatúr

Kultúra dnešného Španielska sa rozvíjala v prostredí charakteristickom pre vývin
stredomorských civilizácií, nadväzujúcich na kultúrne dedičstvo predrománskych kultúr.
Jedným z rozhodujúcich období pre upevnenie jej multikultúrneho základu bola osemstoročná
koexistencia antického kresťanského kultúrneho dedičstva s moslimskou a židovskou
kultúrou, ktorá urobila zo stredovekého Španielska, predovšetkým z jeho najdôležitejších
miest (Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo), centrum i križovatku vtedajšieho európskeho
kultúrneho života.
Ak hovoríme o preklade, je len prirodzené, že práve tu sa stal nevyhnutným nástrojom
šírenia poznatkov vedy, praktických technológií, filozofie, kultúry a vzdelanosti, vďaka
ktorému sa do Španielska a modernej Európy dostali diela arabských učencov a filozofov.
Významným svedectvom (a dôsledkom) multikulturality spoločnosti, ktorá v tej dobe žila na
území dnešného Španielska, bola činnosť dvoch slávnych prekladateľských škôl, Toledskej
a Sevillskej. 209 Už v tomto období sa zdôrazňuje, že prekladatelia by mali mať bohaté
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vedomosti, aby mohli dešifrovať rukopisy a pochopiť zmysel textov z rozmanitých disciplín
i rôznych geografických oblastí. Aktivity kráľa Alfonsa X. Múdreho (1221 – 1284) možno
chápať ako predobraz dnešnej politiky šírenia literatúry do iných krajín prostredníctvom
podporovania prekladu do cudzích jazykov, keďže, ako hovorí Ramón Menéndez Pidal,
„Alfonso X. pochopil, že španielčina sťažuje propagáciu diel v iných krajinách, a tak vo
svojom ohromnom úsilí rozširovať poznatky pokračoval v diele dávnej toledskej školy,
rozšíril ju a snažil sa, aby španielske diela mali nielen preklady do latinčiny, ale aj do iných
románskych jazykov (en otras lenguas vulgares).“210
Z takéhoto kresťansko-moslimsko-židovského kultúrneho substrátu postupne vznikali
diela, odrážajúce aj jazyk a kultúru obyvateľov zo západu a severu polostrova, Portugalcov,
Galícijčanov, Kataláncov či Baskov. Svedčí o tom aj fakt, že prvá veľká „španielska“ lyrika je
napísaná v galícijsko-portugalskom dialekte a jeden z prvých zrelých rytierskych románov,
Tirant lo Blanc Joanota Martorella (1490), v katalánčine.
Hoci bolo po zavŕšení reconquisty povedomie vzájomne sa obohacujúceho spolužitia
multikúltúrneho spoločenstva na dlhý čas potlačené, neznamená to, že zaniklo. Iste nie
náhodou si Cervantes (sám vystavený skúške o „čistote krvi“) zvolil za námet Dona Quijota
autora arabského rukopisu, ktorý našiel rozprávač (opäť príznačne) na ulici v Tolede a ktorý
musel prejsť najprv rukami prekladateľa, aby mu autor/Cervantes porozumel a následne ho
vyrozprával svojim čitateľom. Takto urobil z prekladu jedno z východísk svojho
nesmrteľného diela, povýšil intertextovosť, literárnu perspektívu a neurčitú viacnásobnosť
autora na tvorivý princíp, čím otvoril nielen v španielskej, ale aj vo svetovej literatúre priestor
pre spolupôsobenie a regeneráciu viacerých kultúrnych kontextov. Pre prekladateľa to
znamená vidieť dielo v jeho originálnom multikultúrnom priestore a čase, ale aj v priestore
a čase prekladu.
Vedomie multikulturality je v španielskej literatúre implicitne či explicitne prítomné aj
v súčasnosti, keďže odráža i kultúrnu rôznorodosť národov dnešného Španielska. Táto
rôznorodosť vedie k posilňovaniu dôležitosti prekladu (často autoprekladu) i v rámci jeho
„vnútorných hraníc“, ktorá odzrkadľuje stúpajúci počet čoraz (aj medzinárodne) známejších
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„nekastílskych“ autorov, primárne píšucich v inom ako úradnom jazyku (okrem iných už aj
u nás prezentovaní Galícijčania Manuel Rivas a Suso de Toro, Bask Bernardo Atxaga,
Katalánec Pere Gimferrer či Andorčan Albert Salvadó).211
V prípade prekladov zo španielčiny do „minoritných“ jazykov Španielska sa často
zdôrazňuje niekoľko dôležitých aspektov: takéto aktivity ustaľujú terminológiu cieľového
jazyka, vytvárajú štylistickú dimenziu prijateľnú štandardným jazykom, aktualizujú kultúrne
bohatstvo minoritného spoločenstva (príslovia, ľudové zvraty, sentencie s historickým
pozadím), riešia problematiku „zradných slov“, ktorých frekvencia je v prípade kontaktu
dvoch blízkych jazykov vysoká, vytvárajú nové kódy pre porozumenie starých kultúr,
vyhýbajú sa výpožičkám, vytvárajú neologizmy. 212 Prínos takýchto prekladov je dvojaký,
„obohacujú cieľovú kultúru o prvky „inej kultúry“ a prispievajú k normalizácii minoritného
jazyka.“213
Z uvedeného

vyplýva,

že

rozhodujúcim

fenoménom,

ktorým

môžeme

charakterizovať podobu španielskeho kultúrneho prostredia, je jeho multikulturalita.

Aj v hispanoamerickej literatúre je problematika multikulturality jedným zo
základných fenoménov, určujúcich jej minulý i súčasný charakter. Ako uvádza Anna
Housková, hispanoamerický región je z určitého hľadiska jednotný celok, ide však o
celistvosť „vnútorne rôznorodú“.214 Aj naďalej v nej pôsobí fakt, že sa tu vyspelý substrát
predkolumbovských kultúr bez písma, tie „polárne protikladné historické terény voči
euroázijskej kultúrnej oblasti,“215 ktoré boli rozvrátené, no nikdy nestratili svoju životnosť a
silu, koncom 15. storočia prepojili s multikultúrnym dedičstvom Španielska. K tomuto
dedičstvu, utvorenému už spomínanou symbiózou kresťanskej, židovskej a arabskej kultúry a
ovplyvnenému západnou európskou civilizáciou, sa neskôr pridali prvky afrických kultúrnych
tradícií. Nezabudol na to upozorniť ani významný český hispanista, literárny historik
a prekladateľ Josef Forbelský (1930), keď pripomína, že
211
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„americká španělština má prostředníctvím románského odkazu vstřebanou antiku (…)
obsahuje cervantesovský věk a katalyzuje ho předkolumbovskými kulturami. Naproti
tomu literatura vytvořená v Evropě, na Pyrenejském poloostrově, je se svým
středozemským vkladem klasičtější, spočíva na půdě antiky a křesťanství, i
kordobského kalifátu a s ním tehdy sblíženého Sefaradu.“216
Nie je bez zaujímavosti, že aj pri historickom „stretnutí dvoch kultúr“, ktoré si v onom
okamihu navzájom vôbec nerozumeli (Octavio Paz hovorí: „Predstavte si, že tu nejde o dva
svety, ktoré stoja zoči-voči, a vôbec nepoznajú svoje jazyky, ale o niekoľko svetov.“), 217
zohral významnú úlohu preklad a osobnosť prekladateľa (prekladateľky). Vzťah medzi
Hernánom Cortézom (1485 – 1547) a jeho tlmočníčkou „Malinche“ (1505 -- 1529) je
napríklad pre Octavia Paza v uvedenej štúdii východiskom úvah o dvoch podstatných
fenoménoch

conquisty:

o

téme

násilia

a

komunikácie.

Základným

fenoménom

predkolumbovskej Ameriky bola podľa neho izolácia, keďže v Starom svete od Japonska po
Portugalsko vždy existovala komunikácia, ku ktorej sa Mexiko, spolu s Amerikou, pridalo až
conquistou.218
Ak hovoríme o „stretnutí“, žiada sa zdôrazniť, že sa na ňom zúčastnili dve strany, že
aj domáce kultúry „objavili“ svojich španielskych „objaviteľov“ a zaradili ich do svojho
dovtedajšieho videnia sveta. (O niekoľko storočí sa toto videnie sveta, histórie a kultúry stalo
jednou z esenciálnych tém nového hispanoamerického románu, odrážajúc tak aj Pazove slová,
že „modernosť je tradícia, v ktorej je každý zlom novým začiatkom.“219)
V takomto prostredí Latinskej Ameriky, ktorá podľa Alfonsa Reyesa „nie je
organizovaná podľa jednej koncepcie sveta“ a literatúra ktorej „má v sebe prvky improvizácie
a takisto nekompletnosti,“ 220 je hľadanie kultúrnej identity a pôvodnosti či odvodenosti
umeleckého výrazu predovšetkým vo vzťahu k Španielsku a Európe dodnes návratnou a živou
témou.
Zaoberali sa ňou hispanoamerickí intelektuáli v procese postupného osamostatňovania
sa jednotlivých krajín Strednej a Južnej Ameriky a v centre ich pozornosti zostala prakticky
dodnes (José Martí, José Enrique Rodó, Pedro Henríquez Ureňa, Alfonso Reyes, Octavio Paz,
Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Carlos Fuentes…). Jedni chápu vzťahy jednotlivých
216
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tradícií ako harmóniu, iní ako vrstvenie, splývanie, stretanie či ako taviaci kotol kultúr.
Motívy hľadania strateného raja, zakladania mesta, motívy cesty proti času, návraty do
zlatého veku detstva, k prehistórii, to všetko je putovanie „druhého brehu Západu“ ku
koreňom. Nie náhodou nazval García Márquez svoj prvý náčrt zamýšľaného veľkého románu
La casa, teda Dom (neskôr Sto rokov samoty).
Dominikánsky lingvista a esejista Pedro Henríquez Ureña (1884 – 1946) v roku 1928
odmietal názor, že by hispanoamerickí spisovatelia boli ako „vtáky bez farby, ryby bez
šupín,“ 221 no upozorňoval, že „v literatúre je problém ešte zložitejší ako v iných druhoch
umenia. Každý jazyk je kryštalizáciou spôsobov myslenia a cítenia, a keď ním píšeme,
kúpeme sa vo farbe jeho kryštálov. Náš výraz bude potrebovať dvojnásobnú silu, aby sa
presadil proti červenej a žltej.“222 Už viackrát citovaný Alfonso Reyes vidí problém takto:
„Iberského dedičstva sa nemôžeme vzdať, inak nám hrozí zmrzačenie. Našťastie, iberská
tradícia má v sebe univerzálnu hodnotu.“223

“Hovoríte to iba preto, že ste Španiel,“ namietol Abrenuncio. „Som taký starý
a v žilách mi koluje toľko všakovakej krvi, že už naozaj neviem, odkiaľ
pochádzam,“ usmial sa Delaura. „Ani kto som.“ „V tomto kúte sveta to asi nikto
nevie,“ poznamenal Abrenuncio. „A podľa mňa prejde ešte niekoľko storočí, kým sa
ľudia dopátrajú pravdy.“224

Takto sa s istou dávkou skepsy vyjadril k implicitnej prítomnosti multikulturality a
k hľadaniu výrazu kultúrnej identity García Márquez v románe O láske a iných démonoch
(1994). Práve v takejto situácii je znalosť kultúrneho, spoločenského a historického kontextu
diela spolu s poznaním východísk podmieňujúcich autorovu poetiku a, podľa Ortegu „spôsob
prístupu k veciam“, pre prekladateľa – hispanistu kľúčovým faktorom.
Vďaka tejto znalosti vie analyzovať a interpretovať skutočnosť, že v kultúrnom
substráte argentínskej literatúry nájde vyššiu mieru odkazov na mnohonárodnostný (taliansky,
nemecký, židovský) kultúrny potenciál, ktorým obohatili túto krajinu opakujúce sa vlny
prisťahovalcov, že pre mexických spisovateľov je aj dnes pyramída symbolom vrstvenia
jednotlivých kultúr, ktorú jeho obyvatelia vidia aj v geografickom usporiadaní svojej vlasti
221
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(hlavné mesto v strede a na najvyššom bode krajiny), na čo v súvislosti s históriou Mexika
poukázal Octavio Paz pripomínajúc, že je „ako trojuholník. Na jednej strane
predkolumbovský svet Indiánov, na druhej Španielsko ako neďaleká minulosť a napokon
Spojené štáty, predstavujúce prítomnosť a budúci horizont.“225
S iným videním sveta sa bude musieť konfrontovať pri prekladoch diel hispánskeho
autora žijúceho v USA alebo v dvojjazyčnom Portoriku, píšuceho v angličtine, kde je
španielčina aj odkazom na hispánsku kultúru a dôležitým identifikačným kódom autorského
zámeru.
Uveďme ako konkrétny príklad tvorbu Gabriela Garcíu Márqueza. Vzhľadom na
permanentnú prítomnosť jeho diel v našom prostredí sa aj slovenskí čitatelia často
konfrontujú s jeho spôsobom videnia kolumbijskej reality. Tento autor často pomocou viac či
menej skrytej irónie dáva najavo odlišný vzťah ku karibskému pobrežiu a studenému, vysoko
položenému hlavnému mestu Bogota. Aby sa takéto jemné, no pre neskresľujúci ráz
autorského idiolektu dôležité segmenty textu adekvátne objavili aj v preloženom texte,
prekladateľ ich musí v texte identifikovať a pozorne prekladať, aby sa v ňom zamýšľaný
kontrast zachoval.
Na možný problém upozornila Miroslava Petrovská v recenzii slovenského prekladu
autorových memoárov. Ako príklad uvádza opisy jednotlivých častí odevu obyvateľov
pobrežia a hlavného mesta, v ktorých autor zámerným zdôrazňovaním rozdielov prezentuje
svoj vzťah k dvom geografickým, spoločenským i kultúrnym centrám krajiny. So
spomínaným kontrastom sa stretávame pri charakteristike takmer každej postavy, čo
zdôrazňuje, že nejde o náhodný prvok. Preto je presný, zrozumiteľný a čo najúplnejší preklad
dôležitým predpokladom, aby čitateľ mohol zámer autora postrehnúť a interpretovať. V tomto
prípade práve nedostatočné rozpoznanie miery príznakovosti a istá nedôslednosť viedli
v slovenskom preklade k negatívnym posunom, ktoré špecifický zámer autora zastierajú.
Napríklad výraz vestido de dril blanco tvoriaci protiklad voči vestido de lana de camelo sa
v preklade niekoľkokrát uvádza ako biely cvilichový oblek a oblečenie z alpaky, čo môže byť
pre čitateľa nedostatočne zrozumiteľné a priezračné, pričom ide o oblek z hrubého plátna, aký
nosia muži na pobreží, a oblek či kabát z ťavej srsti, ktorým sa musia chrániť obyvatelia
mrazivej Bogoty.

Uvedený kontrast sa prejavuje aj v rôznych charakteristických typoch

prikrývok hlavy (ľahké slamené klobúky, šiltovky z menčestru, tvrdiaky, plstené klobúky...)
jednotlivých postáv. Ak sa v preklade vyskytne špecifický typ klobúka na relevantnom mieste
225
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iba ako klobúk, možno súhlasiť s recenzentkou, že „i keď ide zdanlivo o nepodstatné detaily,
práve aj vďaka nim si čitateľ utvára obraz o krajine a nesprávne uplatnenie exotizujúcich
prvkov tento obraz negatívne skresľujú.““226

Z uvedeného vyplýva, že poznanie a rešpektovanie kultúrneho kontextu umožňuje
prekladateľovi presnejší a úplnejší „prenos“ originálu do cieľového jazyka. Ako sme sa
snažili ukázať, v prípade prekladu zo španielčiny je fenomén multikulturality imanentne
prítomný v španielskej i hispanoamerickej literatúre. Jeho prejavom je aj jazyková
rôznorodosť a špecifickosť jednotlivých španielsky písaných literatúr.

Pri posudzovaní jazykového charakteru východiskového prostredia treba brať okrem
základnej typologickej diferencie medzi španielčinou a slovenčinou do úvahy dva faktory: a)
pri prekladoch zo španielčiny sa nekonfrontujeme s literatúrou jednej krajiny, ale s literatúrou
Španielska a devätnástich španielsky hovoriacich krajín Strednej a Južnej Ameriky, b) medzi
európskou a hispanoamerickou španielčinou jestvujú isté rozdiely, pričom španielčina v
Strednej a Južnej Amerike existuje v podobe viacerých variantov.

Prekladateľ – hispanista prekladá zdanlivo z jedného jazyka, no v skutočnosti okrem
autorského idiolektu rieši v každom diele i jazykové a mimojazykové špecifiká konkrétnej
krajiny. Pokiaľ ide o jazykové vybavenie, dnešní mladší a mladí prekladatelia si počas
univerzitnej či inak získanej jazykovej prípravy vďaka širokej možnosti pobytov v krajine
východiskovej kultúry osvojujú predovšetkým európsky variant španielčiny, na rozdiel od
predchádzajúcich generácií prekladateľov, ktoré sa v závislosti od súdobých spoločenskopolitických pomerov dostali do priameho kontaktu väčšinou s kubánskym, zriedkavo s iným
hispanoamerickým variantom španielčiny. Otázka dôsledného uvedomenia si jazykovej
a kultúrnej rôznorodosti východiskovej oblasti sa preto javí aj dnes ako mimoriadne závažná
a pre prekladateľa často problematická.
Na tento jav upozorňuje aj Valentin García Yebra, ktorý – hoci Španiel – v súvislosti
s prekladom hovorí, že v prípade španielčiny, ktorá „pokrýva širokánske územia, s viac či
menej výraznými jazykovými rozdielmi, je prakticky nemožné, aby jedna osoba obsiahla celý
mnohotvárny rozsah jazyka.“227
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Pri špecifikovaní postavenia „americkej“ španielčiny treba brať do úvahy pestrú
mozaiku predkolumbovských jazykov, heterogénny geografický či sociálny pôvod
dobyvateľov a tomu zodpovedajúci jazykový prejav.
Tento fakt a vedomie špecifickosti pôsobenia jazyka dobyvateľov v jednotlivých
a veľmi odlišných oblastiach nových dŕžav (pobrežie, nížiny, izolované civilizácie žijúce
vysoko v horách) by mohli podľa českého lingvistu a romanistu Lubomíra Bartoša (1932)
vysvetľovať, prečo si hispanoamerická španielčina zachovala v niektorých regiónoch až
dodnes konzervatívnejšiu či orálnejšiu podobu než španielčina európska. Pre prekladateľa je v
tejto súvislosti relevantný poznatok, že práve táto podoba spodnej vrstvy hispanoamerickej
kultúry sa premietla do diel popredných autorov hispanoamerickej literatúry 20. storočia.
Ladislav Trup uvádza, že vzhľadom na to, že dobytie a kolonizácia sa uskutočnili
v pomerne „krátkej“ dobe, má americká španielčina ako celok veľa spoločných vlastností,
pritom však „vzhľadom na obrovskú rozlohu hispanofónnych oblastí existuje veľký počet
variantov spisovného jazyka,“228 odmieta teda dávnejšie diskusie, či ide o samostatné jazyky
alebo dialekty. Tieto varianty sa líšia nielen od „európskej“ španielčiny, ale aj navzájom,
pričom okrem úradnej formy sa v každej krajine rešpektujú vlastné spisovné normy na úrovni
hovorového jazyka, pričom sa nepovažujú za subštandardné.
Klasifikácia jednotlivých variantov odráža bádateľské prístupy, ktoré berú do úvahy
buď pôvodné jazykové substráty, alebo geografickú polohu (vysoké horstvá – pobrežie) a
vplyv podnebia, ďalšie uprednostňujú fonetické hľadisko, morfologické varianty, otázku
lexikálnych rozdielov či vplyv pôvodu prvých dobyvateľov a neskorších prisťahovalcov. Za
klasické však možno považovať delenie Pedra Henríqueza Ureñu,
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Hispanoameričania tvoria rôznorodé územné skupiny, patriace jazykovo do piatich zón: 1.
dvojjazyčné oblasti USA, Mexiko a stredná Amerika, 2. španielske Antily, pobrežná
a rovinná oblasť Venezuely a severnej Kolumbie, 3. horská oblasť Kolumbie, Ecuádor, Peru,
väčšia časť Bolívie a južné Čile, 4. ostatná časť Čile, 5. laplatské štáty a juhovýchodná časť
Bolívie.230
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Rozdiely medzi európskou a hispanoamerickou španielčinou (a jej jednotlivými
variantmi), ktoré môžu v priebehu prekladateľského procesu pôsobiť problematicky,

sa

prejavujú predovšetkým v pláne morfologickom a lexikálnom, nezriedka súčasne, ako to
ukazujú aj nasledujúce príklady:

Na úrovni morfológie sa stretávame s rozdielne používanými slovesnými časmi,
slovnými tvarmi či formami, napr. oproti „španielskej“ forme subjuntíva haga sa často
vyskytuje jej hispanoamerický variant haiga (ahí se lo haiga, oproti španielskemu haga),
výraz ¡qué hubo!, ktorý sa v niektorých krajinách používa ako pozdrav, má variantné formy
¡quibo! ¡qué húbole!, výraz pochádzajúci z jazyka quechua el anca (masculinum, s
významom krahulec) sa v jednotlivých variantoch môže vyskytovať aj ako el anka, el anga či
el ankha, na rozdiel od španielskeho homonyma el anca (femeninum, s významom stehno,
zadok, zadná časť konského chrbta), ktorý uvádza akademický slovník DRAE.231
Sloveso aletear, ktoré má podľa DRAE významy a) opakovane hýbať krídlami pred
vzlietnutím, b) mávať plutvami (ryby) nad hladinou, c) nadýchnuť sa, spamätať sa, sa v
poviedke mexického spisovateľa Juana Rulfa Paso del Norte vyskytuje vo význame, ktorý v
Mexiku a Ecuadore znamená aj rondar, teda aj obkľúčiť, obchádzať, prenesene súžiť, trápiť,
pričom ho tu nachádzame v tvare aletié oproti korektného tvaru subjuntíva aletee (Cuando te
aletié la vejez, aprenderás a vivir... / Keď ťa prikvačí staroba, pochopíš, čo je život...). V
nikaragujskej ľudovej piesni Son tus perjúmenes, mujer (perfumes, teda parfumy) sa toto
sloveso vyskytuje vo význame „koketne žmurkať očami“ a v tvare aleteyan

oproti

korektného aletean (Tus ojos son de colibrí / ay, cómo me aleteyan (Máš oči ako kolibrík,
ach, ako na mňa žmurkajú ).
Rozšírenou črtou hispanoamerickej španielčiny je aj praktický zánik oslovovania
pomocou 2. osoby singuláru a plurálu. Príkladom je v tejto oblasti pomerne široko rozšírená a
nepríznaková forma oslovenia, keď dospelí prostredníctvom výrazu usted/ustedes
a príslušného tvaru slovesa v 3.osobe „vykajú“ aj deťom. Pri „ponechávajúcom“ prenose do
slovenčiny by táto forma vyznela neadekvátne štylisticky príznakovo, preto sa pri preklade
rieši najčastejšie analogicky bezpríznakovým slovenským tykaním.
Takto jednoznačne však nemožno navrhnúť naturalizačný princíp riešenia v prípade,
ak je použitie výrazu usted aj vyjadrením špecifického vzťahu k dieťaťu, ako napríklad
v poviedke mexického spisovateľa Juana Rulfa Nepočuješ brechať psy. Autor v časti dialógu,
231
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v ktorom vystupuje otec a jeho umierajúci syn, používa práve oficiálne, odsudzujúco až
sudcovsky znejúce „vykanie“, aby naznačil vzťah otca k synovi – zločincovi. (Porque para
mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí.) Predpokladáme,
že v slovenskej verzii by forma vykania nebola primerane zrozumiteľná a komunikatívna
(Lebo pre mňa už nie ste mojím synom. Preklial som krv, ktorú máte odo mňa.). Možným
riešením by bolo použitie mierne ochudobňujúceho tykania, alebo vloženie primeraného
„oficiálneho“ oslovenia, napr. Lebo ja ťa, vážený, viac nepokladám za svojho syna. Preklial
som krv, ktorú máš odo mňa.)

