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Abstrakt v slovenčine: (Ne)čítať citát? O preklade intertextových postupov v poézii 

Práca s intertextovými postupmi (citát, parafráza, alúzia a pod.) nie je síce objavom umeleckej 

literatúry dvadsiateho storočia, ale možno súhlasiť, že je jednou z jej kľúčových dominánt od 

Eliotovej Pustatiny (1922) cez krajne postmoderné prózy amerických autorov a autoriek, 

akými sú John Barth či Donald Barthelme až k súčasnej slovenskej experimentálno-

dekonštruktívnej (Šrank) poézii, resp. k najnovšej vlne experimentálnej poézie, ktorá pracuje 

s viacerými médiami (napr. Husárová). V príspevku sa zameriam na preklad intertextových 

postupov – konkrétne na preklad autorských poznámok – v slovenských prekladoch Eliotovej 

Pustatiny a v anglických prekladoch básnickej zbierky významnej súčasnej slovenskej poetky, 

Kataríny Kucbelovej, ktorá okrem iného pracuje aj s odkazmi na Eliotovo najvýznamnejšie 

dielo. Na tomto pozadí prítomná štúdia skúma mocenské vzťahy medzi 

prekladateľmi/prekladateľkami a kultúrnymi konštruktmi autorov z lokalít s odlišnou 

veľkosťou a prestížou. 

 

Abstract in English: To Read, or Not to Read (a Quotation). On Translating Intertextual 

References in Poetry 

Although intertextual references are not a discovery of the twentieth-century literature, they 

are surely one of its major poetic devices from Eliot’s The Waste Land (1922) and Joyce’s 

Ulysses (1922) through the texts of such American writers as John Barth or Donald Barthelme 

to the contemporary experimental-deconstructive (Šrank) Slovak poetry and the media poetry 

of the recent years (e.g. Zuzana Husárová). The article analyses the translation of intertextual 

references – namely the translation of authorial notes – in the Slovak translations of The 

Waste Land and in the English translation of a book of poetry written by a major 

contemporary Slovak poet, Katarína Kucbelová, who also works with references to Eliot’s 

major work. On this background, the paper investigates the power relationships between 

translators and cultural constructs of the authors from locales of different sizes and prestige.  

 



Postoj k zväzku fenoménov, pre ktoré dnes najčastejšie používame označenie 

intertextualita1 isto závisí od dobového chápania autorstva a originality diela. Bachtinovská 

polyfonickosť a dialogickosť sú nositeľmi výrazne odlišných konotácií a hodnotiacich 

odtienkov ako napr. plagiátorstvo, odvodenosť, epigónstvo či závislosť.2 V tomto príspevku 

sa však zameriam na prípady, v ktorých je práca s intertextovými postupmi vedomou 

autorskou stratégiou, teda na prípady, v ktorých požičané hlasy v cieľovom texte z hľadiska 

výstavby textu aj jeho percepcie fungujú podobne, ako odkryté (overt) preklady (House, 

1977) – vytvárajú silnú nadväznosť na požičiavaný/prepisovaný text (reálne existujúci či 

vymyslený), na jeho pôvodný (zamýšľaný) kontext, no zároveň ho rekontextualizujú 

a vnášajú do nového kotextu a kontextu. Texty iných tak novú entitu – často ide o brikoláž, 

montáž a pod. – (intratextovo) dekomponujú, trieštia, no zároveň vytvárajú odlišné druhy 

(intertextových) nadväzností. 