Variantná lexika „hispanoamerickej“ španielčiny sa neodvodzuje len od vyššie
uvedeného historického momentu, vzniká (zaniká) a vyvíja sa i dnes. Mexický lingvista Raúl
Ávila napríklad analyzoval šesť rôznych „španielskych“ verzií filmu Walta Disneyho a ako
príklad výrazovej rôznorodosti a bohatosti, ktorá však môže prekladateľovi spôsobiť nemálo
problémov, uvádza výrazy, označujúce „ozdobu, ktorá sa dáva na uši“, teda slovenské
náušnice: termín pendientes, známe z európskej španielčiny, používa podľa jeho výskumu
43% obyvateľstva v šiestich krajinách, no slovo aretes používa 64 % hovoriacich
v dvanástich krajinách, okrem toho sa používajú geografické varianty argollas, aros,
caravanas (aj karavána, aj pasca na vtáky), pantallas (aj plátno, obrazovka, opona), či
zarcillos. 232
Uvedené príklady dokumentujú, že jazyková variantnosť jednotlivých španielsky
písaných literatúr je fakt, s ktorým sa prekladatelia-hispanisti aj vzhľadom na prakticky
neuskutočniteľnú dôslednejšiu špecializáciu na isté teritórium či autora musia vyrovnávať pri
každom preklade. Problematickým sa javí predovšetkým hľadanie adekvátneho ekvivalentu v
prípadoch, keď dostupné informačné zdroje (slovníky, jazykovedné príručky, encyklopédie,
internet atď.) neregistrujú dostatočnú škálu variantných výrazov a foriem, čo sťažuje primárne
pochopenie ich významu a následné rozoznanie miery ich príznakovosti. Často ide pritom, v
oblasti lexiky, o tzv. bezekvivalentnú slovnú zásobu, čo adekvátnu interpretáciu originálu ešte
väčšmi komplikuje.233
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Osobitá situácia môže vzniknúť pri preklade takého textu, kde práve špecifická
hispanoamerická lexika nie je len výrazom autorského idiolektu, ale je aj príznakovým
nositeľom intencie autora. Práve takýto príklad poskytuje esej súčasného španielskeho autora
Alfonsa Beníteza Reyesa Realismo y no tanto (Realizmus a to je všetko), 234 ironicky
hodnotiaca čitateľskú a komerčnú úspešnosť hispanoamerických autorov tzv. boomu. V texte
čítame vetu:
Sería de veras chévere, relindo y macanudo levantarse uno así como a las doce y
media del día, salir en bermudas estampadas al jardín de los cocoteros...
Bolo by naozaj chévere, relindo, macanudo vstať z postele povedzme o pol jednej,
vybehnúť v pestrofarebných bermudách do záhrady plnej kokosových paliem...
Podčiarknuté výrazy sú hispanoamerikanizmy, synonymá adjektíva výborný, ktoré sa
v európskej španielčine nepoužívajú, takže španielsky prijímateľ vďaka ľahkej lokalizácii
pociťuje ich geografickú príslušnosť a následne pochopí ironicko-sarkastický odkaz autora.
Hoci že španielsky čitateľ vie bez problémov posúdiť ich štylistickú príznakovosť,
vynára sa otázka, ako tento jav transponovať do slovenčiny.
Prekladateľ má v zásade dve možnosti: použiť štylisticky neutrálnu trojicu slovenských
synoným a „obetovať“ geografickú príznakovosť originálu, alebo preložiť „princíp“, teda
zvýrazniť špecifickosť uvedených výrazov uplatnením istých pravidiel: môže to byť trojica
slov začínajúca na rovnaké písmeno (skvelý, senzačný, super), stupňovanie príznaku (dobré,
lepšie, najlepšie), trojica expresívnych slov, atď. Prekladateľovo rozhodovanie bude závislé
od toho, ktoré zo zamýšľaných riešení bude pre text najmenšou stratou a aspoň minimálnym
ziskom.
Z hľadiska prekladateľa je v súvislosti s jazykovou rôznorodosťou zaujímavé
priznanie významného argentínskeho spisovateľa Julia Cortázara (1914 – 1984), ktorý sa
v súvislosti s románom Mexičana Carlosa Fuentesa (1928 – 2012) Najpriezračnejší kraj (La
región más transparente, 1958) priznáva k „neznalosti mexických reálií“ a uvádza, že
porozumenie mu sťažuje aj množstvo špecificky mexických fráz a „jemné odtienky
v dialógoch fuentesovských postáv“, takže sa pri čítaní cíti takisto, akoby čítal Joyceov alebo
Pasternakov román.“235
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Hoci slávnemu argentínskemu poviedkarovi bráni neznalosť reálií a špecifických
jazykových prostriedkov v pochopení mexického románu, prekladateľ sa s podobným
strohým konštatovaním uspokojiť nemôže.
Tu chceme opätovne zdôrazniť, že najvýraznejší prekladateľský problém nevidíme
v lexikálnych

rozdieloch

medzi

európskou

španielčinou

a jednotlivými

variantmi

„americkej“ španielčiny, či v preklade neznámych a ťažko identifikovateľných reálií. Už
spomínaná Mariana Frenk-Westheimová napokon uvádza, že niektoré rastliny, kvety a stromy,
s ktorými sa ako prekladateľka stretla pri pretlmočení diela mexického spisovateľa Juana
Rulfa do nemčiny, nepoznal žiadny Mexičan, s ktorým preklad konzultovala, takže si myslí,
že niektoré názvy si autor jednoducho vymyslel. V takejto situácii má akiste aj prekladateľ
licenciu na adekvátnu substitúciu.
Oveľa závažnejší dopad na mieru prekladateľskej interpretácie a následnej realizácie
v cieľovom jazyku má, podľa nášho názoru, implicitná prítomnosť kultúrne podmienených
intratextových a intertextových odkazov, ktoré nie sú čitateľné bez znalostí celkového
kontextu východiskovej kultúry, vedúcich k čo najpresnejšiemu odkrytiu ich časových
i priestorových súvislostí.

4.2.2. Problémy podmienené jazykom, odrážajúce rozdiely medzi dvoma odlišnými
jazykovými systémami

Pri preklade španielsky písaných beletristických textov do slovenčiny sa dostávajú do
kontaktu španielčina, románsky jazyk prevažne analytického typu, a slovenčina, slovanský
jazyk flektívneho typu. Pri stručnom zhrnutí základných rozdielov medzi týmito dvoma
jazykmi badáme, že slovenčina má v porovnaní so španielčinou bohatú nominálnu flexiu, tri
rody, množstvo pádových vnútorných flexií, kým španielčina disponuje, na rozdiel od
slovenčiny, bohatším repertoárom slovesných tvarov, má viac časov, využíva subjuntív, živé
formy slovesno-menných pomenovaní, nemá však kategóriu vidu, ktorej absenciu
kompenzuje často lexikálnymi prostriedkami.
Z tohto hľadiska sa stáva problematickým aj preklad rozsahom minimalistického textu,
ktorý je pokladaný za najkratšiu poviedku vo svetovej literatúre: „Cuando despertó, el
dinosauro todavía estaba allí.“ 236 Táto bizarná veta guatemalského spisovateľa Augusta
Monterrosa nielenže poskytuje námet na množstvo interpretácií a diskusií o limitoch žánru
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mikropoviedky, ale môže nám poslúžiť aj ako príklad textu, ktorý napriek svojej slovnej
úspornosti vďaka rozdielom na úrovni jazyka „odoláva“ mechanickému prenosu do
slovenčiny. Keďže španielsky tvar préterita perfekta nemá v 3. osobe dištinktívny znak osoby,
výraz despertó môže vyjadrovať činnosť, ktorú vykonáva on, ona i ono (zobudil, zobudila,
zobudilo). Španielsky tvar imperfekta estaba, podporený príslovkou todavía / ešte
a vyjadrujúci trvanie deja v minulosti, môžeme do slovenčiny preniesť len tvarom minulého
času bol. Slovenská verzia: Keď sa (zobudil, zobudila, zobudilo), dinosaurus tam ešte vždy bol.
Ak sme sa zmienili o interperetácii, napríklad Umberto Eco ponúka dve verzie. Niekto (?)
zbadá dinosaura, nechce ho vidieť, tak radšej zaspí, no keď sa prebudí, dinosaurus je ešte tam.
Alebo, niekomu sa sníva o dinosaurovi, a keď sa prebudí, dinosaurus z jeho sna je ešte vždy
(?) tam. 237 Každá z týchto verzií surrealisticky a kafkovsky ladeného textu vyjadruje iný
„zdroj nereálnosti“ a núti prekladateľa k zamysleniu o možnosti a spôsobe ich adekvátneho
pretlmočenia.
Ak sa vrátime k recenziám a príspevkom o prekladoch zo španielčiny do slovenčiny,
spomínaným v predchádzajúcej kapitole, zistíme, že väčšina kritických pripomienok
k jazykovej stránke prekladu upozorňuje na neadekvátne riešenia objektívnych, zákonite
jestvujúcich problémov, ktorým sa podľa nášho názoru možno vedome vyhnúť, prípadne so
znalosťou istých „štandardných postupov“238 naučiť vyhýbať. A hoci podľa Františka Mika
hlavné, o čo v preklade ide, je ekvivalencia na úrovni lexikálnej sémantiky a „morfologické
a syntaktické zmeny sa až tak veľmi „nerátajú,“ 239 často práve ony upozornia čitateľa na
deficitnú kompetenciu prekladateľa.
V spomínaných článkoch sa cieľom kritických úvah stalo predovšetkým nenáležité
preberanie jazykových štruktúr španielskeho textu, konkrétnejšie
a) „románska“ stavba vety a používanie neadekvátnych syntaktických prostriedkov,
b) neadekvátne posuny na lexikálno-sémantickej rovine,
c) nesprávne pochopenie a následné pretransformovanie španielskych frazeologických
jednotiek a ustálených spojení,

Keďže sa nám tieto otázky javia závažné aj na základe zistení z analyzovaných
prekladov, budeme sa nimi zaoberať detailnejšie, smerujúc pritom od problematiky
morfologicko-syntaktického plánu k plánu lexikálnemu.
237
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4.2.2.1. Problematické faktory na rovine morfológie a syntaxe

V súvislosti s faktormi, ktoré pôsobia na preklad zo španielčiny do slovenčiny na
rovine morfológie a syntaxe, vynára sa ako jedna zo základných úloh potreba zohľadniť
odlišnú syntaktickú stavbu španielskej vety, ktorá má jednak voľnejší slovosled, jednak
využíva také nadväzovacie prostriedky (prechodníky, neurčitkové väzby a väzby s príčastím,
väčšia variabilita podraďovacích spojok, aj v spojení s predložkami), ktoré by pri
mechanickom prebratí pôsobili v slovenskej verzii neadekvátne, nesystémovo a, keďže ide o
umelecký text, aj neesteticky. Slovenčina tieto vzťahy vyjadruje inak, zväčša vedľajšími
vetami, uprednostňuje aktívne slovesné tvary, menej nominálne vyjadrenia. Ako uvádza aj
Ján Vilikovský, vetná skladba originálu sa zvyčajne prehodnocuje v duchu domácich
syntaktických pravidiel – niekedy až do takej miery, že dochádza k jej rozbíjaniu.240
Snaha po zrozumiteľnom vyjadrení v rámci potrieb slovenčiny vedie preto často
k rôznym typom inverzie. Podľa Jiřího Pechara možno v takejto situácii využiť tzv. vetnú
synonymiu, hoci, ako uvádza, napr. zmena príčinnej vety Pretože prišiel neskoro, šiel si
ľahnúť na dôsledkovú Prišiel neskoro, a tak si šiel ľahnúť má zvyčajne aj značné štylistické
dôsledky, napríklad zmenu rytmickej schémy vety s možným dopadom na rytmus jej
textového okolia. V prípade súvetí totiž práve podobné transformácie umožňujú, aby
vzájomné spojenie viet vo vnútri dlhej periódy bolo plynulejšie, aby ich výstavba bola
prehľadnejšia. 241 Aj Peter Newmark upozorňuje, že problematická gramatika je oveľa
flexibilnejšia než problematická lexika, čo umožňuje, aby sa veta dala preniesť do iného
jazyka vo viacerých formách.242

La madre tuvo que justificarse diciendo que le había parecido un nombre dulce y
gracioso / Matka sa musela obhajovať hovoriac, že jej to meno pripadalo sladké a pôvabné.243
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Túto španielsku vetu možno v preklade riešiť viacerými spôsobmi. Výmenou
španielskeho prechodníka za významovo a štylisticky synonymnú priraďovaciu vetu Matka sa
musela obhajovať, povedala, že..., prípadne za nominálne vyjadrenie Matka sa musela
obhajovať slovami, či hovorovejšie Matka sa musela obhajovať, to meno jej vraj...

Uvedená škála možností súčasne naznačuje, že hoci nahrádzanie cudzích španielskych
a v cieľovom jazyku príznakových vetných kondenzátorov predstavuje štandardnú tendenciu,
vždy obsahuje aj prvok subjektívnej interpretácie a následnej voľby, pričom rozhodujúce
hľadisko nemusí byť vždy sémantické. Dôležitú úlohu zohráva kontext, štýl či požiadavky
nadvetnej syntaxe.
V súvislosti s častým výskytom prechodníkov a príčastí v španielskych vetách je
zaujímavá úvaha baskického spisovateľa a prekladateľa Bernarda Atxagu (1951). 244 Podľa
neho má každý jazyk isté slabé a silné miesta, ktoré často odhalí práve preklad. Ako príklad
uvádza španielske gerundiá, ktoré majú všetky koncovku –ndo (llorando, moviendo,
escribiendo). Pri preklade svojho textu, napísaného v baskičtine, pokladá práve preklad
baskických gerundií, končiacich sa v baskičtine na -iz, -ez, -ten, -larik, teda na rozličné
a foneticky „veľmi jemné“ koncovky, za španielske gerundiá („všetky na –ndo“) za nevhodné
riešenie: text by sa zmenil na čosi monotónne a mechanické. Atxaga preto z pozície
prekladateľa pripomína, že v takých prípadoch sa musí translátor vyhnúť „slabým
miestam“ v cieľovom jazyku a využiť prostriedky, ktoré zachovajú aj v preklade „silné
stránky“ pôvodiny.

Aj pri preklade španielskej vety Día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno,
fue a aparecer, ahogado, en una tinaja de aceite / Prišiel deň, keď, nikde ho nenachádzajúc,
objavil sa, utopený, v kadi s olejom je zrejmá potreba vyhnúť sa v španielčine
bezpríznakovému vyjadreniu vedľajšej vety prechodníkom a „vydelenému“ príčastiu, ktoré v
slovenčine nezodpovedajú hovorovému štýlu rozprávania. Prekladateľ preto použil namiesto
prechodníka vedľajšiu vetu časovú a celú vetu sprehľadnil v duchu cieľového jazyka:
Prišiel deň, keď sme ho nemohli nikde nájsť, až sme ho napokon objavili utopeného
v kadi s olejom.
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4.2.2.1.1. Slovesné väzby

Analýza viacerých prekladov zo španielčiny ukázala, že problematickým môže byť aj
riešenie niektorých slovesných väzieb v modálnych spojeniach typu dejar + infinitív, ako
o tom svedčia nasledujúce príklady mechanického prevzatia cudzej štruktúry:

Me voy a salvar? Le preguntó Larissa cuando dejó caer su vestido. Zachránim sa?
Spýtala sa ho Larissa, keď zo seba nechala skĺznuť šaty.
Se puso en pie y dejó caer la novela. Postavil sa a nechal knihu spadnúť.

V citovaných vetách je prekladateľ konfrontovaný s analytickým, španielčine
vlastným spôsobom pomenovania, ktoré vyžaduje voľnejší, no významovo a štylisticky
adekvátnejší slovenský ekvivalent, najčastejšie vo forme plnovýznamového slovesného tvaru
(v uvedených príkladoch šaty z nej skĺzli, v istom kontexte aj stiahla, zložila si šaty; a kniha
mu pritom spadla na zem, pustil knihu z rúk ).

Zaťažujúco môže pôsobiť v texte opakované riešenie frekventovaných španielskych
väzieb sin + infinitív, para + infinitív pomocou slovenských účelových spojok bez toho, aby;
preto, aby, ktorých výskyt vedia skúsenejší prekladatelia redukovať inými prostriedkami,
prípadne sa im celkom vyhnúť.245

Ako príklad možno uviesť španielsku vetu Sin dejar de mirar el suelo, Pierre Laffitte
se incorpora y va a la salida de la capilla, ktorá má v slovenskom preklade znenie Bez toho,
aby odtrhol zrak od dlážky, Pierre Laffitte sa zdvihne a ide k východu z kaplnky.
Nadmernému používaniu uvedenej konštrukcie, ktoré sme zistili na celej ploche textu,
možno predísť viacerými spôsobmi: Pierre Lafitte sa zdvihne a s pohľadom upretým do zeme
ide k východu z kaplnky. / Pierre Lafitte sa zdvihne, pohľad upiera do zeme a mieri k východu
z kaplnky.
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Negatívna interferencia španielskeho textu a pravdepodobne nedostatok skúsenosti
môžu spôsobiť, že prekladateľ použije rovnakú schému riešenia aj tam, kde aj vety originálu
využívajú iné spôsoby vyjadrenia.
Je to zrejmé napríklad v nasledujúcej pasáži, kde prekladateľ v troch po sebe idúcich
vetách uplatnil v slovenskom preklade rovnakú vetnú schému so spojkou aby:

Lucio se quita los zapatos y se sienta en la escalinata de su biblioteca para mirar la
carrera de esa agua de chiquero... La gente sale a mojarse... Algunas mujeres se dirigen
a la capilla para asegurar que el aguacero no invada su interior...
Lucio sa vyzuje a sadne si na schodisko knižnice, aby sa pozeral... Ľudia vychádzajú
von, aby sa ovlažili... niekoľko žien sa vyberie ku kaplnke, aby sa uistili...

Keďže ani v španielskom origináli nejde o opakovaný štylistický prostriedok ako
prejav idiolektu autora, slovenskej praxi by väčšmi zodpovedalo použitie „vetnej synonymie“,
pričom by uvedené časti mohli znieť: Lucio sa vyzuje, sadne si na schodisko a pozerá... Ľudia
sa chcú ovlažiť, a tak vychádzajú von... niekoľko žien sa vyberie ku kaplnke, lebo sa chcú
uistiť...

V analyzovaných prekladoch sme našli viacero prirodzene znejúcich a charakteru
slovenčiny vyhovujúcich spôsobov riešenia tohto javu:
Aproveché la oportunidad para escapar de la casa.
Využil som príležitosť a ušiel z budovy.

...que unas lágrimas no le quedaran siquiera para señalar la desgracia de la
criatura...
...že jej nezvýšila ani slzička, ktorú by preliala nad nešťastím vlastného dieťaťa...

Pascual Duarte, a fuerza de llevar tiempo y tiempo sin mudarse de ropa,...
Pretože si Pascual Duarte tak dlho nevymieňal šaty...

Cuando me marchaba, sin saber por qué, había que volver...
Vždy keď som odchádzal, musel som sa nevedno prečo obzrieť...
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Ako sme už naznačili, schopnosť „odolať“ interferencii východiskového jazyka
vychádza aj zo schopnosti zovšeobecniť a zefektívniť isté „štandardizované“ riešenia
problematických miest. Ukazujú to aj nasledujúce vety. Prvé riešenie patrí začínajúcemu
prekladateľovi, druhá verzia je citovaná z knižného vydania, ktorého autorom je skúsenejší
prekladateľ:

Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección.
Nechal som, nech sa moja ruka kĺže radom vystavených kníh, a pokúšal som sa vybrať
jednu z nich.
Moja ruka sa dotýkala metrov a metrov chrbtov kníh, ktoré sa pokúšali ovplyvniť moju
voľbu.

Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal.
Ulice ešte sužovala ľahká hmla a jasná noc, keď sme vyšli k bráne.
Keď sme vyšli z brány, ulice sa ešte stále malátne prevaľovali v ľahkej hmle a nočnej
rose.

4.2.2.1.2. Predložky a predložkové väzby

Na „románsky pôvod“ originálu často upozorní čitateľa aj mechanické preberanie
frekventovaných španielskych nominálnych väzieb s predložkou de, ktoré sa pod tlakom
východiskového jazyka prejaví hromadením genitívnych tvarov (prvé lúče slnka / prvé
slnečné lúče; chvenie jej teplého tela / jej teplé rozochvené telo), ktoré sú v slovenčine
neprirodzené a zaťažujú významovú aj rytmickú stránku slovenského textu. K takémuto javu
došlo aj v našom preklade vety v poviedke Horacia Quirogu Muchy:

Han olido ya la próxima descomposición del hombre sentado, por caracteres
inapreciables para nosotros – tal vez en la enhalación a través de la carne de la médula
espinal cortada. / Cítia už blízky rozklad sediaceho muža, schopnosťami pre nás
nepochopiteľnými, možno keď vdýchnu zápach tkaniva preseknutej miechy. / Zásluhou
signálov, ktoré človek nie je schopný zachytiť, cítia blízkosť rozkladu tela sediaceho muža,
azda prilákané zápachom tkaniva preseknutej miechy.
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Ako v zhrňujúcej kritickej štúdii, reflektujúcej preklady zúčastnené na súťaži o Cenu
Jána Hollého, upozornila Michaela Jurovská, táto časť vety by prirodzenejšie znela
nasledovne: „...cítia, že telo sediaceho muža sa už rozkladá...“246

Úsilie vyhnúť sa genitívnej väzbe sprevádzalo aj úvahy o preklade na pohľad
jednoduchého názvu románu Gabriela Garcíu Márqueza Relato de un náufrago, ktorého
korektný tvar by mal znieť Stroskotancova spoveď. Túto možnosť však vylučuje nadväzujúci
text podtitulu: Relato de un náufrago que estuvo diez días en la deriva en una bolsa sin
comer ni beber.../ ktorý strávil v člne na otvorenom mori desať dní o hlade a smäde...
Tento kontext si pravdepodobne neuvedomil jeden z recenzentov, ktorý na základe
španielskeho výrazu el náufrago (stroskotanec aj stroskotanie) navrhoval nazvať knihu
Príbeh o stroskotaní. Takéto riešenie by však oslabilo autorov zámer poukázať už v titule na
to, že pôjde o veľmi osobné prerozprávanie vlastného príbehu, teda o spoveď stroskotanca,
ktorý... .

4.2.2.1.3. Abstraktné nominálne vyjadrenia

Ako sme uviedli vyššie, v španielčine, tak ako v iných románskych jazykoch,
v porovnaní so slovenčinou badať aj zreteľnejší výskyt abstraktných nominálnych vyjadrení
s aktívnou

funkciou.

Ich

dôsledkom

je

väčšia

kondenzovanosť

textu

a

objektívnejší, neosobnejší charakter výpovede. Túto tendenciu podporujú aj slová Michela
Foucaulta (1926 – 1984), že sú jazyky, ktoré na prvé miesto kladú subjekt, o ktorom sa hovorí,
potom dej, ktorý tento subjekt vykonáva alebo podstupuje, potom predmet, na ktorý pôsobí
(uvádza angličtinu, francúzštinu a španielčinu). Naproti tomu je podľa neho skupina jazykov,
ktoré kladú na prvé miesto raz dej, raz predmet deja, raz modifikáciu alebo okolnosť
(napríklad latinčina alebo „slavončina“).247 Slovenská veta inklinuje k slovesnému vyjadreniu,
čím sa však viac dynamizuje (čo môže v istom type textov narúšať štylistické znenie originálu,
ktoré by mal prekladateľ zohľadniť). Tento problém prezentujú aj nasledujúce príklady,
uvádzajúce doslovný preklad a konkrétne vydarené riešenia slovenských prekladateľov:

Mi instrucción escolar poco tiempo duró. Moje školské vzdelávanie trvalo krátko.
Do školy som nechodil dlho.
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Los partos de mi madre fueron siempre muy duros y dolorosos. Pôrody mojej matky
boli vždy veľmi ťažké a bolestivé. Matka vždy rodila ťažko a s veľkými bolesťami.
Tuve como una fogarada de ira contra el estúpido oficio de fingimiento. Mal som
záblesk hnevu voči tomu hlúpemu povolaniu predstierania. Vzkypel vo mne hnev proti tomu
hlúpemu zamestnaniu, ktoré vždy niečo predstieralo.

V ďalších príkladoch ukážeme, že mechanické prevzatie originálnej štruktúry
výpovede pôsobí naopak neprirodzene, pričom slovenčina poskytuje aj s ohľadom na kontext
a štylistickú hladinu celého diela, z ktorého sme príklady čerpali, možnosť voľnejšieho
a prirodzenejšie vyznievajúceho riešenia:

Muy pronto se arrepiente de la frivolidad de su frase. Oľutuje povrchnosť toho, čo
povedal. Možnosti: Okamžite oľutuje svoje povrchné slová či Čoskoro jej príde ľúto, ako
povrchne tá veta vyznela.
Las puertas cedieron fácilmente a mis empujoncitos. Dvere povoľovali ľahko na
moje slabé postrčenia. Možnosti: Dvere sa predo mnou otvárali, stačilo do nich zľahka
postrčiť. Len čo som strčila do dverí, hneď sa predo mnou otvárali.
Pero las escaseces aumentaron. Ale chudoba rástla. Možnosti: Boli sme čoraz
chudobnejší. Pociťovali sme čoraz väčší nedostatok.

V tejto súvislosti aj v prípade španielčiny platia slová Jiřího Pechara, vyslovené
v súvislosti s francúzskou prózou, že v nej vzniká často napätie medzi slovnou formuláciou
a významom, ktoré si niekedy vynucuje väčšiu myšlienkovú aktivitu prekladateľa.248 Súčasne
však treba poznamenať, že zvolená stratégia by mala vždy zodpovedať úmyslu autora, ktorý
môže v umeleckom texte uvedené nominálne abstraktá funkčne využívať pri „imitácii“ iných
štýlov (odborný, publicistický), kde majú takéto prostriedky opodstatnenie.

4.2.2.1.4. Otázka redundancie

Táto problematika úzko súvisí aj s pomerne vysokou mierou explicitnosti
v pomenovacích štruktúrach španielčiny, ktorá je podľa Ladislava Trupa „v príčinnej
súvislosti s jej analytickým charakterom a pomerne difúznym (neostrým) sémantickým
248

Pechar, J.: Interpretace a analýza literárního díla. Praha: Filozofia 2002, s. 219.

100
systémom.“249 Ako ďalej uvádza, jej prejavom je tzv. redundancia, keď je istý lexikálny
alebo gramatický význam signalizovaný väčším množstvom prostriedkov, než je pre
komunikáciu s príjemcom potrebné. Jedným z charakteristických spôsobov explicitného
vyjadrovania v španielčine je redundantné použitie slovesných tvarov, menných, infinitívnych,
participiálnych a gerundiálnych, ktoré treba prekladať takými prostriedkami, ktoré v
slovenčine vykazujú analogickú mieru explicitnosti. Pri preklade je redundantná tá
významová zložka, ktorá je vo východiskovom jazyku vyjadrená explicitne, ale v slovenčine
sa chápe implicitne, takže z hľadiska informácie neprináša nič nové a je zbytočná.
Ide o frekventované výrazy typu hablar de manera muy interesante / rozprávať
veľmi zaujímavým spôsobom / rozprávať veľmi zaujímavo; lo voy a hacer de manera
diferente / urobím to iným spôsobom / urobím to inak; Carta anunciando el envío del
original / List oznamujúci zásielku originálu / Sprievodný list k zásielke originálu; he oído
decir que / počul som povedať, že / počul som, že...

4.2.2.1.5. Rozdiely v gramatickom rode

Ako vyplynulo z porovnávaných textov, za pozornosť stojí aj na pohľad delikátny
problém s prekladom slov, ktoré majú v španielčine a slovenčine iný gramatický rod.
Napríklad frekventované španielske slová muchacha, niňa / dievča, dievčatko sú
v španielčine v súlade s prirodzeným rodom femenína, no v slovenčine patria medzi neutrá.
Ak sa na väčšom priestore textu vyskytuje častejšie nielen slovo dievča, ale aj príslušné
adjektíva či ukazovacie zámená stredného rodu, v istých prípadoch môže slovenská verzia
vyznievať kostrbato.

Ak by sme napríklad v španielskom texte ...y vi a la niňa dormida, desnuda y
desamparada en la enorme cama de alquiler, cómo la parió su madre. Yacía de medio lado,
de cara a la puerta... Era morena y tibia použili všetky výrazy, odkazujúce na španielske
femenínum niňa, v slovenskom strednom rode, slovenský text by vyznel ťažkopádne a stratil
by erotickú príznakovosť originálu.
Riešením môže byť buď adekvátne použitie synonymických výrazov v ženskom rode
(o výbere najvhodnejšieho ekvivalentu z radu dievčina, malá, moja, maličká, kosť, pipka...
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rozhodne opäť viacero činiteľov – kontext, štýl, rytmus), alebo na vhodnom mieste
uskutočnená „zmena“ stredného rodu podstatného mena či zámena na ženský rod, ako sa stalo
v prípade slovenskej verzie uvedenej vety, ktorá potom znie:
... a uvidel som spiace dievča, osamotené na obrovskej cudzej posteli a nahé, ako ho
matka priviedla na svet. Ležala na boku... bola počerná a vlhká.
Aj na tomto jednoduchom príklade vidieť, ako sa pri každom hľadaní adekvátneho
riešenia, ktoré je ustavičným rozhodovaním, uplatňuje nielen prekladateľova znalosť jazyka
(jazykov) a celkového kontextu diela, ale aj isté „očakávania“ čitateľa, vnímajúceho
preložený text na základe vlastnej skúsenosti a domácej literárnej tradície. Podľa Libuše
Vajdovej je „recepčná tradícia akousi zásobárňou literárnych riešení.“250 Rovnako dôležitý je
podľa nej fakt, že aj čitateľ je svojrázny „prekladateľ“, ktorý síce „neprekračuje hranice
cudzieho jazyka, ale rozdiely stelesnené v jazyku sa mu prejavia inde a v iných podobách,
predovšetkým v podobe kultúrnych bariér.“251

4.2.2.1.6. Problematika vidovosti

Ak sa zameriame na gramatické kategórie slovesa, okrem rozdielneho systému časov
vystupuje pri preklade ako zaujímavá kategória vidu, absentujúca v španielčine, a kategória
časovej súslednosti, ktorú nepozná slovenčina.
Absenciu vidovosti rieši španielčina najčastejšie využívaním rôznych konštrukcií
fázových slovies s infinitívom. Slovenský jazyk má k dispozícii, v súlade so svojím
syntetickým charakterom, slovesá tvorené prefixami a sufixami, čím sa slovenská veta do istej
miery kondenzuje a jej sloveso v sebe implikuje rytmické a štylistické odtienky (cestovať,
pricestovať, docestovať, precestovať, odcestovať...), ktoré sloveso východiskovej španielskej
vety nie je schopné obsiahnuť a vyjadriť. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa niektoré
slovenské preklady pociťujú pri porovnaní so španielskym originálom ako expresívnejšie
a bližšie orálnemu rečovému prejavu.
Zmieňuje sa o tom napríklad Ladislav Franek pri analýze vety z vlastnej
prekladateľskej praxe: Era un sábado radiante de verano, los pájaros cantaban detrás de la
ventana, en el jardín / Bola žiarivá letná sobota, za oknom v záhrade vyspevovali vtáčiky.
Ako uvádza, použité sloveso vyspevovali vyjadruje svojou vidovosťou nielen trvanie
deja, ale súčasne (na rozdiel od neutrálneho znenia španielskeho cantaban) nadobúda istú
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štylistickú príznakovosť, ktorá je na pozadí východiskového textu vždy diskutabilná
a vyžaduje adekvátnu interpretáciu.252

4.2.2.1.7. Problematika časovej súslednosti

V súvislosti s kategóriou časovej súslednosti a jej adekvátneho riešenia v slovenčine,
ktorá túto gramatickú kategóriu nepozná, môže viesť interferencia východiskového jazyka
k prebratiu použitého španielskeho času, hoci slovenčina sa v tomto prípade riadi skôr
významovým a logickým hľadiskom.
Preto by bolo pri preklade vety El negro negó con la cabeza, aunque su expresión de
horror revelaba que sí sabía lo que le esperaba / Černoch pokrútil hlavou, hoci výraz hrôzy
v jeho tvári prezrádzal, že to vedel logické (a významovo presnejšie) použitie slovesa v
prézente ...hoci výraz jeho tváre prezrádzal, že vie, čo ho čaká.
Vo vzťahu k tejto gramatickej kategórii je zaujímavé sledovať, že aj gramatické
pravidlá, ak treba, ustupujú zaužívanému, prirodzenému úzu domáceho jazyka, kontextu
a interpretácii prekladateľa. Od spojenia všetkých uvedených kritérií bude závisieť, či
prekladateľ na pozadí celkového znenia textu bude považovať stručnú výpoveď Dijo, que
vendría za tvrdenie a použije budúci čas (Povedal, že príde), alebo ju kvalifikuje ako
možnosť, či prejav váhavosti a použije podmieňovací spôsob (Povedal, že by tam prišiel).

4.2.2.1.8. Syntaktická stavba viet, súvetí a vetných reťazcov

Pri analýze prekladov zo španielčiny sa na úrovni vetnej a nadvetnej syntaxe ukázala
problematická aj otázka slovosledu, viet a súvetí a vetných reťazcov.
Ako uvádza Jozef Mistrík (1921 – 2000), „v slovenčine je slovosled primárne
štylistickým prvkom. Pomocou slovosledu sa ukáže, na čo nová veta v texte nadväzuje, do
akej miery je v súlade s ostatným textom a konečne sa pomocou slovosledu označí aj
významové jadro vety.“253 Podľa aktuálneho členenia slovenskej vety je na začiatku vety to,
čím sa nadväzuje na vetu predchádzajúcu, a na jej konci to, čo je jej významovým jadrom.
Inverzné poradie, charakteristické predovšetkým pre ústny prejav a umelecký štýl, je
štylisticky príznakové. Španielčinu síce Valentin García Yebra považuje za syntakticky
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„najslobodnejší“ jazyk spomedzi románskych jazykov, 254 no hoci aj viaceré kombinácie
usporiadania slov vo vete môžu vykazovať významovú synonymiu, nemusí to platiť pre
synonymiu štylistickú. Navyše je pri posudzovaní možností umeleckého textu zrejmé, že
zaužívaný či gramaticky ustálený poriadok slov vo vete môžeme označiť za „normálny“, no
štýl, vyjadrujúci idiolekt autora, predstavuje „výnimočný“ poriadok, a je vlastne narušením
zaužívaných pravidiel.
V prekladoch zo španielčiny (ale aj z iných románskych jazykov) možno nájsť
množstvo príkladov na razantnú zmenu pôvodnej syntaktickej stavby, pričom sa uplatňuje
jednak vedomie aktuálneho členenia slovenskej vety, resp. súvetia, jednak ich syntagmatický
vzťah alebo sémantika výpovede. Svedčí o tom nasledujúce adekvátne riešenie:

Dos días hacía que a mi padre lo teníamos encerrado en la alacena cuando Mario
vino al mundo. Dva dni to bolo, čo sme mali otca zatvoreného v komôrke, keď prišiel Mario
na svet.
Keďže v slovenčine sa vedľajšie časové vety najčastejšie anteponujú (určenie času je
podľa Jozefa Mistríka pre obsah hlavnej vety v podraďovacom súvetí „akousi kulisou alebo
východiskovým bodom,“255), veta preložená plne v súlade s charakterom slovenčiny znie:
Keď Mario prišiel na svet, držali sme otca už dva dni zatvoreného v komôrke.

V nasledujúcich

príkladoch

prekladateľ

zachoval

španielsku

štruktúru

vety,

hoci

„vetosled“ bežný pre slovenské súvetie by nenarúšal charakter autorovho idiolektu, naopak, prispel by
k väčšej plynulosti výpovede:

Ya bien avanzada la tarde entra el teniente Aguilar. Poobedie už dosť pokročilo, keď
vojde poručík Aguilar. Možné riešenie: Keď vojde poručík Aguilar, je už neskoré poobedie.
Fue Herlinda quien trajo el primer libro a esa casa... Bola to Herlinda, kto do ich
domu priniesol prvú knihu... Možné riešenie: Prvú knihu im priniesla do domu Herlinda....

Voľbou slovosledu prekladateľ rozhoduje aj o spôsobe zapojenia vety do kontextu
a o dôraze, ktorý pripadne na jednotlivé slová a vety v texte. Keďže v priraďovacích súvetiach
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charakter súvetia vychádza z toho, čo sa pridáva, poradie relatívne samostatných viet podľa
časového alebo logického či príčinného hľadiska určí sám autor. Z hľadiska prekladateľa sa
javia problematické skôr podraďovacie súvetia, ktorého vety treba chápať iba v kontexte
celého súvetia a ktoré navyše zväčša nadväzuje na situáciu alebo na kontext. Každá výpoveď
sa podľa Jozefa Mistríka „obzerá za seba“ a „prichytáva“ o kontext. 256 Nevyhnutnosť
„rozložiť“ rozsiahlejší segment originálu a opäť ho „zložiť“ podľa nových pravidiel sa spája
s požiadavkou, aby aj takáto zrekonštruovaná časť textu spätne nadväzovala na predošlý text
a anticipovala nasledujúci. Uvedieme niekoľko príkladov:

V španielskom origináli stojí veta En el año 1899, con los 17 años de edad, Picasso
comenzó a frecuentar el local y realizó su primera exposición en la sala grande na začiatku
odseku v texte, ktorý hovorí, že barcelonskú kaviareň Els cuatro gats navštívili mnohé slávne
osobnosti, medzi nimi Pablo Picasso.
Ak by sme v preklade španielskej vety zachovali syntaktickú štruktúru originálu, znela
by nasledovne: V roku 1899, v sedemnástich rokoch, Picasso začal navštevovať kaviareň
a zrealizoval svoju prvú výstavu vo veľkej sále.
Pri takomto riešení sa však v slovenskej verzii stráca dôraz na jadro výpovede, teda na
fakt, že po iných slávnych ľuďoch sa v roku 1899 objavil v kaviarni prvý raz aj Picasso. Ak
však presunieme jadro výpovede (vtedy sedemnásťročný Pablo Picasso) na koniec úvodnej
hlavnej vety (súvetie sa tým zmení na podraďovacie), zvýrazníme tak jeho pozíciu, ktorá
upozorní na novosť a dôležitosť informácie. Takéto riešenie podporuje aj postavenie súvetia
na začiatku nového odseku v origináli. Slovenské znenie vety je potom nasledovné: V roku
1899 začal túto kaviareň navštevovať aj vtedy sedemnásťročný Pablo Picasso, ktorý tu vo
veľkej sále usporiadal svoju prvú výstavu.

K podobnej transformácii došlo pri preklade vety Vio un caballito muerto y cubierto
de moscas frente a la puerta de una elegante tienda que ofrecía violines y pianos de cola /
Uvidel mŕtveho a muchami posiateho koňa pred dverami elegantného obchodu, ktorý ponúkal
husle a koncertné krídla.
Jej cieľom bolo (aj rytmicky) podčiarknuť jadro výpovede (mŕtvy kôň) jeho
umiestnením na konci súvetia, čím sa dostali do tesného kontrastu (pekný/škaredý) dve
dôležité zložky výpovede, takže preložená veta znie
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Pred vchodom do elegantného obchodu, ponúkajúceho husle a koncertné krídla, našiel
zdochnutého koňa posiateho muchami.

Podľa viacerých analyzovaných prekladov možno usudzovať, že úsilie sprehľadniť
španielsku vetu s rozvinutou syntaktickou štruktúrou vedie v niektorých prípadoch k deleniu
dlhších súvetí, keďže vraj „slovenčina nemá dlhé vety rada.“ Táto prax sa nám javí ako
problematická, hoci v španielčine (aj iných románskych jazykoch) je prirodzená frekvencia
zložených súvetí vyššia než v slovenčine. Na teritóriu umeleckého textu sú však aj dlhšie
vetné reťazce takisto zväčša štylisticky príznakové, takže ich „príznakovosť“, zdôvodnenú
zámerom autora, by bolo treba s využitím možností slovenskej vety pri preklade zachovať. Aj
podľa Petra Newmarka by pri preklade „ťažkých“ dlhých súvetí malo byť rozhodujúce, že „ak
sú dlhé vety a komplikované štruktúry esenciálnou súčasťou textu a typickým prejavom
autora, a nie prejavom bežnej normy jazyka originálu, je povinnosťou zachovať v preklade
ich príslušný odklon od noriem cieľového jazyka (ako, napríklad, v prípade Prousta).“ 257
Problému sa príznačne svojským spôsobom venuje aj Umberto Eco, keď v „lektorskom
posudku“ práve Proustovho Hľadania strateného času uvádza: „V každom prípade ho treba
prepracovať, lebo si vyžaduje množstvo edičných zákrokov. Napríklad, treba v ňom
kompletne opraviť interpunkciu. Súvetia sú priveľmi zložité, niektoré z nich zaberajú celú
stranu. Kniha by veľmi získala na kvalite, ak by sa v nej urobila dobrá redakčná úprava,
jednotlivé súvetia by sa zredukovali na dva-tri riadky a urobilo by sa viac odsekov.“258

Pri preklade španielskeho súvetia Abandonó el teléfono sobre su horquilla y salió
a la espaciosa terraza para ver si el frío le hacía recuperar sus sensaciones corporales
normales, pues hasta sus movimientos parecían dirigidos a distancia: por él, sí, aunque
desde un lugar remoto, pues se encontraba y no se encontraba allí al mismo tiempo vytvoril
prekladateľ štyri slovenské vety:
Položil slúchadlo na vidlicu a vyšiel na rozľahlú terasu. Dúfal, že chlad mu privodí
zvyčajné telesné pocity. Keď kráčal, cítil, že aj pohyby vykonáva akoby na povel, akoby sám
seba riadil na diaľku. Bol to on, a súčasne to nebol on.
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Jeho rozhodnutie možno vysvetliť ako úsilie sprehľadniť dlhý vetný reťazec a
prispôsobiť ho duchu bežnej slovenskej vety. Ak však dochádza k rovnakému
„riešeniu“ pravidelne (v spomenutej kapitole analyzovaného prekladu je dvadsaťjeden
zložených súvetí rozčlenených na menšie celky), opakované delenie viet mení celkový rytmus
textu, ktorý je aj pri preklade prózy výrazným prejavom autorského štýlu. Takáto
prekladateľská stratégia nespĺňa, podľa nášho názoru, požiadavku štylistického ekvivalentu,
len znivelizovaným textom klamlivo vychádza v ústrety čitateľovi, ktorého podceňovanie nie
je ani v tejto súvislosti namieste, naopak, poskytuje mu neadekvátny obraz o diele a jeho
autorovi.
Pritom ide napríklad v spomínanom prípade o spisovateľa, ktorého literárna kritika
zaraďuje medzi autorov kompozične náročnej prózy a o ktorom sa na slovenskej záložke
knihy tvrdí, že „buduje svoju prózu veľmi starostlivo, spriada siete príbehu a čitateľa čoraz
väčšmi omotáva priadzou napätia a fantázie.“ Na základe prekladu sa však slovenskej
recenzentke, ktorá nemá možnosť porovnať preklad s originálom, javí dielo nasledovne:
„Román implikuje výborné charakteristiky atmosféry v spoločnosti literátov, kde sa jedinci
prezentujú viac svojimi neverbalizovanými pocitmi a reflexiami, jednoslabičnými slovami
a krátkymi vetami.“259
V súvislosti s touto často diskutovanou otázkou možno len súhlasiť s Jánom
Vilikovským, že „je pravdou, že slovenčine v dôsledku historického vývoja chýbajú modely
istých typov vetnej výstavby; práve prekladu však v takýchto situáciách pripadá úloha
suplovať tieto funkcie v národnej literatúre ex post.“260 Napokon, dnes už máme na teritóriu
domácej literatúry (aj vďaka prekladom, ktoré sa nezmierovali s jazykovými a kultúrnymi
konvenciami) prózu Jána Johanidesa či Pavla Vilikovského, pri čítaní ktorej sa nad vetnými
kadenciami pozastaví len málokto. Osobitne sa tu žiada opätovne upozorniť na priznané
„hispánske“ súvislosti a inšpirácie aj v dielach Petra Jaroša, Václava Pankovčína či v
režisérskom rukopise Juraja Jakubiska, ktorí sa rozprávaním, založeným na imaginatívnosti,
vizuálnosti, orálnosti a istej miere tradičnej „folklórnosti“, a s jeho náležitým jazykovým
vyjadrením

inšpirovali

aj

hispanoamerických autorov.

259

na

základe

čitateľskej
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Rozhodovací proces, ktorý sprevádza prekladateľovo úsilie „dlhé súvetie vypointovať
v zhode s pôvodným textom, vystihnúť jeho vnútorné napätie, vyostriť či podčiarknuť
myšlienku, presne dotiahnuť portrét postavy či obraz krajiny,“262 je zriedkakedy jednoduchý
a jednorazový. Uvedieme to na preklade posledných dvoch viet románu Gabriela Garcíu
Márqueza Spomienka na moje smutné pobehlice, v ktorom došlo postupne k zmenám,
ovplyvnenými rôznymi kritériami cieľového textu.

Prvá verzia prekladu španielskeho originálu
Estaba ordenando mis papeles marchitos, el tintero, la pluma de ganso, cuando el
sol estalló entre los almendros del parque y el buque fluvial del correo, retrasado una
semana por la sequía, entró bramando en el canal del puerto. Era por fin la vida real, con
mi corazón a salvo, y condenado a morir de buen amor en la agonía feliz de cualquier día
después de mis cien aňos znela nasledovne:
Keď medzi mandľovníkmi v parku vybuchlo slnko a riečna poštová loď, meškajúca
jeden týždeň kvôli suchote, vošla s hučaním do prístavného kanála, práve som upratoval svoje
zažltnuté papiere, kalamár, husie brko. Bol to konečne skutočný život, s mojím zachráneným
srdcom v bezpečí a odsúdeným umrieť z čistej lásky v šťastnej agónii ktorýkoľvek deň potom,
čo dovŕšim svojich sto rokov.