Takéto chápanie intertextuality sa v ostatnom čase spája najmä s postmodernými 

textovými postupmi – podľa Pfistera možno o nej dokonca hovoriť ako o „obchodnej značke“ 

postmoderny (1991, s. 209) –; je teda je v povedomí súčasníkov výrazne spojené s literatúrou 

posledných niečo vyše štyroch dekád (v závislosti od socio-kultúrnych a ekonomicko-

politických podmienok daného kultúrneho priestoru) dvadsiateho storočia, resp. – 

v spoločnostiach, ktoré sa na postindustriálne len transformujú, a ku ktorým patrí aj 

Slovensko (Hampl et al., 1999, Sokol, 2001, Korec, 2009, Poláčková – Potomová, 2011) – aj 

so začiatkom dvadsiateho prvého storočia.3 I keď termín intertextuality do aktuálnej 

teoretickej pozornosti vyzdvihla J. Kristeva koncom šesťdesiatych rokov, teda v období, keď 

viacero kultúr vkročilo do postmodernej situácie ako ju definuje J.-F. Lyotard (1984 [1979], s. 

3), sama ju chápe ako inherentnú vlastnosť všetkých textov a za zlomové obdobie, po ktorom 

sa intertextualita (intertextový dialóg) dostáva do pozície problému ako takého, považuje 

koniec devätnásteho storočia (1986 [1967], s. 42). Podľa Pfistera je postmoderná 

intertextualita špecifická tým, že vzniká a realizuje sa v rámci postštrukturalistickej teórie 

intertextuality, pričom autori textov – prevažne sústredení v Spojených štátoch –, ktoré sa ňou 

vyznačujú, sú zároveň jej teoretikmi, snažiacimi sa dekonštruovať rozdiel medzi umeleckým 

a teoretickým diskurzom. Ideálnym postmoderným textom je potom autoreferenčný text, 

ktorý tematizuje svoj vlastný status  (1991, s. 214 – 215). Ak sa však zameriame na jednotlivé 

                                                            
1 Tu tento termín používam v širšom zmysle. Je pravda, že takéto použitie termínu prispieva k jeho vágnosti 
(Müller, 2004, s. 10), ale do veľkej miery vystihuje jeho rozsah v súčasných humanitných vedách. 
2 Posledná z menovaných je v našom kultúrnom priestore prototypovo spojená s Chrobákovým Kamarátom 
Jaškom (Felix, 1938). 
3 Por. Šrank, J.: Individualizovaná literatúra. Bratislava: Cathedra, 2013, ISBN 978-80-89495-12-2. 



varianty postmoderny – či už v konkrétnych kultúrnych priestoroch, alebo u jednotlivých 

autorov/autoriek –, hranica medzi postmodernými a modernistickými experimentmi s textami 

iných sa môže do veľkej miery stierať.  

V slovenskej poézii ostatných dvadsiatich rokov je viacero autorov a autoriek, ktorí 

výrazne pracujú s intertextualitou, pričom je medzi nimi aj niekoľko básnikov a poetiek, ktorí 

sa venujú aj literárnej (prípadne inej humanitnej) vede a do popredia diel ktorých sa 

v priebehu viacerých rokov výrazne dostávala autoreferenčnosť textu, téma (ne)možnosti 

(autenticky) vypovedať o mimotextovej realite a pod. Prototypovo postmoderné postupy sú 

však u väčšiny autorov a autoriek len jedným z aspektov ich tvorby – často rovnako dôležité 

sú experimentálne inšpirácie odlišných proveniencií [konceptuálne umenie, práca s viacerými 

médiami, dobové hranice poézie skúmajúca domáca aj inonárodná básnická tradícia (hlavne 

dvadsiateho storočia) a i.]. Jednou z poetiek, tvorbu ktorej charakterizujú tieto atribúty, je 

Katarína Kucbelová. Jej spôsob práce s intertextovosťou, najvýraznejší v zbierke Malé veľké 

mesto (2008), sa neprikláňa jednoznačne k postmodernému metatextu ako ho charakterizoval 

Pfister – jej tvorba nie je bezo zvyšku zavinutá dovnútra textu a s treťou a štvrtou zbierkou sa 

stupňuje jej zameranie na sociálnu mimotextovú realitu, pertraktuje etické a spoločenské 

problémy. V Malom veľkom meste Kucbelová nadväzuje aj na jedno zo základných 

modernistických básnických diel, pre ktoré je intertextovosť typická – na The Waste Land 

(1922) T. S. Eliota. Aj preto sa zdá byť nie nevhodné všimnúť si preklady konkrétnych 

prípadov práce s intertextom u Kucbelovej a Eliota na jednom mieste. Z priestorových 

dôvodov sa zameriam len na preklad (vrátane nulového) autorských poznámok. Tie sú nielen 

z edičného, ale aj interpretačného hľadiska integrálnou súčasťou knižného vydania The Waste 

Land aj Malého veľkého mesta. 