Uvedené riešenie s vedľajšou vetou na začiatku súvetia síce vyhovovalo prirodzenej
stavbe slovenskej vety, neadekvátne však presunulo, hoci v súlade s aktuálnym členením,
jadro výpovede na jej druhú časť (na „upratovanie“). Preto sa druhá verzia prekladu,
zohľadňujúca okrem „zvukovosti“ a „farebnosti“ obrazu aj rytmické možnosti slovenčiny,
vrátila k španielskemu pôdorysu súvetia, odstránila neprirodzene pôsobiace väzby a text
uvoľnila:
Práve som kládol na miesto zažltnuté papiere, kalamár a husie brko, keď medzi
mandľovníkmi v parku vybuchlo slnko a riečna poštová loď, meškajúca jeden týždeň kvôli
suchu, vošla s hukotom do prístavného kanála. Bol to konečne skutočný život a moje srdce
pokojne bilo, odsúdené umrieť z čistej lásky v šťastnej agónii ktorýkoľvek deň potom, čo
dovŕšim svojich sto rokov.

262
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Pri záverečnej redakcii vypadla zo spojenia jeden týždeň číslovka jeden, slovo hukot
(predtým hučanie) nahradil zvukovo konkrétnejší (a prenikavejšie pôsobiaci) výraz trúbenie
a spojenie moje srdce pokojne bilo sa zmenilo na srdce mi pokojne bilo, takže konečná verzia
prekladu znie:
Práve som kládol na miesto zažltnuté papiere, kalamár a husie brko, keď medzi
mandľovníkmi v parku vybuchlo slnko a riečna poštová loď, meškajúca týždeň kvôli suchu,
vošla s trúbením do prístavného kanála. Bol to konečne skutočný život a srdce mi pokojne bilo,
odsúdené umrieť z čistej lásky v šťastnej agónii ktorýkoľvek deň potom, čo dovŕšim svojich sto
rokov.

Záverom uvedieme príklad na tvorivú aktivitu prekladateľa pri translácii španielskej
vety, ktorá obsahuje takmer všetky doteraz spomínané problematické fenomény na úrovni
morfológie a syntaxe (vetný reťazec, nominálne vyjadrenia, skracovania vedľajších viet
prechodníkmi a neurčitkovými väzbami).263

Nuevamente acostado, mirando al cielo raso, me representaba los últimos años
transcurridos, y los veía correr de otoños a pascuas, de cierzos y asfaltos blandos, sin tener
el tiempo de vivirlos – sabiendo, de pronto, por los ofrecimientos de un restaurante
nocturno, el regreso de los patos salvajes, el fin de la veda de ostras, o la reaparición de las
castañas.
Keď som si znovu ľahol a zadíval sa do povaly, predstavil som si uplynulé roky a videl
som, ako sa míňali od jesení k Veľkým nociam, od severákov k mäkkým asfaltom, ale nikdy
som ich nestihol prežiť – iba odrazu som sa z oznamov akejsi nočnej reštaurácie dozvedel, že
sa vracajú divoké kačice, že sa skončilo obdobie hájenia ustríc, alebo že znovu nadišla sezóna
gaštanov.

4.2.2.2. Prekladateľské problémy na lexikálno-sémantickej rovine

V tejto súvislosti vychádzame z úvah o charaktere prekladateľských zmien a posunov,
ku ktorým zákonite dochádza aj na lexikálno-sémantickej rovine. Tak ako už dnes
neuvažujeme o pojmoch vernosť a voľnosť v preklade z absolútne protikladných, navzájom sa
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Ide o ukážku z románu Stratené kroky kubánskeho autora Aleja Carpentiera, ktorý vyšiel v preklade
Vladimíra Olerínyho v roku 1971. (Možno tu však uvažovať o vhodnosti použitého výrazu „do povaly“ namiesto
„na jasné nebo“, či „z oznamov“ namiesto „ponuky“.)
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vylučujúcich

pozícií, tak aj jednotlivé prekladateľské operácie a posuny hodnotíme

z hľadiska ich objektívnej podmienenosti a funkčnosti. Je zrejmé, že pri preklade týchto
segmentov textu bude prekladateľovo rozhodovanie o adekvátnej stratégii zložitejšie ako pri
riešení objektívnych disproporcií na úrovni rozdielnej morfologickej a syntaktickej štruktúry
východiskového a cieľového jazyka, ktoré Ján Vilikovský označuje ako „systémové postupy,
diktované rozdielnosťou oboch jazykov,“ 264 hoci, ako sme sa usilovali ukázať, ani ich
reprodukcia nie je čisto mechanická.

Postupy na lexikálno-sémantickej úrovni, ktoré prekladateľ používa pri riešení
„všeobecného“ a „zvláštneho“, delí Ján Vilikovský do dvoch skupín. Do prvej skupiny
zaraďuje situácie, keď prekladateľ reprodukuje všeobecné významy na základe ustálených
pravidiel funkčnej a sémantickej ekvivalencie. Do druhej skupiny zahŕňa javy, keď jazykové
prostriedky alebo samotné javy originálu nemajú v cieľovom jazyku svoje priame ekvivalenty.
Ján Vilikovský takéto postupy nazýva substitučné.
Problematická stránka posunov na lexikálno-sémantickej rovine sa prejavuje
v rozličnej miere na osi naturalizácia – exotizácia najčastejšie pri preklade reálií, vlastných
mien a toponým, tzv.

bezekvivalentnej

lexiky,

paroným

či

tzv. zradných

slov,

frazeologických jednotiek a slovných hier.

4.2.2.2.1. Preklad kultúrnych referenciíí

K problematike kultúrnych referencií (predtým reálií) sa vyjadril už Ľubomír Feldek,
keď úvahy o prístupe k „cudzosti“ zahrnul do svojej definície funkcie prekladu (informatívna,
estetická, polemická). Podľa neho pri substituovaní cudzích elementov domácimi „nútime
cudzie, aby pôsobilo ako domáce, nesmie však preto ešte prestať pôsobiť ako nové.“265 Tým
len potvrdzuje názor Jána Šimonoviča z už spomínaného článku Vernosť, prvé prikázanie?,
ktorý požaduje od prekladateľa – hispanistu, aby „priniesol pomaranč aj olivu, keby hneď
mali byť v jabĺčkovej a v slivkovej šupke, ale bezpodmienečne s pôvodnou arómou a ideálom,
ktorý predstavovali.“266
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Substitučné postupy sa využívajú v záujme komunikatívnosti a lepšieho pochopenia
textu. Všeobecne platí, že čím vzdialenejšie a neznámejšie je kultúrne prostredie originálu,
tým silnejší je tlak „cudzie“ javy substituovať „našimi“. Tento tlak vytvárajú dobové
konvencie, domáca literárna tradícia či úloha a postavenie, aké sa v konkrétnom období
prisudzujú prekladu.
Problémy so „slovami“ majú najčastejšie dve príčiny: buď im prekladateľ nerozumie,
alebo sú „ťažko preložiteľné.“ K takejto situácii môže dôjsť vtedy, keď a) prekladateľ
nepozná celú významovú škálu slova, alebo b) je jeho význam determinovaný zriedkavo
používaným postavením vo výraze, alebo c) prekladateľ nenašiel odkaz na inom mieste
v texte, ktorý jemu neznámy význam slova osvetľuje, alebo d) slovo patrí do tzv.
bezekvivalentnej slovnej zásoby.
Rovnako dôležité je vedomie, že preklad je transfer nielen v priestore, ale aj v čase.
Časová vzdialenosť, ktorá delí vznik originálu od vzniku prekladu (prípadne viacerých
prekladov, realizovaných s istým časovým odstupom), často podmieňuje nielen charakter
prekladateľskej stratégie, ale zasahuje aj do konečného znenia prekladu. Prejavuje sa tu
dynamické chápanie lotmanovského vzťahu „cudzie – naše“.
Aj pri sledovaní vývinu prekladania zo španielčiny môžeme pozorovať meniaci sa
postoj slovenského kultúrneho prostredia k „cudzosti“ literatúr písaných po španielsky, ktorý
sa prejavil aj na stratégii niektorých prekladateľov. Na rozdiel od ponechávajúcich, teda
exotizujúco pôsobiacich princípov, uplatňovaných začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia
a podmienených

aj

našou

neznalosťou

východiskového

prostredia

a vtedajšou

„nepripravenosťou“ slovenčiny pomenovať neznáme javy tejto kultúry, sa neskôr naše
postupné spoznávanie hispánskych geograficko-historicko-spoločenských súvislostí v súlade
s vtedajším postojom k prekladu (významným medzníkom bola široká diskusia o využívaní
nahradzujúcich a ponechávajúcich postupov vyvolaná prekladom Šolochovovho Tichého
Donu z dielne prekladateľky Zory Jesenskej267) prejavovalo príklonom k substituovaniu. To
však často viedlo k umelo a nefunkčne pôsobiacej naturalizácii. V ďalšom období sa vďaka
rozšíreným možnostiam vzájomných stykov a priamej komunikácii so španielsky hovoriacimi
krajinami úloha umeleckého prekladu

informovať, poúčať, sprostredkúvať poznávanie

„cudzieho“ sveta zmenšovala a aj mnohé kedysi exoticky chápané špecifické javy
hispánskeho prostredia sa väčšmi prijímali ako súčasť „nášho“. Výrazy, pôvodne štylisticky
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zaťažené exotickosťou, sa postupne dostávali do neutrálnej vrstvy slovnej zásoby a
prispôsobovali sa systému cieľového jazyka.
Mnohé z nich (patio, paella, maté, caramba, mojito, cubalibre...) v súčasnosti
ponechávame v preklade aj v pôvodnej podobe, počítajúc s čitateľom, ktorý k ich pochopeniu
už nepotrebuje rôzne formy vysvetliviek, keďže mu spoľahlivo postačuje kontext. Aj
Michaela Jurovská sa v tejto súvislosti pri hodnotení prekladu poviedok Horacia Quirogu do
slovenčiny (výber Príbehy z pralesa vyšiel v roku 2003) zmienila, že hoci ide o texty „kde
narazíme na množstvo exotických reálií, ich význam slovenský príjemca zväčša pochopí z
kontextu, takže ho prekladateľka nijako nevysvetľuje.“ 268 Keďže ide v tomto prípade o
pomenovania exotickej flóry a fauny juhoamerického pralesa, hodnotenie recenzentky
naznačuje, že v porovnaní so situáciou v neďalekej minulosti sa naše „informačné pozadie
vnímania textu“,269 výrazne rozšírilo.
Práve ono zohráva pri rozhodovaní o prístupe k riešeniu problematickej lexiky
zásadnú úlohu. Vzhľadom na charakter prekladateľského procesu však musíme opäť brať do
úvahy aj ďalšie faktory (kontext, domácu úzus, funkčnosť z hľadiska komunikatívnosti).
Ak napríklad španielsky výraz señorita označuje všeobecné pomenovanie mladej či
nevydatej ženy, aj v slovenskom preklade zväčša zostáva v rovine všeobecného pomenovania.
Keďže ide o slovo (v tejto situácii) s dostatočne známym významom, v prípade
opodstatnenosti či funkčnosti ho možno ponechať v španielčine a využiť ako koloritový prvok.
Inak sa však bude prekladateľ rozhodovať v prípade, ak tento výraz označuje čašníčku
v reštaurácii (!Seňorita! / Slečna!) a vtedy, ak pomenúva učiteľku na španielskych školách
nižšieho stupňa (osloviť učiteľku slečna nie je v slovenskom prostredí prirodzené). Ak sa
v texte vyskytne aj jeho hovorovo-slangová skrátená podoba sita, použiť tento tvar ako
koloritový prvok by bolo z komunikatívneho hľadiska nefunkčné. Navyše, prekladateľ musí
pri hľadaní adekvátneho slovenského ekvivalentu zohľadniť aj jeho štylistické a časovopriestorové zaradenie (v blízkej minulosti sučkaučka, učka, v súčasnosti pančelka?)
Iné (aj fonetické) hľadisko sa uplatnilo pri našom preklade poviedkovej zbierky Juana
Rulfa El Llano en llamas, ktorá sa od vydania slovenského prekladu jeho románu Pedro
Páramo v roku 1970 v dovtedajších slovenských citáciách uvádzala pod exotizujúcim názvom
Llano v plameňoch. (Veľmi pravdepodobne aj v súvislosti s českým prekladom Llano
v plamenech, 1964, 1983.) Ambíciou bolo nájsť riešenie, ktoré by umožnilo zachovať
v slovenskom názve nielen význam, ale aj eufonickú hodnotu originálu, čo podľa našej
268
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mienky adekvátne spĺňa viacvýznamové slovo planina (aj rovný, aj planý, neúrodný), takže
zbierka dostala názov Planina v plameňoch. Ani toto riešenie však nemusí byť konečné,
keďže podľa posledných výskumov je korektnou podobou názvu zbierky El Llano, keďže
uvedený výraz nevyjadruje akúkoľvek „planinu“, ale „Llano Grande“, ktoré sa nachádza
v mexickom štáte Jalisco. V takom prípade by preklad pravdepodobne zachoval geografický
údaj a znel by „Llano v plameňoch.“270

Zaujímavým dokladom o zmenách v otázke riešenia vzťahu „cudzie – naše“, ale aj
o zmenách v podobe cieľového jazyka, sú aj zistenia z prvého a druhého vydania prekladu
románu argentínskeho spisovateľa Alfreda Varelu El río oscuro (Temná rieka). 271 Jeho
slovenské vydanie z roku 1951 je prvým prekladom hispanoamerického románu do
slovenčiny, prvým knižným prekladom Vladimíra Olerínyho, a tak okrem dobového
prekladateľského a jazykového úzu nesie aj isté stopy pochopiteľnej prekladateľskej
začiatočníckej nevybrúsenosti.272
Ako ukázalo porovnanie originálu a obidvoch slovenských vydaní prekladu, v prvom
vydaní z roku 1951 prekladateľ ponechával hispanoamerické reálie v španielčine (výrazy
použité v jazyku guaraní preložil do španielčiny v poznámkach autor), často bez fonetickej či
gramatickej „úpravy“ a výraz zväčša vysvetľoval v poznámke pod čiarou. V druhom vydaní z
roku 1968 sú dané výrazy buď uvedené v kurzíve a s poznámkou pod čiarou, väčšinou sú
však už prepísané podľa slovenskej výslovnosti a gramaticky začlenené do slovenskej vety,
prípadne preložené domácim ekvivalentom, hoci v čase prvého vydania patril výraz ešte do
tzv. bezekvivalentnej slovnej zásoby. Uvádzame príslušné pasáže z vydania v roku 1951 a ich
podobu vo vydaní z roku 1968.

...nechceli sa však ani za svet odlúčiť od svojich nových červených ponchos, ktoré
mali beťársky prehodené cez plece. V poznámke pod čiarou sa hovorí, že ponchos sú „vlnené
prikrývky a súčiastka odevu juhoamerických domorodcov“.
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...ale ani za svet sa nechceli rozlúčiť s novými červenými pončami, čo mali fičúrsky
prehodené cez plece. Poznámka pod čiarou uvádza, že pončo je „vlnená prikrývka a
nepostrádateľná súčasť odevu juhoamerických domorodcov“.

...možno však, že najskôr sa dá dokopy s istým estancierom z Mercedes. V poznámke
sa hovorí, že estanciero je „majiteľ veľkostatku.“ s. 36
...ale najskôr asi pôjde za pastiera dobytka k istému farmárovi v Mercedes. (Už bez
poznámky.)

Unikol len o vlások z yerbatera Cirito. Prekladateľ „ponechal“ španielske femeninum
(la yerbatera) v nominatíve. Poznámka uvádza, že ide o „podnik na sber listu maté.“
Unikol len o vlások z yerbatery v Cirito. Sledovaný výraz je už použitý ako slovenské
femeninum v genitíve.

Poznámka hovorí, že je to „podnik na zber listu yerby,“ čím

(yerbatera-yerba) osvetľuje čitateľovi sémantiku výrazu.

Z hľadiska vývinu prekladateľovho rukopisu a jeho prístupu k problematike prekladu
reálií, ktorý bol dozaista opäť ovplyvnený aj dobovým jazykovým a prekladateľským úzom,
vyznie názorne aj porovnanie častí, ktoré vyšli v roku 1951 v Slovenských pohľadoch273 ako
ukážka z pripravovaného prekladu, a príslušných verzií v dvoch uvedených knižných
vydaniach.

V časopisecky uverejnených ukážkach z pripravovaného prekladu románu čítame:
„ Aú... pa...! Ramón Moreyra s námahou vytiahol sekeru z otvoreného záseku, ktorý
sa škľabil

v kmeni stromu peterebí, oprel ju o zem a oddychoval, podopierajúc sa o jej

porisko. (...) Na zprakručí, od koreňa malíčka až po zápästie, tiahol sa rad čiernych bodiek,
roztrúsených jednotlive aj inde po ruke. (...) Nebolo by lepšie, keby ho nejaký mul usmrtil
divým kopnutím, ako sa to stalo nedávno istému paholkovi? – Chirusa! Stojíš ho...! Aňara él!
(pozn. pod čiarou: Čertova dievka)

(...) Štyri telá sa napäly až po najväčšiu mieru

a premožený strom sa pomaly dvíhal.

V prvom knižnom vydaní z roku 1951 registrujeme viaceré zmeny:
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Varela, A.: Temná rieka (úryvok). In: Slovenské pohľady. 1951, č.1, s. 38-50.
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„ Au... pa!... Ramón Moreyra s námahou vytiahol sekeru z otvoreného záseku,
škľabiaceho sa v kmeni stromu peterebí, oprel ju o zem a oddychoval, podopierajúc sa o jej
porisko. (...) Na chrbáte ruky, od koreňa malíčka až po zápästie, sa tiahol rad čiernych bodiek,
roztrúsených jednotlive aj inde po ruke. (...) Nebolo by lepšie, keby ho nejaká mula usmrtila
divokým kopnutím, ako sa to stalo pred nedávnom jednému paholkovi? Chirusa! Stojíš ho!...
Aňara él! (pozn. pod čiarou: Čertova dcéra! (...) Štyri telá sa naply až po najväčšiu mieru
a premožený strom sa pomaly dvíhal.

A v druhom vydaní (v roku 1968) znie citovaná pasáž takto:
„Hej... rup... Ramón Moreyra s námahou vytiahol sekeru z otvoreného záseku
v strome peterebí, oprel ju o zem, podoprel sa o jej porisko a oddychoval. ... Na chrbte
Ramónovej ruky sa od koreňa malíčka po zápästie ťahal dlhý rad čiernych bodiek,
roztrúsených aj inde po ruke. ... Nebolo by lepšie, keby ho niektorá mulica prudko kopla
a zabila, ako sa to stalo jednému z chlapcov závozníkov? – Chirusa! Stojíš ho!... Prekliata
potvora!“ (bez pozn. pod čiarou) (...) Štyri telá sa napli zo všetkých síl a premožený strom sa
pomaly dvíhal.

Po podrobnejšom porovnaní oboch knižných verzií je zrejmý príklon k naturalizácii
predtým exotizujúco znejúcich „cudzích“ prvkov, no preklad sa v druhom vydaní dôslednejšie
vyhýba aj nesúrodo pôsobiacim nárečovým výrazom, ktoré by svojou prílišnou väzbou na
domáce prostredie pôsobili neadekvátne príznakovo. Text druhého vydania má oveľa viac
výrazov buď priamo substituovaných, prípadne prebratých s vnútornou vysvetlivkou, menej
poznámok pod čiarou, v dialógoch sa používa vo väčšej miere domáci hovorový jazyk
(Niekedy sme sa topili v daždi... / Niekedy sme boli premoknutí až do nitky... ), text vykazuje
viditeľne skromnejší výskyt prechodníkov, nominálnych konštrukcií, privlastňovacích
a ukazovacích zámen. (Napríklad prvá veta románu: Jeho kolená sú ako dva žeravé klince,
pribíjajúce ho ku šmykľavej doske / Kolená má ako dva žeravé klince, čo ho pribíjajú ku
šmykľavej doske.) Celkovo pôsobí text druhého vydania z hľadiska cieľového jazyka
plynulejšie,

čistejšie a uvoľnenejšie a dokumentuje tak vývin, ktorým prešiel za takmer

tridsať rokov od prvého vydania nielen prekladateľ, ale aj slovenčina a slovenská
prekladateľská prax. Vzhľadom na to poskytujú obidve podoby tohto prekladu ešte ďalšie
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možnosti pre detailnejšie skúmanie stavu a vývinu prekladania zo španielčiny v uvedených
obdobiach.274

3.2.2.2.2. Preklad vlastných mien

Ako sme sa presvedčili pri sledovaných prekladoch, hľadanie adekvátnych riešení na
osi naturalizácia – exotizácia býva problematické aj pri preklade vlastných mien.
Podľa definície Vincenta Blanára (1920 – 2012) 275 rozoznávame tri základné triedy
vlastných mien, proprií: 1. mená živých bytostí, bionymá, kde má spätosť mena s objektom
sociálnu povahu, 2. mená objektov na povrchu zeme a nebeských telies (geonymá), tie majú
relatívne trvalý ráz a celkove zachovávajú kontinuitu veci a mena, 3. mená objektov, ktoré
vznikli ľudskou činnosťou a nie sú fixované v teréne (chrématonymá), ich triedy a rady sú
neukončené a mnohé sa približujú k apelatívam. Ako ďalej uvádza Vincent Blanár, vzhľadom
sa rozličné kultúry, epochy, územia hovoríme o špecifickom „onymickom priestranstve
človeka

danej

kultúry.“

276

Pri

preklade

potom

prenášame

„onymické

priestranstvo“ východiskovej kultúry do „onymického priestranstva“ cieľovej kultúry, pričom
primárne zvažujeme charakter informácie, ktorú konkrétne vlastné meno obsahuje.
Na základe všeobecne prijímaného pravidla využívame ponechávajúci princíp pri
preklade neutrálnych proprií (pri preklade diel zo španielsky hovoriaceho prostredia napr.
José, Diego, Madrid, Casablanca...). V prípadoch, kde pri vzniku mena zohrala úlohu
motivácia lexikálnym významom apelatíva, čo je známy a častý charakterizačný postup v
umeleckej literatúre (krivý – Ján Krivý – krivý – Krivák), je situácia zložitejšia. Ján
Vilikovský hovorí o tzv. významových, „hovoriacich“ menách,277 Blahoslav Hečko (1915 –
2002) používa termín „funkčne zaťažené priezviská.“278
Pri ich preklade ide o postihnutie pomeru medzi lexikálnym významom apelatíva a
príznakovosťou propria (negro, el negro, „Negro“), aby preklad čitateľovi sprostredkoval
informáciu, vyjadrenú nielen jeho prvotným motivačným významom (čierny – černoch), ale
aj štylisticky príznakovú individualizáciu pomenovania („človek s ťažkým osudom“, Smoliar).
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K problematike viď štúdiu Palkovičová, E.: Priestor a čas v preklade. In: Zrkadlá translatológie 1: preklad
ako nástroj komunikácie. Prešov: PU, 2013, s. 127-144.
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Blanár. V.: Teória vlastného mena (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii). Bratislava:
Veda, 1996, s. 26.
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Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984, s. 134.
278
Hečko, B.: Dobrodružstvo prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1991, s. 112.
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Preložené pomenovanie by malo zachovať charakteristický príznak, únosný lokalizačný
odtieň, odkazujúci na cudzosť východiskového jazykového prostredia, a súčasne byť schopné
zapojiť sa do štruktúry cieľového jazyka. Podľa názoru Blahoslava Hečku sa to dá dosiahnuť
„iba na domácich ekvivalentoch.“279

S prípadom úspešného vyrovnania sa s problematikou prekladu významovo a
štylisticky zaťažených proprií sa stretávame v pretlmočení románu kubánskeho autora
Gustava Egurena Aventuras de Gaspar Pérez de Muela Quieta (1986). Dielo je svojráznym
oživením španielskeho pikareskného románu, špecifického typu renesančnej prózy, ktorý
v čase svojho vzniku i v neskoršom období pôsobil podnetne aj na tvorbu viacerých
španielskych i európskych autorov.280 V súlade s typovými požiadavkami tohto žánru (nie je
dôležité, ako sa hrdina skutočne volá, ale aké má „schopnosti“), tu autor pomenúva všetky
postavy – okrem hlavného hrdinu – len prezývkami. Prekladateľ väčšinu z nich rieši
prekladom lexikálnej zložky pomenovania (Lechuzo/Výr, Salvadora / Záchrankyňa,
Gramático / Gramatikár). V prípade prekladu prezývky doctor Tenazas / doktor Kliešťovitý
„čo si zarába dvoma prstami viac, ako iní desiatimi“ pridal k lexikálnej motivácii aj
slovenskú slovotvornú štruktúru, nahrádzajúcu španielske pluralia tantum (tenazas / kliešte).
(Inou možnosťou riešenia by mohla byť aj podoba doktor Kliešť.) Hoci pri preklade ďalšej
prezývky El simple Juan / Prosták Juan došlo k zosilneniu výrazu (jednoduchý / Prosták),
štylistický posun je z hľadiska domácej literárnej tradície adekvátny. Spomenúť však treba
predovšetkým veľmi vydarené riešenie slovenskej podoby rodiska hlavného hrdinu, ktoré je
také chudobné, že tam ľudia nemajú do čoho zahryznúť. Prekladateľ tvorivo využil
sémantickú motiváciu španielskeho názvu (Muela Quieta / Nehybná Stolička – stolička ako
zub)

a v duchu

slovenčiny

i slovenskej

literárnej

(Kocúrkovo,

Chochoľovo)

ba

i prekladateľskej (Zvonodrozdovo) tradície vytvoril Nehryzovo (Dobrodružstvá Gašpara
Péreza z Nehryzova).

Viacero faktorov vplývalo na preklad jednej z postáv románu čílskej autorky Isabel
Allendeovej Dcéra šťasteny. Pod mužským menom Joe Rompehuesos vystupuje mohutná
žena s nežným materinským srdcom, šéfka pojazdného nevestinca. Jedna z verzií prekladu
279

Tamže, s. 131.
Vplyv španielskeho pikareskného románu je (okrem Cervantesa či Lopeho de Vega) zrejmý v diele H. J.
Grimmelshausena Der abenteuerliche Simplicissimus Teutch (1669), vzdialene aj v slovenskej literatúre v diele
Daniela Speera Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683), v španielskej literatúre 20. storočia
v diele Camila Josého.Celu La familia de Pascual Duarte (1942) a Luisa Martína Santosa Tiempo de silencio
(1962).
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lexikálnej zložky pomenovania Joe Kostilamač (v duchu analógie „barlolamač“) i viaceré
ďalšie varianty prezývky v mužskom rode ukázali sa v spojení so slovenskými adjektívami,
zámenami a niektorými tvarmi slovies ťažkopádne a nesystémové (Joe Kostilamač vyšla z
chatrče...), preto sa v preklade zohľadnilo gramatické, sémantické i lokalizačné hľadisko
(kalifornské hory v období zlatej horúčky) a postava dostala substitúciou meno, ktorého časť
má tvar femenína, Joe Zúrivá Medvedica.
Zaujímavé je riešenie prekladu názvu jedného z troch „príkladných“ románov o zemi
Doña Bárbara Rómula Gallegosa do slovenčiny. V Malej encyklopédii spisovateľov sveta,
ktorá vyšla v roku 1978, je názov uvedený ako „Dona Barbora“. 281 Naturalizácia mena
hlavnej postavy spôsobila nivelizáciu prítomnej alúzie na jednu z ústredných tém
hispanoamerickej literatúry (civilizácia versus barbarstvo) i symboliky mena „Bárbara“, teda
„barbarská“. Slovenská podoba mena (Barbora) tento odkaz nezachováva. Vladimír Oleríny,
neskorší prekladateľ diela do slovenčiny, si tieto okolnosti uvedomil, a tak má kniha
v slovenčine korektný, hoci mierne poslovenčený názov Doňa Bárbara.282
V súvislosti s rôznymi kritériami na použitie vlastných mien sú zaujímavé spomienky
mexickej spisovateľky, výtvarnej teoretičky a prekladateľky diela Juana Rulfa do nemčiny
Mariany Frenk – Westheimovej. 283 Frenkovej preklad Rulfovho románu Pedro Páramo
z roku 1958 bol nielen prvým cudzojazyčným vydaním tohto diela v zahraničí, ale aj jedným
z prvých diel mexickej literatúry, ktoré vyšli v Nemecku. Ako uvádza Frenková, aj táto
„novosť“ v prijímaní hispanoamerickej literatúry v nemeckom čitateľskom prostredí viedla
vydavateľstvo k žiadosti o zmenu originálnych mien postáv. Napriek prekladateľkinmu
nesúhlasu s požiadavkou vydavateľa, ktorý tvrdil, že dielo je ťažko pochopiteľné, má zložitú
štruktúru,

množstvo

časových

ruptúr,

takže

čitateľa

nemožno

zaťažiť

ešte

aj

nezrozumiteľnými menami, ktoré by boli pre nemeckých čitateľov „ťažko stráviteľné, pretože
sú zvláštne“, autor zmenu odobril, takže v prvých nemeckých vydaniach majú postavy iné
mená (napr. Eduviges Dyadová vystupuje v prvom nemeckom vydaní ako Carmen).284

Osobitný a častý problém pri preklade španielsky písanej prózy predstavujú mená
náboženských postáv, napríklad pomenovania Panny Márie, patrónky mnohých štátov a
provincií hovoriacich po španielsky (katalánska Nuestra Señora de la Merced, aragónska
281
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Virgen del Pilar, mexická Virgen María de Guadalupe…). Situáciu komplikuje ich
množstvo a rozmanitá štruktúra výrazov, čo si od prekladateľa vyžaduje ak už nie znalosť
konkrétneho pomenovania, tak aspoň vedomie, že jeho prívlastková zložka často odkazuje,
podobne ako v slovenčine, na miesto späté s objektom uctievania.

Dokladom problematického pretlmočenia, ale aj nedostatočnej schopnosti kritického
posúdenia konečného znenia prekladu môže byť slovenská verzia vety, ktorá v rukopise
znela nasledovne:

Konečne nový dom, Bože svätý, Panna medenej lásky!
Spätný preklad nezvyčajného a už na pohľad „podozrivého“ výrazu (Panna medenej
lásky) upozorní na neznalosť reálií. Veta v origináli znela:
Al fin, casa nueva, Dios santo, Virgen de la Caridad del Cobre!

Španielske slovo cobre síce označuje meď, no Virgen de la Caridad del Cobre je
patrónka Kuby, pričom Cobre je horská dedinka vo východnej časti ostrova, takže
adekvátnejšie riešenie by, aj vzhľadom na kontext (rozprávanie mladého kubánskeho dievčaťa
o paláci v Havane, ktorý vláda skonfiškovala majiteľom a pridelila jeho rodine) a emfatické
zafarbenie prehovoru mohlo znieť Milosrdná Panna z Cobre, Panna Milosrdná, prípadne
príznakovejšie Panenka Mária či limitne slangovo panenka skákavá.

4.2.2.2.3. Preklad toponým

Ako naznačila analýza viacerých preložených diel, ďalšiu skupinu problematickej
lexiky predstavujú španielske toponymá.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného prístupu k všeobecnému a jedinečnému, všeobecné
názvy ponechávame buď v pôvodnej podobe alebo používame zaužívanú formu slovenského
prepisu (La Habana / Havana, ale La Paz / La Paz, najnovšie Chile / Čile). Pri transponovaní
špecifických názvov, ktoré v texte nespĺňajú len primárnu pomenovaciu funkciu, usiluje sa
preklad zachovať čo najviac z ich kontextových konotácií (už spomínaný názov
Dobrodružstvá Gašpara Péreza z Nehryzova), prípadne naturalizačným prekladom
pomenovanie čo najviac priblížiť domácej literárnej tradícii, ako dokladuje nasledovné
riešenie:
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Hay que aventar el ganado de Enmedio más allá de lo que fue Estagua, y el de
Estagua córranlo para los cerros de Vilmayo.
Lichvu z Prostrednej treba zahnať až za Dobrú vodu a lichvu z Dobrej vody zažeňte do
vrchov Vilmaya.

Nie vždy je však tento postup vhodný. Ako upozorňuje Miroslava Petrovská v už
spomínanej analýze prekladu memoárov Gabriela Garcíu Márqueza, pri jednom z „pokusov
o naturalizáciu“ sa bogotská väznica Modelo

uvádza v slovenskej verzii aj ako väznica

Modelo aj ako Vzorová väznica. Odhliadnuc od nesystémového prístupu prekladateľa, výraz
vzorová síce berie do úvahy aj možný ironicko-sarkastický podtón, no ako referenčné
pomenovanie by mal názov zostať v originálnej podobe, keďže španielsky výraz modelo je
pre slovenského čitateľa zrozumiteľný a v danom spojení dostatočne implicitne príznakový.
Podobné riešenie (teda zachovať pomenovanie v pôvodnej podobe) sa núka aj pri preklade
názvu miestnej veže Torre de Reloj , ktorý sa v texte vyskytuje v tvaroch orloj či hodiny na
veži.

Prekladateľova situácia je niekedy sťažená v prípade názvov, ktorých slovotvorná
štruktúra, ba niekedy ani kontext neevokujú, že ide o toponymum.
Svedčí o tom napríklad veta La tía Francisca, oriunda de Carmen de Bolívar,
z ktorej sa v preklade stala vzdialená príbuzná Carmen de Bolívarovej, a nie teta Francisca,
pôvodom z Carmen de Bolívar (Carmen de Bolívar je mesto v Kolumbii).

K podobnému omylu takmer došlo pri našom preklade vety De Pereira, firmado con
los iniciales J.C.V., recibí un extenso poema, con balsas y gaviotas.
Pereira je v karibskej oblasti, kde sa odohráva román Gabriela Garcíu Márqueza
Spoveď stroskotanca (Relato de un náufrago, 1970), pomerne bežné priezvisko, takže
slovenský preklad pôvodne znel Od Pereiru som dostal rozsiahlu poému ozdobenú člnmi
a čajkami a podpísanú iniciálkami J.C.V. Keďže „prítomnosť“ iniciálok spochybňovala, že by
autorom básne mohol byť „Pereira“, boli sme nútení overiť, či ide skutočne o priezvisko. Po
zistení, že ide o mesto v Kolumbii, dostala veta tvar Z Pereiry som dostal...

Uvedené príklady naznačujú, že pri preklade často nie je problémom samotný preklad
či prepis vlastných mien (miestnych názvov, názvov inštitúcií a kultúrnych referencií vôbec),
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keďže ich slovenská podoba sa riadi istými pravidlami, vychádzajúcimi z jazykovej štruktúry
slovenčiny. Peter Newmark napríklad hovorí, že preklad názvov predmetov a slovies
vyjadrujúcich dej býva vo všeobecnosti jednoduchší a „doslovnejší“ ako preklad výrazov
vyjadrujúcich kvalitu a spôsob deja. Ako príklad uvádza slová vyjadrujúce pocity (úprimný,
verný, brutálny), ktoré v každom jazyku obsahujú iný pomer významovej transparentnosti
a kultúrnej „zaťaženosti,“ na rozdiel od pomenovaní objektov a predmetov, ktorých preklad
sa často môže uskutočniť spôsobom „slovo za slovo“.285
Väčší, ba zásadný problém preto vidíme v schopnosti prekladateľa „vidieť
problém“ predovšetkým v prípadoch, kde sa na viacerých úrovniach textu konfrontuje s často
netušenými konotatívnymi možnosťami originálu.

4.2.2.2.4. Preklad tzv. bezekvivalentnej slovnej zásoby

Špecifická situácia nastáva pri preklade tzv. bezekvivalentnej slovnej zásoby, teda
výrazov, ktoré pomenúvajú javy, predmety a inštitúcie, typické pre východiskový jazyk
a kultúru. Tieto sú zakotvené v lingvistickej skúsenosti svojich nositeľov, no v prostredí
cieľového jazyka sú často neznáme, a tak v ňom neexistuje (nie je potrebná) lexikálna
jednotka, ktorú by sme k nim mohli priradiť. Keďže „doslovný“ preklad je v takýchto
prípadoch nereálny, prekladateľ musí nájsť spôsob, ako sa s ich transpozíciou vyrovnať.
Teória prekladu pritom rozoznáva niekoľko možností (transliterácia, výpožička, kalkovanie,
opisný preklad, približný preklad, v krajnom prípade vynechanie...), ktoré sa navzájom
odlišujú spôsobom a stupňom prispôsobenia sa cudzieho výrazu aparátu cieľového jazyka. Sú
však prípady, že prekladateľ nepozná objekt, ktorého pomenovanie má pretlmočiť, a tak je
náročné rozhodnúť sa pre niektorý z možných postupov. Vtedy v súlade s interpretačnokomunikačným prístupom k prekladu a jeho chápaním ako kultúrnej transpozície prekladáme
väčšinou funkciu takejto jednotky, jej význam v celkovom kontexte diela. Na toto úskalie
pragmaticky upozorňuje aj Jiří Pechar, keď uvádza, že ak ide o vecnú stránku prekladu,
rozdiel medzi jednotlivými prekladmi môže byť daný len väčšou alebo menšou schopnosťou
prekladateľa rozpoznať z kontextu skutočnú situáciu alebo nájsť spôsob, ako určitú
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viacznačnosť textu uchovať preformulovaním vety i tam, kde priamy preklad jej slov by
implikoval také rozhodnutie, pre aké nemá dostatočnú informáciu.286
Esteban Torre v tejto súvislosti poukazuje na rozdiel medzi prekladom (traducción),
keď existuje možnosť substitúcie pomenovania vo východiskovom jazyku za pomenovanie v
cieľovom jazyku, a prenosom (transferencia), pričom sa „prenášajú“ buď lexikálne jednotky
(výpožičky) alebo významy lexikálnych jednotiek z východiskového textu syntaktickými
prostriedkami cieľového jazyka (kalky).287 Ani v tomto prípade nejde o nemenný stav, ale
často o proces postupnej naturalizácie, ktorým sa pôvodná bezekvivalentná lexika graficky a
foneticky adaptuje v cieľovom jazyku (viď už spomenutý príklad ponchos – pončá). 288
Preklad sa tak stáva jedným z kanálov buď priameho obohacovania lexikálneho bohatstva
cieľového jazyka, alebo stimulom jeho dispozícií vyrovnať sa s pomenovaním novej reality.

Vzhľadom na kultúrno-spoločenskú, historickú i geografickú odlišnosť „nášho“ a
španielsky hovoriaceho prostredia i na už spomenutú diferencovanosť jednotlivých krajín
hovoriacich po španielsky, odrážajúcu sa aj v špecifiku jazykových variantov španielčiny,
existuje celá škála výrazov, pre ktoré neexistuje v slovenčine žiadny ekvivalent, napríklad
pomenovania javov z oblasti fauny (jutía, yacaré, rôzne druhy rýb), flóry (množstvo druhov
paliem, orchideí), 289 jedál (paella, taco, seviche), nápojov (chicha, pizco, mojito), súčastí
odevov (mantilla, guayabera), pričom prácu prekladateľa ovplyvňuje aj prípad, keď výraz
pokladáme za bezekvivalentný, no pritom je to len neznámy variant známeho pomenovania.
Problematický býva špecifický slovník býčích zápasov, ktorý ako výrazný prejav prostredia
a miestnych societ má rozličné podoby. Ťažko sa „po slovensky“ vyrovnať aj s prekladom
terminológie „koridy“ v ustálených výrazoch a spojeniach, či iných prejavoch metaforického
vyjadrenia. Zväčša ide o silne príznakové výrazy s nezanedbateľnou dávkou expresívnosti
a exotickej obraznosti, ktorej bežný španielsky čitateľ, na rozdiel od väčšiny slovenských
čitateľov ovládajúci sémantiku východiskovej terminológie, pomerne ľahko rozumie.
Príkladom môže byť konštatovanie z memoárov Gabriela Garcíu Márqueza, že protagonista
ukončil diskusiu „con una verónica magistral.“ Ako uvádza v recenzii tohto prekladu
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Miroslava Petrovská, 290 verónica

je termín z oblasti býčích zápasov a znamená niečo

konečné a definitívne. Magistral je majstrovský, skvelý, ide teda o rázne, brilantné
zakončenie diskusie. V slovenskej verzii sa prekladateľ rozhodol zachovať lokalizačný
exotizujúci prvok, takže veta znie: A skončil s obratom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani
toreador na býčích zápasoch. Takéto riešenie, hoci predstavujúce posun k expresívnosti, je
dostatočne motivované (obrat, slovný aj pohybový) a súčasne prináša čitateľovi nové,
neošúchané, a pritom zrozumiteľné vyjadrenie.
Podľa zistení z porovnávaných prekladov bezekvivalentnú lexiku prenášajú slovenskí
prekladatelia do slovenčiny najčastejšie ako „kultúrnu výpožičku“ s prípadnou transliteráciou
(flamenco, sombrero, korida)291 prípadne s vnútornou vysvetlivkou (hlodavec jutía, kajman
yacaré), upozornením na „cudzosť“ zmenou typu písma (kurzíva), či vysvetlivkou pod čiarou.
Vhodným príkladom na preklad tzv. bezekvivalentnej lexiky môže byť aj román
súčasnej mexickej spisovateľky Laury Esquivelovej Como agua para chocolate (1989),
založený na intertextovom využití kuchárskej knihy s receptami a postupmi pri príprave jedál
starej mexickej kuchyne. Kuchyňa je súčasne centrálnym prostredím, v ktorom sa odohrávajú
najdôležitejšie udalosti v živote hlavnej protagonistky. Text obsahuje množstvo názvov jedál,
potravín, hlavne korenín a pochutín, ale aj kuchynského vybavenia, ktoré sa v slovenskom
prostredí nepoužívajú, a preto ani viaceré nemajú

(prípadne dlho nemali) ekvivalentné

pomenovanie.
Ponechávajúci princíp by síce splnil požiadavku lokalizácie a istej exotizácie, súčasne
by však, podľa nášho názoru, množstvo neznámych výrazov, prípadne vysvetliviek nespĺňalo
očakávania čitateľov (čitateliek) tohto žánru (melodramatická romanca) a pôsobilo by rušivo.
Preklad sa preto usiloval ponechať istý prvok cudzosti v originálnych názvoch
receptov (Pastel Chabela / Svadobný koláč Chabela, Mole de guajalote con almendra y
ajonjolí / Morčacie mole s mandľami a sezamovými semienkami, Champandongo /
Champandongo), pri pomenovaniach jednotlivých prísad uvádzaných v receptoch sa usiloval
o čo najpresnejší preklad, v niektorých prípadoch s vnútornou vysvetlivkou (1 pithaya / 1
sušený plod kaktusu pitahaya, ¼ de chile mulato / ¼ mäsitej tmavohnedej papriky, 3 chiles
pasilla / 3 tmavozelené tenké dlhé papriky, ...pero no así el sabor de los tamales y del atole
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que Nacha les había preparado / horšie to bolo s chuťou tamalov, plnených kukuričných
listov, alebo s kukuričnou kašou, ktorú im pripravila Nacha...). Cieľom bolo nájsť rovnováhu
medzi očakávanou ľahkosťou, „čítavosťou“ textu a jeho terminologickou korektnosťou, teda
vlastnosťami, ktorými sa vyznačuje aj španielsky originál.

Ako zaujímavý prekladateľský problém sa ukázalo aj riešenie názvu tohto románu
(Como agua para chocolate). Pri prvotnom uvažovaní sa výraz javil ako prvok z oblasti
gastronómie (predkolumbovskí obyvatelia Mexika pripravovali čokoládu tak, že kakaový
prášok varili vo vode, ktorú nechali niekoľkokrát zovrieť). Okrem titulnej strany sa výraz
objavuje v texte iba jediný raz ako frazeologické spojenie, vyjadrujúce duševný stav postavy
(Tita sa cítila „ako voda v čokoláde“, teda nahnevaná, zúrivá...). Keďže slovenský čitateľ
ťažko dešifruje súvis medzi mexickým spôsobom prípravy čokolády a duševným stavom
postavy, slovenská verzia titulu (i preklad spomenutej vety) znie Ako vriaca čokoláda, kde
adjektívum „vriaca“ naznačuje, že „v nej vrelo“ (od zlosti, nervozity, pobúrenia...).292
Ako je zrejmé i z predchádzajúcich úvah, prekladateľovo rozhodovanie má aj v
súvislosti s tzv. bezekvivalentnou slovnou zásobou dynamický charakter, odráža nielen jeho
prekladateľský potenciál, pragmatické faktory súvisiace s možnosťami jeho prístupu
k informačným zdrojom, možnosti priameho kontaktu s prostredím originálu, čo v súčasnosti
výrazne uľahčuje a zefektívňuje fázu „porozumenia“ originálneho textu, ale aj dobovú
situáciu a stupeň poznania východiskovej kultúry zo strany prijímateľov prekladu. Primárnym
hľadiskom je však funkčnosť a komunikatívnosť zvoleného riešenia, ktoré by malo súčasne
zohľadňovať umelecký zámer autora.

4.2.2.2.5. Preklad paroným

Prejavom medzijazykovej interferencie, ktorá môže byť zradná nielen pre menej
skúsených prekladateľov, sú paronymá, či tzv. zradné slová (v španielčine falsos amigos,
falošní priatelia, či falsos cognados, falošní príbuzní), vzbudzujúce dojem automatického,
bezproblémového pretlmočenia do cudzieho jazyka. Zdroj zradnosti týchto slov spočíva v
rozličnej schopnosti jednotlivých jazykov vytvárať na základe pôvodných významov
významy nové. Prekladateľ, dôverujúci svojej lingvistickej intuícii a pôsobeniu analógie,
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siaha niekedy v prípade segmentov originálu, ktoré mu pripomínajú segmenty vo vlastnom
jazyku, po transkripcii, a neuvedomí si, že v mnohých prípadoch slová, ktoré majú spoločný
etymologický pôvod (najčastejšie latinský alebo grécky), prípadne si svojou morfologickou a
fonologickou štruktúrou zodpovedajú, prešli v jednom jazyku procesom lexikalizácie
a konkretizácie svojich významov, pričom v druhom jazyku k paralelnému vývoju nedošlo.
Hoci sa zradné slová vyskytujú medzi ktoroukoľvek dvojicou jazykov, všeobecne platí,
že „najzradnejšia“ je ich prítomnosť v jazykoch blízkych, či už patriacich k jednej jazykovej
skupine, alebo takých, ktoré sa v priebehu svojho vývinu najväčšmi ovplyvňovali.
Problematikou „zradných slov“ v slovenčine a španielčine aj s poukázaním na ich
prejavy pri preklade a tlmočení sa zaoberal Ladislav Trup. 293 Podľa neho k najčastejším
omylom v prípade týchto dvoch jazykov dochádza na sémantickej báze, a to vtedy, keď
užívateľovi jazyka „buď nie sú známe adekvátne alebo ekvivalentné významy a použitia
zradných slov, alebo sa rozdiely zanedbávajú, pretože v danej situácii nie je k dispozícii
žiadne iné slovo.“294 Ladislav Trup ďalej uvádza niekoľko základných druhov nezhôd medzi
slovenčinou a španielčinou: 1) zradné slová, kde jeden výraz má inú podobu, než akú
očakávame (dislokácia / repartición; dislocación / rozpad, vykĺbenie), 2) jednosmerné zradné
slová, pri ktorých očakávaná podoba vôbec neexistuje (štatista / figurante), 3) slovo má
v jednom jazyku širší alebo všeobecnejší význam (idióm / el idioma), alebo je viacvýznamové
(arogantný / arrogante – krásny, pyšný), 4) slová sú zradné iba v istých situáciách (akcia /
skôr operación než acción; prozaický text / skôr narrativa než texto prosaico (nudný, všedný,
nezaujímavý text); 5) zradné zemepisné slová a také, ktoré súvisia s istou zemepisnou
oblasťou (horolezec / alpinista, dusená šunka / jamón de York, španielsky vtáčik / bistec
relleno).
Pri ich preklade sa vyžaduje pozornosť a ustavičná pochybujúca obozretnosť, pretože
v prípade niektorých pomenovaní je stupeň interferencie cudzieho jazyka mimoriadne vysoký.

V poviedke Horacia Quirogu Lesný med sa napríklad spomínajú mravce, „las curiosas
hormigas a que llamamos corrección. Son pequeñas, negras, brillantes y marchan
velozmente en ríos más o menos anchos.“
Medzijazyková interferencia a z nej vyplývajúca analógia vedú prekladateľa
k asociácii medzi španielskym výrazom corrección a slovenským výrazom korekcia vo
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význame oprava, vylepšenie, úprava, korektúra. Keďže ide o ľudové pomenovanie druhu
mäsožravých mravcov, ktoré autor použil v krátkej poviedke šesťkrát, prekladateľ hľadal
výraz, ktorý by zodpovedal skôr ďalšiemu významu slova corrección – pokarhanie,
potrestanie, trest (v našom prípade za nepozornosť živých tvorov, ktoré sa mravcom postavili
do cesty). Sémantika sprievodných opisov (...valia sa v širších či užších prúdoch... nenásytná
kolóna... armáda mäsožravých mravcov...) a expresivita výrazu viedli k riešeniu trestná
výprava, pričom výraz zostal podobne ako v origináli v kurzíve, takže uvedený text
v slovenskom preklade znie „...už počul o čudných mravcoch, ktorým tu u nás hovoríme
trestná výprava. Sú malé, čierne, ligotavé a valia sa v širších či užších prúdoch.“
Pri preklade názvu ďalšej poviedky Horacia Quirogu La vida intensa nám výraz
intenso intuitívne ponúkne riešenie Intenzívny život. V španielčine však výraz intenso (na
rozdiel od adjektíva intensivo / intenzívny, silný) zodpovedá skôr významu mocný, prenikavý,
výrazný. Napokon, v prípade uvedenej poviedky nešlo o „intenzitu“ vonkajšej stránky života,
skôr o jeho vnútorný rozmer, jeho naplnenosť, preto dostala poviedka názov Plný život.
Iné príklady menej frekventovaných tzv. zradných slov, s ktorými sme sa stretli pri
analyzovaných textoch: pistola / pištoľ, ale aj španielsky biely chlieb dlhého tvaru (Me
compré una pistola y salí de la tienda); experimentar / experimentovať, ale aj zažiť niečo
(María ha experimentado una gran pérdida); de concurso / týkajúci sa konkurzu, ale aj
skvelý, príťažlivý, „výstavný kus“; (Carlos es chico de concurso, de verdad.).
Ako upozorňujú španielski autori Postigo Pinazo a Chamizo Domínguez v štúdii
venovanej problematike prekladu tzv. zradných slov, a uvedené príklady to dokazujú,
jednotlivé jazyky si na základe starších významov vytvárajú významy nové, často veľmi
vzdialené od pôvodných najčastejšie prostredníctvom metaforizácie, čím vznikajú početné
prípady polysémie a homonymie.
Ako možnú pomôcku pre ich adekvátne pretlmočenie ponúkajú takýto postup: overiť
synonymický rad alebo pravdepodobné perifrastické väzby týchto výrazov v origináli
a v danom kontexte a následne ich preložiť do cieľového jazyka.295
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4.2.2.2.6. Preklad frazeologických jednotiek a slovných hier

Ak sa v súvislosti s prekladom umeleckého diela ako celku často (ešte vždy)
zamýšľame nad mierou jeho preložiteľnosti do cudzieho jazyka, pri preklade frazeologických
jednotiek

(frazeologizmov,

frazém)

či

slovných

hier

je

vedomie

možnej

„nepreložiteľnosti“ integrálnou súčasťou prekladateľovho rozhodovania.
Základnými vlastnosťami frazeologických jednotiek sú podľa Jozefa Mlaceka (1937)
„ustálenosť, obraznosť, nerozložiteľnosť významu a expresívnosť.“296 Ako ďalej upresňuje,
„frazeologická jednotka nie je nikdy iba priamym pomenovaním, ale vždy nesie so sebou aj
isté hodnotenie, istú obraznosť, istú expresívnosť.“297
Keďže každý národ si prostredníctvom jazyka vytvára vlastné spôsoby tohto
hodnotenia, obraznosti a expresívnosti, pri preklade jednotlivých frazeologických jednotiek
registrujeme úsilie vyhnúť sa „doslovnosti“ (prípadne o nej minimálne pochybovať) aj vtedy,
keď máme k dispozícii jej veľmi blízky ekvivalent, pochádzajúci často zo spoločného
indoeurópskeho jazykového fondu. Hrozí totiž, že doslovný preklad síce poskytne
prvoplánovú obsahovú informáciu, no oberie frazému práve o jej obraznosť a sugestívnosť.
V tejto súvislosti Blahoslav Hečko uvádza príklad päťtisíc rokov starého príslovia,
zachovaného na sumerskej klinopisnej tabuľke, ktoré sa cez gréčtinu a latinčinu (Manus
manum lavat) dostalo do všetkých európskych jazykov. Hoci v nich ide často podľa neho
o prípad absolútneho kalku, upozorňuje, že je „pozoruhodné, že práve románske jazyky
nekalkovali vždy latinskú formu. Zmenili substantívny predmet na radové zámeno.“ Ako
výsledok straty deklinácie v románskych jazykoch má španielska verzia tohto príslovia
podobu Una mano lava la otra / Jedna ruka umýva druhú. Ak toto španielske príslovie nemá
v texte špecifickú funkciu, ktorá by s cieľom pragmatickej spájateľnosti odkazovala práve na
takúto štruktúru frazémy, prekladáme ho ustálenou slovenskou jednotkou Ruka ruku umýva.
Blahoslav Hečko pokladá frazeologické jednotky za „perly reči“, 298 za samostatné
umelecké minidiela, ktoré výrazným spôsobom ukotvujú dielo v jeho originálnom prostredí a
sú odkazom na tradície, históriu a kultúru, v ktorej vzniklo. V prísloviach a porekadlách sa
podľa neho prejavuje duša národa, jeho mentalita, spôsob uvažovania, ale aj schopnosť
umeleckej skratky a zmyslu pre krásu. Prekladateľovo rozhodovanie a hľadanie takej frazémy,
ktorá by bola čo najbližším sémantickým, štylistickým, pragmatickým a často i fonetickým
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ekvivalentom, podmieňuje aj úsilie, aby jej znenie v cieľovojazykovom texte rešpektovalo i
domácu tradíciu a čitateľskú skúsenosť domácich používateľov.
Uvedieme niekoľko príkladov na úspešné pretlmočenie španielskych frazém, pri
ktorom sa prejavila schopnosť tieto požiadavky tvorivo reflektovať. Keďže má sledovaná
jednotka v origináli zaujímavú podobu, pripájame, pre lepšie posúdenie práce prekladateľa, aj
doslovný preklad:

... pensé que mayor prudencia sería el no meter los perros en danza, que ya por sí
solos danzaban más de lo conveniente... / lebo som si myslel, že bude múdrejšie nezaťahovať
psov do tanca, keďže aj sami tancovali väčšmi, ako sa patrí... /...lebo som si myslel, že bude
múdrejšie neprilievať olej do ohňa...

Pero la voz se me trabó en la lengua / Ale hlas sa mi zachytil na jazyku / Ale hlas sa
mi zadrhol v hrdle.

...porque en su boca se me imagina oír un a la vejez viruelas, ... / lebo sa mi zdá, že
od vás počujem, že v starobe dostal kiahne / lebo mám pocit, ani čo by som z vašich úst počul
čosi ako „z núdze cnosť.“

Ak sa autori štúdie Ante el caudal refranístico español (O bohatstve španielskych
prísloví) v podtitule pýtajú Traducir o imitar? (Prekladať, či imitovať?), ich odpoveď je na
základe výskumu možností prekladu španielskych frazém do češtiny, poľštiny a slovenčiny
nasledovná:
„Imitovať, vždy, keď môžeme povoliť uzdu svojej fantázie, vedenej potrebnou dávkou
jazykovej a koncepčnej intuície, aby sme vytvorili úplný ekvivalent, vlastný duchu nášho
vlastného jazyka, mysli toho, kto ho vytvoril. Dobré príslovie (imitované) by sa nemalo
podobať na preklad; zato by však malo mať božskú chuť, malo by byť zvukovou delikatesou
pre sluch a po prvom prečítaní alebo vypočutí by malo sa okamžite vryť do pamäti.“299

V uvedenej stati sa autori venujú aj možnostiam prekladu španielskej frazémy Mucho
va de Pedro a Pedro, excerpovanej z klasického diela španielskej literatúry Celestina.
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Tragicomedia de Calisto y Melibea Fernanda Rojasa (1499). Keďže ani v jednom zo
skúmaných cieľových jazykov (poľština, čeština, slovenčina) nenašli zodpovedajúci
ekvivalent, prekladateľ má podľa ich názoru tri možnosti: buď tento segment textu vynechá,
alebo ho doslovne preloží (prípadne vysvetlí v poznámke pod čiarou), alebo vytvorí vlastný
ekvivalent. Autori uprednostňujú tretie riešenie, hoci by mala novovytvorená jednotka „len
približnú sémantickú hodnotu originálu alebo by bola len čiastočne ekvivalentná.“300
Pre slovenčinu navrhujú riešenie Nie všetci sme rovnakí. Vladimír Oleríny však
v slovenskom preklade Celestiny (1996),
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ku ktorému sa spomínaní hispanisti

pravdepodobne nedostali, použil adekvátnu a zaužívanú slovenskú frazému Nie je Pavol ako
Šavol, spĺňajúcu podmienky kladené na preklad frazeologickej jednotky: vyjadruje
obsah, význam a štýl originálu a v jej slovenskej podobe nič nechýba ani nezvyšuje.

Ako potvrdzujú uvedené príklady, pri preklade väčšiny frazeologických jednotiek
(prísloví, porekadiel a ustálených spojení) možno využiť rôzne stupne adaptácie (ekvivalenty,
analógie, paralely a kalky), prípadne frazému, ktorá nemá v cieľovom jazyku žiadny, ani
čiastkový ekvivalent, s prihliadnutím na jej funkciu a domácu tradíciu vytvorením novej
jednotky imitovať, či substituovať.

Napokon sa zmienime o problematike prekladu slovných hier (kalambúrov), ktoré sa
zakladajú buď na spojení dvoch významovo rozličných slov s rovnakým alebo podobným
znením, alebo na zámene podobne znejúcich slov.302
Výskyt tohto eufonicko-štylistického prostriedku v texte je zväčša príznakom jeho
zvýšenej expresivity, preto je aj prekladateľ nútený siahnuť po takých možnostiach cieľového
jazyka, aby ani „preložený“ kalambúr nestratil svoje podstatné vlastnosti (obsahovú
i formálnu prekvapivosť, nápadnosť, vynachádzavosť, často humor či iróniu), pre ktoré ho
autor originálu využil na naplnenie svojho autorského zámeru.
Podľa Blahoslava Hečka „tvorba funkčných slovných hier a kalambúrov vyžaduje od
autora i prekladateľa štylistický bystrozrak, vysoký inteligenčný kvocient, tvorbu v jazyku
a mysliteľskú akríbiu“.303

300

Tamže, s. 123.
Toto dielo, podobne ako Knieža Lucanor Juana Manuela, pikareskné romány, Cervantesov Don Quijote, už
spomínaný Egurenov román, či Celov román Rodina Pascula Duerteho poskytujú množstvo materiálu pre
výskum jednotlivých riešení prekladu prísloví, porekadiel, ľudových múdrostí, slovných hier ap.
302
Žilka, T.: Poetický slovník. Bratislava: Tatran, 1984, s. 109.
303
Hečko, B.: Dobrodružstvo prekladu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1991, s. 19.
301

129
Uveďme niekoľko príkladov riešenia slovných hier z prekladov zo súčasnej španielsky
písanej literatúry, dokumentujúcich rôznorodosť tvorivých prístupov prekladateľa.
Pri preklade románu kubánskej exilovej autorky Zoé Valdésovej (1959) Nada
cotidiana riešili mladí prekladatelia takúto pasáž:

Me gustaría ponerle Victoria... o mejor, mejor, Patria! Patria es un nombre muy
original! Soy el padre, el padre de Patria, de la patria. Carlos Manuel de Céspedes! El
primero que libertó a sus esclavos!

V tejto časti románu hľadá mladý otec, nadšený revolucionár, meno pre svoje
novonarodené dieťa. Výsledkom analýzy a interpretácie textu boli nasledujúce závery pre
prekladateľskú stratégiu: prekladateľ by mal zachovať čo najviac z kritického, no súčasne
melancholického vyznenia autorkiných odkazov na kubánsku realitu, obsahujúcich množstvo
alúzií na kubánske dejiny, literatúru a umenie, výber jazykových prostriedkov v cieľovom
jazyku by mal smerovať ku kontrastu medzi apelatívnym, expresívne politickým slovníkom
otca a ironickými, občas posmešnými až naturalistickými retrospektívne ladenými
výpoveďami dcéry, ktorá je súčasne rozprávačkou príbehu.
Preklad uvedenej slovnej hry mal aj takéto varianty:

1. Ja by som jej dal najradšej meno Viktória, alebo ešte radšej Vlastenka. Vlastenka je
veľmi originálne meno! Som otec, Vlastenkin otec, otec vlasti! Otec vlasti! Carlos Manuel de
Céspedes! Bol prvý, ktorý oslobodil svojich otrokov.
2. Nuž, mne by sa páčila Viktória... alebo ešte radšej Vlasťa. Vlasťa je jedinečné
meno! Som otec, Vlastin otec, otec Vlasti! Otec vlasti! Carlos Manuel de Céspedes! Prvý, kto
oslobodil svojich otrokov.
3. Bol by som rád, keby sa volala Victoria. Alebo... ešte lepšie... Patria! Patria je
veľmi originálne meno! Ja som otec, otec Patrie, patrie! Otec Patrie! Carlos Manuel de
Céspedes! Prvý, kto oslobodil otrokov.

Vo verzii 1. sa riešenie Vlastenka vzdalo núkajúcej sa pádovej homonymie Vlasty /
vlasti. Sloveso bol v poslednej vete bližšie lokalizuje významnú postavu kubánskych dejín
(vyhýba sa tak mylnej predstave, že ide o meno otca). V 2. verzii je použité meno Vlasťa,
ktoré vyznieva v danom kontexte neadekvátne slangovo. 3. verzia prekladu zachováva znenie
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originálu Patria a spolieha sa na čitateľovu znalosť známeho výrazu i na znalosť historickospoločenského prostredia.
Po záverečnej redakcii znel preklad takto:
Rád by som jej dal meno Viktória... alebo radšej, radšej Vlasta! Vlasta je ohromne
originálne meno! Som otec, otec Vlasty, ako otec vlasti! Ako Carlos Manuel de Céspedes! Ten,
čo prvý oslobodil svojich otrokov! 304

Aj z uvedených príkladov prekladu slovných hier je zrejmé, že prekladateľ pri ich
riešení málokedy vystačí s lexikálno-sémantickou transpozíciou, hoci táto zložka by mala
zostať v preloženom tvare zachovaná. Viac než inde je na tomto mieste nútený siahnuť po
feldekovskom preklade „princípu“, ktorý sa podľa Ľubomíra Feldeka uplatňuje vtedy, ak
originál reprezentuje „nejaký silný básnický princíp – princíp, ktorý čnie nad textom.“ Ako
ďalej hovorí Ľubomír Feldek, „prekladateľ si túto prioritu princípu uvedomí a odrazu zistí, že
dôležitejšie ako verne preložiť text originálu je verne preložiť princíp týmto textom
ilustrovaný.“305

Každý jazyk sa s takýmito nástrahami vyrovnáva podľa vlastných možností. Ako
naznačujú nasledujúce príklady, transpozícia španielskeho textu založeného na slovných
hrách nevykazuje ani v prípade takých blízkych jazykov, ako sú čeština a slovenčina, zhodné
východiská.
V poviedke kubánskeho autora Guillerma Cabrera Infanteho (1929 – 2005) Una mujer
que se ahoga, preloženej aj do češtiny (Tonoucí žena), 306 nájdeme niekoľko vydarených
riešení slovných hier, vhodných na zamyslenie o ich možnom znení v slovenskom preklade.

No estás viendo que está lloviendo que estoy yo viendo? (Ty nevidíš, že leje, keď to
vidím ja?)
Nevidíš, že lije? Kam bychom jeli, lije-li?
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Českému prekladateľovi sa podarilo takmer úplne

zachovať „obsah“ španielskej

výpovede a využitím zvukových možností češtiny (jeli – lije-li) aj autorský princíp zvukovej
„hry“. Jeho vydarené riešenie je v takejto podobe v slovenčine neaplikovateľné. Jedinou
možnosťou je v súlade s možnosťami slovenčiny a s princípom slovnej hry vytvoriť vlastný
slovenský ekvivalent, napríklad s pomocou slov nevidíš-ako myš, či prší, dážď, pršiplášť , atď.

Na inom princípe je založený nasledujúci dialóg:
– La lluvia es mucha.
– Mucha, como el pintor.

Táto slovná hra nie je založená na zvyčajnej zvukovej podobnosti a rozdielnom
význame, ale naopak, na vizuálnej zhode písanej podoby španielskej príslovky mucha (hoci s
výslovnosťou muča) a priezviska známeho českého maliara Alfonza Muchu. Ak by chcel
prekladateľ zachovať v slovnej hre toto meno, musel by predchádzajúcu vetu adaptovať alebo
substituovať tak, aby sa aj v nej objavil výraz mucha. Súčasne by v nej mal však zachovať
alúziu dažďa či vody, ktorá tvorí pozadie celej poviedky a je v nej dôležitým činiteľom.
Český prekladateľ sa „vzdal“ maliara Muchu a vychádzal pravdepodobne z prekladu
prvej vety dialógu: Šíleně prší. Zvolená príslovka evokuje meno rakúskeho maliara Egona
Schieleho, takže česká verzia využíva zvukovú podobu dvojice slov a vytvára klasický
kalambúr.
– Šíleně prší.
– Schiele-ně, jako u toho malíře.
V slovenskej podobe by sa riešenie s menom Schiele asi nedalo realizovať, keďže
v slovenčine prší „šialene.“ Vedení zásadou zachovania princípu by sme však mohli využiť
akékoľvek komunikatívne a dešifrovateľné spojenie výrazu označujúceho množstvo vody
a meno známej osobnosti, či už z výtvarného alebo iného prostredia.

Predchádzajúca „rekonštrukcia“ jednotlivých prekladateľských krokov nemusí byť,
prirodzene, presná, podľa nášho názoru je však vhodným (aj didaktickým) dokladom teórie
Jiřího Levého o princípe hry pri jednotlivých krokoch prekladateľa, ktorý každý je
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determinovaný jeho predchádzajúcim rozhodnutím. Súčasne je príkladom jedinečnosti
riešenia slovných hier, ktorá reflektuje nielen tvorivý potenciál konkrétneho prekladateľa, ale
aj špecifické možnosti každého jazyka.

V doterajších úvahách sme sa venovali možnostiam prekladu slovných hier vo forme
takých textových jednotiek, ktoré síce podliehali celkovej autorskej koncepcii, premietnutej
do štýlu umeleckého diela, no v texte fungovali ako relatívne uzavreté výpovede. V istých
prípadoch je však slovná hra či slovná hádanka základným hybným prvkom štruktúry diela.
Jednotlivé prvky jazykovej výstavby, ich obsah a forma sú navzájom tak pevne poprepájané,
že ich cieľový jazyk nedokáže prijať v plnom rozsahu, a hoci by prekladateľ našiel adekvátne
riešenia jednotlivých segmentov, lexikálno-sémantická, syntaktická alebo štylistická rovina
jazyka im odoláva.
S takýmto prípadom sme sa stretli pri pokusoch o preklad novely peruánskeho
spisovateľa Julia Ramóna Ribeyru Silvio v Ružovom sade (Silvio en el Rosedal, 1977).
Hrdina príbehu, Silvio Lombardi, sa usiluje dešifrovať význam správy, ktorú vytvárajú
storočné ružové kríky v jeho záhrade. Zdá sa mu, že pri pohľade z výšky vidí slovo ser (v
preklade byť, existovať), alebo, pri čítaní od konca, slovo res (v latinčine vec, slovo
evokujúce verbum mať, vlastniť). Alebo res ako iniciály dvoch dôležitých žien v jeho živote,
ktoré sa volajú Rosa Eleonora Settembrini a Roxana Eleonora Settembrini. Alebo res vo
význame dobytok, ktorý je pre jeho farmu synonymom majetku a pohodlného života. Výraz
ser môže byť aj skratka, ktorú vytvárajú začiatočné písmená slov v názve novely. Silvio hľadá
vety, ktoré by mu pomohli porozumieť záhadnému nápisu, a vytvára si vlastné spojenia slov,
začínajúce písmená ktorých vytvárajú slová ser alebo res.
Niektoré z týchto výrazov (Soy excesivamente rico / Som extrémne bohatý, Serás
enterrado rápido / Budeš rýchlo pochovaný, Sócrates envejeciendo rejuveneció / Starnúci
Socrates omladol) svojím významom odkazujú na tému novely, niektoré sú významovo
„prázdne“ a sú len časťami v autorovej „skladačke.“
Vzhľadom na možnosti slovenčiny potenciálny prekladateľ tejto Ribeyrovej novely
nemôže použiť slovenské ekvivalenty dvoch španielskych slov, ktoré sú hýbateľmi celej
„hry“, teda byť a res, vec, prípadne stádo, dobytok. Latinský pôvod španielskeho homonyma
res mu umožňuje túto podobu zachovať aj v slovenčine. V prípade slovesa ser sa zase
ponúkajú tvary prézenta slovesa byť, začínajúce sa na písmeno s (som, si, sme...), čo by sa
dalo využiť pri použití mena hlavného hrdinu (Silvio). Problémom je však požiadavka
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vzájomnej formálnej aj obsahovej prepojenosti týchto dvoch slov s ostatnými stavebnými
prvkami textu (meno hrdinu, názov poviedky) tak, aby zapadli do princípu vyššie naznačenej
„autorskej hry“.
Je zrejmé, že podiel tvorivého vkladu prekladateľa sa v takomto type textov blíži
tvorivému vkladu originálneho autora. Výzvou k riešeniu uvedeného zaujímavého textu môžu
byť aj slová Blahoslava Hečku: „Svet je arzenál neodlíšených tvarov, zvukov, farieb, dotykov,
vôní a chutí. (...) Iba ich proporcionálnymi kombináciami sa mení surový, amorfný materiál
slovného výraziva na materiál tvorivý. Z neho sa rodí akt spisovateľa, s ktorým má
prekladateľ jedno spoločné: myslenie v štýle a tvorbu v jazyku.“307

4.2.3. Problémy podmienené rozdielnosťou kultúrno-kontextových aspektov

V záverečnej časti tejto kapitoly sa pokúsime na základe analýzy dvoch konkrétnych
prozaických diel poukázať z viacerých hľadísk na problémy, aké môže spôsobiť slovenskému
prekladateľovi

text výrazne zaťažený „kultúrou“. Vybrali sme román významného

španielskeho exilového spisovateľa Ramóna J. Sendera (1901 – 1982) La tesis de Nancy
a nateraz posledné beletristické dielo Gabriela Garcíu Márqueza (1928 – 2014) publikované
v slovenčine, novelu Memoria de mis putas tristes, v ktorej autor využil hispanoamerický
a hispánsky kultúrny kontext, interkultúrne alúzie, rôzne druhy intertextových odkazov a
špecifický typ „autovýpožičiek“.

4.2.3.1. Román Ramóna J. Sendera La tesis de Nancy a fenomén multikulturality

Román španielskeho spisovateľa Ramóna J. Sendera La tesis de Nancy (Nancina
doktorská práca) vyšiel v roku 1962 a doteraz nebol preložený do slovenčiny.308 Podľa našej
mienky predstavuje vhodnú ukážku implicitne aj explicitne využitého fenoménu
multikulturality a prekladateľských problémov, s ktorými sa môže slovenský prekladateľ
stretnúť.
Román tvorí desať listov, v ktorých americká študentka Nancy píše o zážitkoch zo
študijného pobytu v andalúzskej Seville. Dej je situovaný do päťdesiatych rokov, do obdobia
307
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Francovho režimu, ktorý autor, tak ako množstvo ďalších španielskych intelektuálov,
„sleduje“ zo svojho mexického exilu. Jeho autorský zámer – kriticky poukázať na stereotypy
v myslení a posudzovaní neznámeho – je súčasne aj výzvou k väčšej otvorenosti sa súdobého
Španielska voči svetu, k opätovnej vnútornej symbióze s multikultúrnym spoločenstvom,
ktoré stálo na počiatku jeho dejín. Nie náhodou je dej románu situovaný do Andalúzie, do
básnickej krajiny Federica Garcíu Lorcu, v ktorého videní je, ako uvádza Ján Zambor,
„andalúzske a španielske spojením cigánskeho, rímskeho, arabského, kresťanského,
islamského a hebrejského.“309
Autorským zámerom je aj na základe často ironických a demystifikujúcich odkazov na
všadeprítomnú prítomnosť prejavov kresťanskej (rímskej), židovskej a arabskej minulosti
Andalúzie a kontrastom medzi jej konzervatizmom a „mladosťou“ Ameriky upozorniť na
spoločensko-politickú letargiu vtedajšej španielskej spoločnosti. Ramón J. Sender napĺňa túto
intenciu využitím komického účinku pri kontraste hrdinkiných knižných vedomostí o
Španielsku, Španieloch a Európe s realitou. Rovnako vyznieva aj stret jej učebnicovo
korektnej španielčiny s andalúzskym dialektom a jazykom kalé, ktorým rozprávajú andalúzski
Cigáni. Nezrozumiteľná a nepochopiteľná reč domácich, plná alúzií na dávnu minulosť a
kultúru, spôsobuje hrdinke i jej okoliu veľa problémov a komických nedorozumení. Ako
naznačuje množstvo vysvetliviek a poznámok v použitom vydaní knihy (z roku 2003), ani pre
dnešného Španiela nie sú naznačené konotácie vždy zrozumiteľné.

Ako píše František

Hruška v jednej z recenzií prekladov z taliančiny, v takýchto dielach, kde „významy slov
ďaleko prekračujú hranice, ktoré im určujú slovníky a gramatiky, obohacuje ich
predovšetkým kontext, nečakane susediace slová a reťazenie im dáva novú, nečakanú
náplň,“
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úlohou prekladateľa je tieto často „neviditeľné“ väzby „reflektovať a

rešpektovať.“311
Úlohou potenciálneho prekladateľa by teda bolo transponovať do slovenčiny
španielsky text s členitou jazykovou a štylistickou štruktúrou. Výrazy v angličtine,
v andalúzskom dialekte a v kalé, jazyku andalúzskych Cigánov,

vytvárajú na pozadí

štandardnej španielčiny zložitú jazykovú „hru“ asociácií a významov, založenú na
„zradnosti“ výrazov, ktoré vyvolávajú neadekvátne konotácie, spôsobené buď fonetickou
podobnosťou s inými (španielskymi či anglickými) výrazmi, alebo neznalosťou historického
či kultúrneho kontextu, na ktorý odkazujú.
309
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Riešenie takýchto štylisticky zaťažených miest ovplyvňuje vždy niekoľko činiteľov,
predovšetkým ich funkcia a stupeň príznakovosti v originálnom texte a rôzne možnosti ich
adaptácie v cieľovom jazyku. Niektorými z nich sa chceme zaoberať podrobnejšie. Keďže
slovenský preklad knihy doposiaľ neexistuje, sú naše návrhy iba úvahami o možnostiach a
limitoch rôznych prekladateľských stratégií.
Použité amerikanizmy písané kurzívou, oslovenia typu dearest Betsy, honey, darling
či rôzne anglické výrazy, ktoré majú funkciu vysvetliviek,

prekladateľ pravdepodobne

ponechá v angličtine ako charakterizačný príznak postavy :

Debo explicarte que una Celestina es una selfmade women que tiene un negocio:
relacionar hombres con mujeres. En cierto modo es una socialworker.
Musím ti vysvetliť, že tá Celestina je akási selfmade women, ktorá sa živí tým, že dáva
dohromady mužov so ženami. Istým spôsobom je to socialworker.

Úryvok z listu od Betsy, ktorá chce ukázať, že sa začala takisto učiť po španielsky,
možno transponovať morfologicko-syntaktickou a lexikálnou deformáciou výpovede,
smerujúcou k vyvolaniu komického účinku:

Más queridísima Nancy: No sé si debo escribirte en Español porque tengo violencias
de lengua y lagunas, pero voy a entender atrevidamente porque me gusta mucho lo.
Viac najmilovanejšia Nancy! Neviem, či musím ti písať v Španielčine, lebo mám
násilnosti v jazyku a veľa dier, ale idem sa odvážne chápať, lebo mi to páči.

Problematickejšie sa javí riešenie tých častí textu, kde dochádza ku konfrontácii
jazykových skúseností hlavnej postavy s prehovormi miestnych obyvateľov. Najčastejšie ide
o

preklad

tzv.

zradných

slov,

ktoré

autorovi

umožňujú

využiť

rôzne

typy

„nezhôd“ (nerovnakú šírku polysémie, čiastočnú alebo úplnú homonymiu) medzi slovami
v dvoch jazykoch (v tomto prípade medzi angličtinou a španielčinou), či rôzne varianty
slovných hier.
Niektoré slovné hry sú

transponovateľné aj do slovenčiny, ako je to v prípade

nasledujúcej ukážky (keďže originálny text ponúka aj Nancino „vysvetlenie problému“):

Sabes, Betsy querida? No hay gorilas en España. Cosa de veras inexplicable. No sé
cómo han hecho su guerra de gorilas en el pasado por la cual son famosos los españoles en
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la historia desde el tiempo de los romanos. Tengo que preguntar en la Universidad esta
tarde.(...)Ahora, al ver que no hay en España un solo gorila, y preguntar a los profesores de
Sevilla, resulta que estamos pronunciando mal u oyendo mal esa palabra en América.
Len si to predstav, milá Betsy! V Španielsku nežijú gorily. Fakt nevysvetliteľné.
Neviem, ako teda mohli kedysi viesť toľko gorilských vojen, ktorými sú Španieli preslávení už
od čias Rimanov. Musím sa dnes spýtať na univerzite.(...) Spýtala som sa profesorov v Seville,
preto už viem, že v Španielsku niet jedinej gorily, z čoho vyplýva, že u nás v Amerike to slovo
buď zle vyslovujeme alebo ho zle počujeme.

Z prekladateľského hľadiska sa javia zložitejšie prípady, keď je jedno (alebo obidve)
slovo z dvojice polysémantické, no v texte sa využije práve taký význam, v ktorom

si

navzájom nezodpovedajú:

...dije (...) que cuando pasaba por delante de una terraza de café yo me sentía un
poco embarazada. Y aquí embarazada quiere decir pregnant. Ya ves, hay que tener cuidado.
Y un joven me preguntaba: Un poco? De cuántos meses?
...povedala som,(...) že keď som prechádzala okolo stolíkov pred jednou z kaviarní,
cítila som sa trochu ťarchavá. A tu ťarchavá znamená pregnant. Vidíš, treba si dávať pozor.
Jeden chalan sa ma spýtal: Trochu? Koľko mesiacov?

Použitý španielsky výraz embarazada je polysémantický, má význam ťarchavá žena,
ale aj stiesnená, rozpačitá, prípadne ťarbavá. Protagonistka ho „omylom“ použije práve
v tomto význame, no jej okolie si ho vysvetľuje ako ťarchavá, žena v druhom stave. Dá sa
táto dvojica slov transponovať do slovenčiny, aby sa nestratilo komické napätie v dialógu?
Na jeho dosiahnutie autor na iných miestach často využíva aj možnosti už vyššie
spomínaných tzv. zradných slov, spočívajúcich vo zvukovej podobnosti španielskych a
anglických výrazov, napríklad dvojice bicho/ bitch v nasledujúcom texte:
A todas las cosas que se mueven las llaman bichos los andaluces. Mrs. Adams cree
que cuando dicen bicho quieren decir bitch y, como es natural, no le gusta oír esa palabra
que suena en sus oídos todo el día.
Všetkému, čo sa hýbe, hovoria Andalúzania bicho (potvora, háveď). Pani Adamsová si
myslí, že keď hovoria bicho, hovoria vlastne bitch, a samozrejme sa jej nepáči, že sa jej toto
slovo celý boží deň obtiera o uši.
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Podobný problém sa vyskytuje v súvislosti s dvojicami golf (venujem sa golfu) a
golfería (v španielčine golfa znamená aj cundra, fľandra), constipated (majúci zápchu) a
constipado (nachladnutý, aj majúci zápchu).

Zvýšená expresivita, prípadne širšie významové pole jedného zo slov stavajú
prekladateľa pred úlohu nájsť také anglicko-slovenské dvojice pomenovaní, ktoré by
vyhovovali danej situácii aj kontextu a „udržali“ pomer vzájomnej expresívnosti.
V uvedených prípadoch sme dospeli k záveru, že ide o také úskalia, ktoré vie prekladateľ
prekonať len tvorivou substitúciou.

Na iných miestach autor využíva španielske frazeologické jednotky, ktorým hrdinka
jeho románu nerozumie v ich už vyššie spomínanej „ustálenosti, obraznosti, nerozloženosti
významu a expresívnosti,“ ale naopak, usiluje sa ich pochopiť na základe lexikálneho
významu jednotlivých komponentov, pričom nezohľadňuje ich frazeologizáciu, teda ich
„významové prehodnotenie,“312 ako demonštruje nasledujúca pasáž:

Pero no entiendo todas las bromas. Y por eso tomo precauciones. Por ejemplo,
cuando bebemos manzanilla y nos dan tapas, yo evito las de queso, porque está convenido
entre los andaluces bromear con el que come el queso, y a eso llaman dárselas – las bromas
– con queso.
Všetkým žartom však nerozumiem. Preto im radšej predchádzam. Ako sa len dá. Keď
pijeme čaj a ponúknu nám jednohubky, neberiem si syrové, lebo medzi Andalúzanmi je
zvykom strieľať si z toho, kto je syr, tu tomu hovoria dárselas con queso.

Španielsko-slovenský frazeologický slovník uvádza pri hesle queso ako ekvivalent
španielskej frazémy dársela con queso slovenské výrazy prejsť niekomu cez rozum; poriadne
dobehnúť/dostať niekoho. Je zrejmé, že ich použitie nebude v tomto prípade adekvátne.
Vzhľadom na kontext a situáciu by bolo vhodné v preklade substituovať španielsku frazému
dárselas con queso za inú, hoci sémanticky nie celkom identickú slovenskú jednotku, ktorej
by sa mohol následne prispôsobiť dotknutý text v celom odseku tak, aby bol v preklade
dodržaný princíp autorskej hry.
312
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Mohlo by ísť o slovenské frazeologizmy s výsmešným či ironickým príznakom,
obsahujúce pomenovanie jedla či potraviny. (Napríklad pri použití slangového výrazu tlačiť
niekomu do hlavy kaleráby by sa v prvej vete odseku nahradil pri popise ponúkaného jedla syr
kalerábom, takže by nasledujúca časť mohla znieť ...nikdy si neberiem nič, v čom je kaleráb,
lebo tu medzi Andalúzanmi majú vo zvyku strieľať si z toho, kto si nechá tlačiť do hlavy
kaleráby.) Inou alternatívou je úplná substitúcia sémantického významu, no zachovanie
„princípu hry“. Ak použijeme napríklad slovenskú frazému robiť si z niekoho dobrý deň,
môžeme adaptovať vybraný odsek takto: ...Keď sa tu s niekým stretnem, zásadne nezdravím
dobrý deň, lebo medzi Andalúzanmi je zvykom vysmievať sa tomu, kto takto zdraví, vraj si
robia z človeka dobrý deň.

Z prekladateľského hľadiska je zaujímavá detská riekanka Yo te zarandeo, culebra, y
no me haces nada, culebra, v ktorej sa ustavične opakuje slovo culebra, označujúce hada,
užovku. Nič netušiaca Nancy donekonečna opakuje mexickú riekanku, ktorú sa naučila ešte
doma z učebnice španielčiny, a nechápe, prečo prítomní Španieli postupne blednú a napokon
odchádzajú. Ani v ďalšom texte sa explicitne nevysvetľuje, že slovo culebra (užovka, had) je
pre poverčivých Španielov symbolom nešťastia a nemalo by sa vyslovovať nahlas. Ak
preložíme text do slovenčiny (Ja ťa potrasiem, užovka, a ty mi nič neurobíš, užovka…,)
prekladateľ sa bude musieť rozhodnúť, či je takáto podoba schopná poskytnúť čitateľovi istú
sémantickú, ale aj kultúrnu informáciu, alebo či potrebuje nejakú formu explikácie.

Ďalšiu

rovinu

problémov

predstavujú

dialógy,

ktoré

sú

fonetickým

prepisom prehovorov v andalúzskom dialekte, čo je jav, ktorý by sa mal „adekvátne“ odraziť
aj v slovenskom texte. Prekladateľ by mal posúdiť mieru štylizácie medzi štandardným
jazykom a lexikálnymi aj fonetickými prejavmi andalúzskeho dialektu, ktorý autor využíva, a
jeho funkciu v texte (nie vždy je cieľom dosiahnutie komického účinku).
V porovnaní so štandardnou výslovnosťou španielčiny dochádza v andalúzskom
dialekte najčastejšie k zmene výslovnosti s na z (estas/eztas), metatéze r a l (el/er), k zániku
koncovky -s, -l, -d (es/e, natural/naturá, usted/uté), a intervokálnych znelých spoluhlások
(bailador/bailaor).
Pri preklade množstva viet, uvádzaných vo fonetickej podobe (Eztas zeñoras zon laz
que traen er malange de las Californias. Qué es malange? Mala zombra, zeñora), stojíme
pred problémom, či využiť niektorý zo slovenských geografických dialektov (k čomu sa však
stavala kriticky už „slovenská prekladateľská škola“, ako to dokazujú požiadavky
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formulované Jánom Ferenčíkom (1923 – 1989), čiže neprekladať regionálny dialekt originálu
akýmkoľvek konkrétnym slovenským regionálnym dialektom a sociálne dialekty prekladať
zásadne sociálnym dialektom slovenčiny),313 či siahnuť po jazykovom prejave slovenských
Rómov, alebo po fonologickej deformácii slovenských slov, napr. Dieto zeñory zú aké, čo
nozá trampody z Kalifornie. Čo sú trampody? Padálie. Pritom by sme však mali brať do
úvahy upozornenie Braňa Hochela (1951), že „literatúra neimituje hovorový štýl ani
teritoriálne nárečia, ani slang ap. Tieto prostriedky majú v literárnom diele estetickú funkciu,
majú naznačiť, evokovať hovorový štýl, nárečia, slang.“314
Situácia je o to komplikovanejšia, že v uvedenom diele nejde o izolovaný jazykový
problém, aký predstavuje napríklad preklad jednotlivých frazeologických spojení. Všetky
jazykové roviny diela (spisovná i hovorová španielčina, anglicizmy, miestny andalúzsky
dialekt a jazyk kalé) sú na celej ploche románu prepojené aj sémanticky, prekladateľ by mal
teda „hrať“ na tri strany, vytvoriť „spisovnú“, „andalúzsku“, aj „cigánsku“ slovenskú verziu
textu, no odkrývať významy množstva špecifických slov (zaklínadlá, vulgarizmy, rôzne
miestne slovné tabu) by mal akoby „ex post“, aby zachoval adekvátnu mieru komickosti a
štylizácie.

Keďže hovoríme o texte výrazne poznačenom fenoménom intertextuality a
multikulturality, problematické sa môžu javiť aj explicitné či skryté alúzie na historické
udalosti, archeologické pamiatky, slávne osobnosti a panovníkov, prezentované nielen ako
súčasť slovných zvratov, prirovnaní, prezývok (Faraona), ale aj v priamych citátoch zo
školských učebníc a básnických zbierok (Federico García Lorca, Antonio Machado).
V tejto súvislosti bolo zaujímavé zistenie, že prvé tri verše zo slávnej básnickej
skladby A las ruinas de Itálica (Na slávu ruín Italiky) od sevillského rodáka Rodriga Cara
(1573 – 1647), ktoré cituje Ramón J. Sender v tomto diele, použil predtým (v roku 1953)
Alejo Carpentier v románe Los pasos perdidos (Stratené kroky) a neskôr (v roku 2004)
Gabriel García Márquez vo svojej poslednej novele Memoria de mis putas tristes (Spomienka
na moje smutné pobehlice), o ktorom sa zmienime neskôr. Ide o trojveršie Estos, Fabio, ay,
dolor, que ves ahora,/ campos de soledad, mustio collado,/ fueron un tiempo Itálica famosa.
Ako sme už niekoľkokrát zdôraznili, v takýchto prípadoch musí byť prekladateľ
predovšetkým schopný rozpoznať problematické miesta, mieru ich príznakovosti, väzbu na
iné prvky textovej štruktúry a ich funkciu v texte. Podobne sa k problematike medzitextovosti
313
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vyjadril prekladateľ talianista František Hruška, ktorý takéto miesta nazýva „skryté
medzitextové pasce,“ ktorým sa však možno vyhnúť pozorným čítaním textu, keďže autori
takýchto diel sú zväčša erudovaní autori, „takže nám dajú iné vety signály, a ,za nás´ vyriešia
aj to, čo sme nepostrehli.“315
V prípade analyzovaného románu môže prekladateľovi pri orientácii v množstve
explicitne spomínanej kultúrno-historickej matérie pomôcť aj kritické komentované vydanie,
ktoré obsahuje aj preklad (či prepis) nešpanielskych výrazov do španielčiny. Ťažšie je
porozumieť implicitne vyjadreným významom a tie potom pretlmočiť tak, aby preložený text
poskytol čitateľovi dostatok lokalizačných signálov, no súčasne ho nadinterpretáciou neobral
o jeho vlastné „čítanie“.
Vzhľadom na všetky naznačené okolnosti sa záverom neubránime otázke, či je
preklad takéhoto typu textu ešte prekladom, či je funkčný, teda či spĺňa svoju komunikatívnu,
estetickú a kultúrnu úlohu.

4.2.3.2. Prítomnosť intertextuality, interkulturality a fenomén „autovýpožičiek“ v diele
Gabriela Garcíu Márqueza Memoria de mis putas tristes

Aj nateraz posledný román Gabriela Garcíu Márqueza Spomienka na moje smutné
pobehlice (Memoria de mis putas tristes, 2004) poskytuje, podľa našej mienky, vhodný
podklad pre analýzu viacerých konkrétnych problémov, ktoré pre prekladateľa vyplynuli
z textu zaťaženého výrazným autorským idiolektom, využívajúcim kultúrny kontext, alúzie,
intertextové odkazy a špecifický typ „autovýpožičiek.“
Marta Rivera de la Cruz v štúdii Intertexto, autotexto. La importancia de la repetición
en la obra de Gabriel García Márquez (Intertext, autotext. Význam opakovania v diele
Gabriela Garcíu Márqueza) 316 považuje autovýpožičky v jeho diele za „červenú niť“,
pomocou ktorej sa jednotlivé časti spájajú do jedného celku, a súčasne za „utajené údaje“,
ktoré sú v jednom texte naznačené, no zostávajú v úzadí, kým ich ďalší text neobjasní a
„neskompletizuje.“317 Ako uvidíme z analýzy, ani posledný román Garcíu Márqueza sa z tejto
tvorivej schémy nevymyká.
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Úvodná veta románu „El año de mis noventa años quise regalarme una noche de amor
loco con una adolescente virgen“ (V deväťdesiatom roku svojho života som sa rozhodol, že si
podarujem noc bláznivej lásky s ešte nedotknutou dievčinou.), ktorou sa, mimochodom,
začína väčšina domácich i zahraničných recenzií tejto knihy, by aj v súvislosti s titulom mohla
vzbudzovať dojem pikantného ľúbostného príbehu. Ak si však prekladateľ uvedomí odkaz
úvodného citátu, pochádzajúceho z románu Dom spiacich krásavíc japonského prozaika
a nositeľa Nobelovej ceny Yasunariho Kawabatu (1899 -- 1972), takáto interpretácia diela
nadobúda nový rozmer. V Kawabatovom románe starí japonskí boháči platia za to, že môžu
spávať s mladučkými krásavicami, no nesmú sa ich dotknúť. Ich „zážitok“ je vzdialený
telesnosti, je sústredený na meditovanie o živote, o starobe a na platonické obdivovanie krásy.
García Márquez tak hneď na začiatku odkrýva jeden zo zdrojov svojej inšpirácie.
Kawabatovský motív sa v jeho diele objavuje niekoľkokrát a s rôznym stupňom
explicitnosti. Nájdeme ho už v poviedke Muerte constante más allá del amor (Smrť prekoná
aj lásku, 1970), keď senátor Onésimo Sánchez odmieta možnosť odomknúť pás cudnosti
Laury Farinovej: „Zabudni na kľúč,“ povedal, „a polež si chvíľu so mnou. Keď je človek sám,
dobre mu padne mať chvíľu niekoho pri sebe.“318 Po jedenástich rokoch príbeh prepracoval
do poviedky El avión de la bella durmiente (Let so spiacou krásavicou), zaradenej do zbierky
Doce cuentos peregrinos (Dvanásť príbehov z cudziny, 1995). Hlavný hrdina sedí počas letu
z Paríža do New Yorku vedľa krásnej ženy, ktorá celý let prespí a umožní tak rozprávačovi
snívať a meditovať. Tu je literárny odkaz uvedený explicitne: „Zdalo sa mi to neuveriteľné,
no minulú jar som čítal nádherný román Yasunariho Kawabatu o starých boháčoch z Kjóta,
ktorí platili obrovské sumy za to, že strávili noc pozorujúc najkrajšie dievčatá z mesta, ako
spia nahé a otupené omamnými prostriedkami, kým sa oni na tej istej posteli zvíjali v agónii
lásky.“319 Ako upozornila Marta Rivera de la Cruz, ktorá venovala tejto téme v spomínanej
štúdii samostatnú kapitolku, 320 spomínaný motív nájdeme aj v niekoľkých novinových
článkoch, uverejnených v publikačnom „medziobdobí,“ akoby autor znovu nachádzal témy
svojich „kroník“ a neskôr ich premieňal na literárny materiál.
Okrem spomenutého motívu „spiacej krásavice“ je v tejto novele prítomný aj motív
predajnej lásky, ako ho poznáme z príbehov mladučkých dievčat, ktoré musia pod „dohľadom
starých matiek“ kupčiť s vlastným telom. Delgadina je ďalšou Eréndirou, ďalšou
318

García Márquez, G.: Smrť prekoná aj lásku. In: Pohreb veľkej matróny. Bratislava: Ikar, 2005, s. 93.
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z autorových „smutných pobehlíc.“ Rovnakú funkciu – spájajúcu a vysvetľujúcu - majú aj iné
opakujúce sa motívy, napríklad rádiotelegrafia ako spomienka na autorovho otca, život v
nevestincoch umiestnených v rozpadávajúcich sa koloniálnych palácoch, opisy prístavov na
rieke Magdalena a ich obyvateľov, návraty k prvej sexuálnej skúsenosti v dvanástich rokoch,
kolínska voda značky Agua de Florida od firmy Lanman Kemp-Barclay Co., štylistické
postupy (enumeračné reťazce, hyperbolizácia, paródia, groteska), postavy („Buendíovci“),
alúzie na určitý okruh umeleckých diel z oblasti literatúry (Sofokles, Homér a jeho
Odyssea,321 Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique, Pablo Neruda, Franz
Kafka, William Faulkner, Thomas Mann), výtvarného umenia (impresionisti) a hudby (Bach,
Mozart, Verdi, Bartók, Casals, Gardel). Všetky spomenuté odkazy pôsobia ako mozaika
autocitácií či ako umelecký sprievodca dielom a vytvárajú dojem palimpsestu a
fragmentárnosti, na čo priamo upozornil už v roku 1971 Mario Vargas Llosa (1936) v jednej
z prvých hĺbkových

štúdií o autorovom diele García Márquez: Historia de un deicidio

(García Márquez: Príbeh jednej bohovraždy), keď uviedol, že „každá Márquezova kniha sa
skladá z fragmentov, ktoré sa rozvíjajú a pritom generujú nasledujúce fikcie, a táto dialektika
fragmentácie a proliferácie tvorí základnú esenciu jeho rozprávačského umenia.“322
Vzhľadom na tieto súvislosti si pri prekladateľskej interpretácii položíme otázku, čo
vedie autora, aby sa aj v analyzovanom románe opätovne vracal k motívom, postavám,
prostrediu a štylistickým figúram, ktoré môžu na čitateľa pôsobiť na malej ploche románu až
zarážajúco „návratne“. Zistíme, že motív kawabatovských starcov obdivujúcich „krásu“ sa tu
pomocou citácií a odkazov na umelecké diela (takmer všetky nás privádzajú k zakazovaným,
škandalóznym dielam či námetom), ktoré sprevádzajú autora celým životom (uviedol to
v memoároch), mení. Z obrazu individuálneho ľudského pôžitku sa stáva oslava umeleckej
„záhrady božských rozkoší“ a spomienka na všetky zdroje, ktoré boli autorovi počas života
umeleckou inšpiráciou. Motív „pobehlíc“, klamne a rafinovane umiestnený v titule, odkazuje
na iné, sociálne motivované príbehy iných „smutných“ ženských postáv z predchádzajúcich
diel a dáva románu univerzálny rozmer.
Uvedený spôsob Márquezovho písania podmieňuje aj prácu prekladateľa.
Okrem opisov ulíc, námestí, budov a postáv sa v tomto diele zopakujú celé scény
z predchádzajúcich románov, poviedok či z prvého dielu autorových memoárov Román môjho
života, kde čítame napríklad takýto opis verejného domu v starom prístave:
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Viď scénu, kde starec búši na dvere nevestinca a spoza nich sa ozve:“ Kto je tam? Človek v mieri, vyriekol
som odvážne. (…) Spýtal som sa: A vy ste kto? Nikto, povedal hlas.“ s. 79.
322
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Había sido una mansión de antiguos navieros, con columnas enchapadas de
alabastro y frisos de oropeles, alrededor de un patio interior cubierto por un vitral pagano
que irradiaba un esplendor de invernadero.(…) En cada uno de los tres pisos de la casa
original había seis grandes aposentos de mármol, convertidos en cubículos de cartón…

V románe Spomienka na moje smutné pobehlice nájdeme opis toho istého domu
v nasledovnej podobe (podčiarknuté časti textu sú takmer identické):

Había sido una mansión de antiguos navieros, espléndida como pocas en la ciudad,
con columnas enchapadas de alabastro y frrisos de oropeles, alrededor de un patio interior
con una cópula de cristales de siete colores que irrediaba un resplandor de invernadero.
(…) y me llevó en vilo hasta su cubículo de cartón…
V slovenských prekladoch majú tieto dva texty nasledujúcu podobu:

Môj nový domov bol pôvodne sídlom lodiarskej spoločnosti. Vnútorný dvor zdobili
stĺpy obložené alabastrom a pozlátené štuky, a pretože ho zakrývala presklená strecha, trochu
pripomínal skleník. (…) a na každom z troch poschodí pôvodnej budovy bolo šesť veľkých
miestností obložených mramorom, ktoré boli po novom rozdelené na papendeklové kamrlíky…
(Román môjho života)
V minulosti to bývalo sídlo starých lodiarov, ktorého nádhere sa v meste vyrovnalo len
máločo, stĺpy vykladané alabastrom a zdobené pozlátenými vlysmi lemovali vnútorný dvor so
sklenou kupolou hrajúcou všetkými farbami dúhy, cez ktorú sálalo teplo ako zo skleníka. (…)
ma odniesla do svojej kutice s kartónovými stenami…“ (Spomienka na moje smutné
pobehlice)

Ako ilustrujú ukážky, dvaja prekladatelia riešili takmer identické pasáže rôznym
spôsobom, čo je z interpretačného hľadiska a z hľadiska prekladateľovho rukopisu
pochopiteľné a zákonité. (Pozastaviť sa môžeme pri výraze papendeklové kamrlíky.) Ak však
ide o diela autora, ktorý je v slovenskom prostredí prítomný už dlhší čas, pri preklade
opakujúcich sa prvkov textu (názvy ulíc, budov, inštitúcií, mená postáv…) si tvorca
slovenskej podoby textu musí položiť otázku, či prihliadať na predchádzajúce preklady
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(vlastné, či od iných prekladateľov), alebo použiť novú verziu, možno ovplyvnenú novým
kontextom diela, iným priestorom a časom vzniku prekladu, ktoré môže čitateľ na základe už
existujúcej skúsenosti chápať aj ako negatívnu odchýlku. I na základe porovnania uvedeného
príkladu treba, podľa nášho názoru, posúdiť adekvátnosť predchádzajúcich prekladov (aj
vlastných) a vhodné riešenia v prípade súladu so zvolenou prekladateľskou stratégiou
opakovane použiť. Týka sa to predovšetkým slovenskej verzie toponymických názvov
s referenčnou hodnotou, mien postáv a historických udalostí, ktoré sa v diele Garcíu
Márqueza opakujú a v slovenských prekladoch majú rôznu podobu.
Do skupiny opakujúcich sa prvkov patria aj odkazy na staré španielske literárne
pamiatky, ktoré sú v hispánskom svete „učebnicovo“ známe, no v slovenskom kontexte
svojou cudzosťou nevyvolávajú žiadne asociácie, a tak nemajú dostatočnú informatívnu a
konotatívnu hodnotu. Ak chce prekladateľ spomínanú „základnú esenciu“ autorovho textu
zachovať, mal by poskytnúť čitateľovi toľko informácií, aby vedel aj takéto fragmenty
dešifrovať v ich vzájomných súvislostiach. Pripomeňme, že problém sa týka diela, námetu či
postavy, ktoré vzbudzujú pozornosť verejnosti a prekračujú hranice dobovej morálky, a sú
v prostredí originálu známe a dostatočne „čitateľné“. Uveďme niekoľko príkladov zvoleného
prekladateľského riešenia:

Recuerdo que yo estaba leyendo La Lozana andaluza en la hamaca del corredor, y
la vi por casualidad inclinada en el lavadero con una pollera tan corta que dejaba al
descubierto sus corvas suculentas. (s.17).
Spomínam si, že som ležal v sieti na chodbe a čítal renesančnú Ľúbeznú Andalúzanku,
keď som znenazdajky zazrel, ako sa v práčovni skláňa nad umývadlom v krátkej sukienke, pod
ktorou jej bolo vidieť šťavnaté lýtka. (s.15))

Výraz lozano možno chápať vo význame krásny, švárny, bujarý, no zistenie, že dielo
La Lozana andaluza je kniha Francisca Delicada (1475 – 1535) vydaná v Benátkach v roku
1528, zachytávajúca erotické dobrodružstvá mladej Andalúzanky v renesančnom Ríme,
ozrejmí autorov zámer vytvoriť kontrast medzi predstavami hlavného hrdinu a reálnou
postavou slúžky, ktorú mal pred očami. Preklad sa usiluje zachovať túto intenciu autora
vysvetľujúcou vsuvkou renesančný, ktorá uvádza dielo do príslušnej časovej súradnice, a
výrazom ľúbezný, ktorý by mu mal dodať adekvátne štylistické zafarbenie.
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Podobne je riešená pasáž, v ktorej protagonista hľadá meno pre spiacu dievčinu.
V noci jej spieva niekoľko častí z „piesne o Delgadine“ v presvedčení, že práve to je pre ňu
najvhodnejšie meno.

De modo que empecé a secarla con la toalla mientras le cantaba en susurros la
canción de Delgadina, la hija menor del rey, requerida de amores por su padre.

Pri preklade použitých veršov sme skúmali, či ide o reálne existujúcu báseň,
„pieseň“ alebo o autorov fikčný text. Po zistení, že ide o jednu z najstarších a najznámejších
španielskych romancí, ktoré prenikli aj na hispanoamerický kontinent, a o príbeh o starom
kráľovi, ktorý mal tri dcéry a zaľúbil sa do najmladšej Delgadiny, rozhodli sme sa zorientovať
čitateľa bližšou lokalizáciou v priestore a čase a použiť namiesto slova pieseň spojenie
prastará španielska romanca o Delgadine.

Vnútornú vysvetlivku sme využili aj pri preklade vety Había cumplido cuarenta
años, pero los redactores jóvenes la llamaban la Columna de Mudarra el Bastardo.

Mudarra el Bastardo je reálna postava patriaca do dávnej minulosti Španielska a
súčasne hrdina stredovekého hrdinského cyklu o Siedmich infantoch z Lary. Jeho meno je aj
v dnešnom hispánskom kultúrnom prostredí dostatočne známe i vďaka spracovaniam
viacerých autorov (napríklad Lope de Vega). Aby sa aj v preloženom texte zachovala väzba
na španielsku stredovekú literatúru a pritom z neho nevymizla sebaironická a sarkastická
melanchólia, charakteristická pre celý román, využili sme krátky vysvetľujúci dovetok so
slovesom v mierne historizujúcom predminulom čase, takže preložená veta znie nasledovne:

Dovŕšil som štyridsiatku, ale redaktori s mliekom na brade ich volali Stĺpčeky
Bastarda Mudarru, akoby som sa bol narodil v stredoveku.(s.38)

Vo všetkých troch príkladoch sme zvolili preklad s pomocou rôznych foriem
vnútornej vysvetlivky, ktorá v danom kontexte predstavovala, podľa nášho názoru,
najvhodnejší kompromis medzi doslovným prekladom s nulovou informačnou hodnotou a
poznámkou pod čiarou, ktorá v prípade umeleckého textu pôsobí zvyčajne rušivo.
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Ako sme už uviedli vyššie, autor použil v tomto románe rovnaké trojveršie z básnickej
skladby A las ruinas de Itálica od Rodriga Cara (1573 – 1647), ktorý už predtým vložil
Ramón J. Sender do románu La tesis de Nancy. Ešte skôr ho niekoľkokrát spomenul Alejo
Carpentier v románe Stratené kroky (Los pasos perdidos, 1953).323
Z prekladateľského hľadiska je zaujímavé aj spojenie mustio collado (smutný,
zvädnutý, sklesnutý), čo je súčasne hanlivá prezývka, ktorú dali žiaci svojmu profesorovi.
S odstupom času sa verzia „Ach, koľká bolesť, Fabio, čo teraz vidíš, polia samoty, smutný
pahorok, to bola kedysi slávna Italika“ javí ako nie celkom adekvátna, zoslabujúca
príznakovosť originálu. Na základe tohto riešenia dostal hrdina prezývku profesor Pahorok
Smutný. Vhodnejšie by však bolo použiť výraz so silnejším erotickým podtónom (teda skôr
sklesnutý, zvädnutý), vzbudzujúci konkrétnejšie asociácie o telesných aj duševných
vlastnostiach hrdinu. Rovnako vhodnejšia sa ukazuje podoba výrazu, ktorú pri preklade
Carpentierovho románu Stratené kroky do slovenčiny použil Vladimír Oleríny. Výraz
„campos de soledad“ preložil ako „opustené polia“ a vyhol sa genitívnej väzbe obrazného
pomenovania „polia samoty“, ktoré vzniklo (pravdepodobne) aj pod tlakom východiskového
textu a prisilnej asociácie s „rokmi samoty.“

V súvislosti s problematikou intertextuality a interkulturality sa napokon zmienime o
preklade výrazu torcer el cuello a la cisne (doslovne vykrútiť krk labuti), ktorý sa v diele
Gabriela Garcíu Márqueza takisto vyskytuje viackrát a v románe Spomienka na moje smutné
pobehlice sa s ním stretneme v nasledujúcom texte:
Con este mal sabor me senté a continuar la nota que había dejado a medias el día
anterior. La terminé con un solo aliento en menos de dos horas y tuve que torcerle el cuello
al cisne para sacármela de las tripas sin que se me notara el llanto.

Už prvé čítanie prekladateľa upozorní, že spojenie torcerle el cuello al cisne para
sacármela de las tripas sin que se me notara el llanto (doslovne vykrútiť labuti krk, aby som
ju dostal zo svojho vnútra skôr, ako bude na mne vidieť plač) je zrejmá metafora. Dostupné
slovníky uvádzajú pri slove torcer len frazému torcer el cuello a alguien, teda vykrútiť
niekomu krk. Pri jej riešení je dôležité zistiť, či ide o bežne používanú frazému, výraz
špecifický pre kolumbijský variant španielčiny, alebo „gabismo“, teda výraz, ktorý si autor
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„Po dlhom zabudnutí sa mi vracia na myseľ verš, uvedený ako príklad na zvolaciu vetu v malej gramatike,
ktorá bude dozaista niekde schovaná s podobizňou mojej matky a kučerou plavých vlasov, čo mi odstrihli, keď
som mal šesť rokov.“ In: Carpentier, A.: Stratené kroky. Bratislava: Pravda, 1971, s. 46.
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často sám vytvára alebo používa v takej podobe a v takom kontexte, v akom ho súčasní
čitatelia nepoznajú. Uvedené slovné spojenie je zaujímavé aj preto, že sa v ňom spája
niekoľko kontrastných obrazov. Oproti hovorovým jednotkám torcer el cuello / vykrútiť
niekomu krk a sacarse algo de las tripas / vytrhnúť si niečo z tela, stavia autor výrazy cisne /
labuť a llanto / plač, nárek, teda výrazné symboly hispanoamerického modernizmu, jeho
artistnosti, elegancie a exotickosti, teda ústredných atribútov požadovaných od vtedajšej
poézie a umenia.
Práve symbol labute a jej otáznikovo vykrútený krk nás privedie k sonetu mexického
básnika Enrique Gonzáleza Martíneza (1871 – 1952) Tuércele el cuello al cisne de engaňoso
plumaje (Zakrúťte krkom tej labuti s klamlivým perím),324 v ktorom nabáda odpútať sa od
daríovského brilantného básnenia a vrátiť sa do sveta skutočných vecí a k hlasu prírody. Hoci
znalosť literárneho zdroja prekladateľovi potvrdí, že frazéma je použitá vo význame ukončiť
niečo, zbytočne „nebásniť“ o niečom, musí sa rozhodnúť, či sa spoľahne na dostatočnú
sémantickú priezračnosť frazémy a preloží ju doslovne, alebo sa ju pokúsi substituovať.325
V analyzovanom románe Spomienka na moje smutné pobehlice sa uvedená frazéma
objavuje len raz, zvolili sme preto aj vzhľadom na kontext formu substitúcie, takže pasáž je
v slovenskom preklade nasledujúca:
S pocitom trpkosti som si sadol ku komentáru, ktorý som mal rozpísaný od
predchádzajúceho dňa. Dokončil som ho na jeden dych ani nie za dve hodiny, a riadne som sa
spotil, aby som to všetko zo seba dostal a aby nebolo vidieť, koľko námahy ma to stálo.

Naopak, slovenský prekladateľ iných Márquezových diel (Láska v čase cholery,
Román môjho života) sa rozhodol pre ponechávajúci princíp, ktorý uchováva v texte istú
exotickosť španielskeho kontextu, a výraz preložil doslovne.
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„Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje /que da su nota blanca al azul de la fuente;/ él pasea su
gracia no más, pero no siente/el alma de las cosas ni la voz del paisaje.“ (1. strofa básne)
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Pri konzultácii na internetovom portáli Word Reference Forum sme sa stretli s názorom anglickej čitateľky,
ktorá prosí o vysvetlenie výrazu „to wring the neck of the swam,“ ktorý našla v anglickom preklade
Márquezových pamätí. Píše, že je to doslovný preklad zo španielčiny, no nechápe, čo „chcel autor
povedať.“ Zaujímavá je jedna z odpovedí: „Som Kolumbijčan a ešte nikdy som tento výraz nepočul.“ V ďalšom
príspevku pisateľ uvádza, že výraz mu pripomína verš z básne mexického básnika Rubéna Martíneza Villenu
(Tuércele cuello al cisne de engaňoso plumaje) a podľa neho sa v Latinskej Amerike používa v rozličných
situáciách, keď ľudia zdĺhavo diskutujú a riešia celosvetové alebo banálne témy, či keď treba ukončiť diskusiu.
Variant tejto jazykovej jednotky sme našli aj v eseji Henríqueza Ureñu (el que le tuerce el cuello a la
exuberancia / ten, čo krúti krkom prebujnelosti). Viď Henríquez Ureña, P.: Caminos de nuestra historia literaria.
In: Ensayos. Havana: Casa de las Américas, 1973, s. 159.
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V týchto dielach sa uvedená frazéma objavuje niekoľkokrát, frekventovaná je hlavne
v prvej časti pamätí, takže čitateľ si ju vie aj podľa opakujúceho sa kontextu dostatočne
identifikovať. Tento predpoklad, hoci v niektorých prípadoch sporný, pravdepodobne viedol
prekladateľa k rozhodnutiu frazému nesubstituovať, ako vidieť z nasledujúcich príkladov:

Hacía un gesto arduo de descorchar una botella a la fuerza y me decía más en serio
que él mismo parecía creer: – Tuérzale el cuello al cisne.
Urobil výrazné gesto, ako keby silou otváral fľašu, a veľmi vážne povedal: – Už tej
svojej labuti konečne vykrúť krk.
El reportaje de una sola entrega se publicó noc el título de „El cartero llama mil
veces“, con un subtítulo: „El cementerio de las cartas perdidas.“ Cuando Salgar lo leyó, me
dijo: „A este cisne no hay que torcerle el cuello porque ya nació muerto.“
„Reportáž vyšla pod názvom Poštár zvoní tisíckrát, s podtitulom Cintorín stratených
listov. Keď si ju Salgar prečítal, povedal mi: „Tejto labuti nikto nemusí vykrútiť krk, tá sa už
mŕtva narodila.“

Los sobrevivientes en aquellas tertulias de alcoholes infinitos y desenlaces
imprevisibles – además de dos o tres amigos eternos de Ulises – éramos los redactores que
no nos asustábamos de destorcerle el cuello al cisne hasta el amanecer.
Najvytrvalejšími účastníkmi stretnutí, na ktorých alkohol tiekol prúdom a veci neraz
dopadli celkom inak, než sme čakali, sme spolu s dvoma či tromi Ulyssesovými večnými
priateľmi boli my, redaktori, ktorí sme sa nebáli krútiť labuti krkom až do svitania.

Záverom:
Naše uvažovanie o niektorých problematických aspektoch, ktoré nastolil preklad
posledného románu Garcíu Márqueza do slovenčiny, spolu s uvedeným náčrtom problémov
pri perspektívnom preklade diela La tesis de Nancy dokumentuje, že prekladateľ posudzuje
prekladané dielo z viacerých hľadísk. Nielen ako dielo konkrétneho autora, ktorý podriaďuje
svojmu autorskému zámeru každý segment všetkých rovín textu, ale aj ako dielo patriace do
konkrétnej východiskovej kultúry, ktorá je v ňom vždy explicitne či implicitne obsiahnutá.
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Nezanedbateľný vplyv na celkovú stratégiu a konkrétne prekladateľské riešenia má aj kontext
cieľovej kultúry, jej tradície a charakter čitateľskej skúsenosti prijímateľov preloženého diela.
Hoci všetky tieto faktory sa prejavujú v jazyku a jazykom, prekladateľský prístup k ich
riešeniu je nevyhnutne interdisciplinárny. K takémuto chápaniu by mal smerovať aj proces
výchovy a univerzitnej prípravy mladých prekladateľov. Ak pristupujeme k prekladu ako
k špecifickému druhu umeleckej, a teda tvorivej a autorskej činnosti, potom možno tieto
úvahy uzavrieť slovami Pavla Vilikovského: „Čím jemnejšie, zložitejšie, svojskejšie veci sa
pokúšame vyjadriť, tým väčší odpor nám kladie jazyk, a to je dobre, lebo to, čo nazývame
umením, vzniká práve v priebehu tohto zápasu.“326
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Vilikovský, P.: Listy Petra Michaloviča a Pavla Vilikovského o cudzincoch, Nanukovi a zmysle istých vecí.
In: Romboid . 2002, č. 10, s. 41.
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