The Waste Land do slovenčiny v šesťdesiatych rokoch preložil Ján Buzássy 

v jazykovej spolupráci so Zuzanou Bothovou. Tí okrem tohto kľúčového modernistického 

textu do slovenského kontextu okrem iného preniesli aj diela G. G. Byrona či A. Ginsberga. 

Na rozdiel od prekladu Ginsberga, ktorý – i keď vznikal koncom šesťdesiatych rokov – 

knižne vyšiel až po roku 1989 (časopisecky sa niektoré básne objavili už v r. 1988), výber 

z Eliotovho diela,4 vyšiel ešte v období pred začiatkom normalizácie, v roku 1966 pod 

                                                            
4 Okrem prekladu básne The Waste Land [Pustatina] obsahuje dve Eliotove básne, ktoré prvýkrát vyšli knižne v 
debutovej Eliotovej zbierke Prufrock and Other Observations [Prufrock a iné postrehy] (1917): Mr Appolinax 
[Pán Apollinax] a Rhapsody on a Windy Night [Rapsódia za veternej noci], štyri medzivojnové básne: Marina 
[Marina], Gerontion [Gerontion], The Wind Sprang up at four o‘clock [Vietor sa zdvihol o štvrtej hodine], The 
Hollow Men [Prázdni ľudia] a Four Quartets [Štyri kvartetá] (1943), ktoré vznikli počas druhej svetovej vojny 
a náletov na Veľkú Britániu. 



názvom Pustatina.5 Z pôvodných 52 Eliotových poznámok6 prekladatelia zachovali prevažnú 

väčšinu (47) vrátane pôvodných číslovaní veršov,7 jednu poznámku presunuli (z verša 196 

na verš 185 – v preklade sa vzťahuje k prvému výskytu alúzie) a spresnili, resp. „vylepšili“ 

tak originál a dve poznámky pridali. Prvá z nich pridáva k veršu 30 referenciu na Genesis 2:7 

a k pôvodným Poznámkam sa zamiešala pravdepodobne omylom – ich úprava a umiestnenie 

v preklade je značne neprehľadné: pôvodné autorove poznámky sú označené kurzívou 

a poznámky, ktoré pridali prekladatelia, sú bežným písmom, no oba druhy poznámok sú 

súčasťou jedného textu, Poznámok k Pustatine (čo je preklad názvu tejto časti básne vo 

vydaní, s ktorým prekladatelia pracovali – Notes on the Waste Land).8 Druhá z nich 

(poznámka k veršu 48) sa do pôvodných Eliotových poznámok dostala zrejme – podobne ako 

presunutá poznámka – snahou o „opravu“ originálu, resp. o uľahčenie percepcie cieľovému 

publiku – vzťahuje sa totiž na skorší výskyt v Poznámkach neskôr uvádzaného diela (W. 

Shakespeare: Búrka). Podobnú hodnotu nadobúda doplnenie poznámky k veršu 31: „V. 

Tristan und Isolde, I, verses 5 – 8.“ (Eliot, 1974 [1963], s. 80) o meno autora: „Wagner, 

‚Tristan und Isolde‘ I, verše 5 – 8.“ (Eliot, 1966, s. 94).9 Spomínané ponechanie čísel veršov 

v poznámkach je síce z hľadiska rešpektovania práv originálu korektné, no Buzássyho 

prekladová metóda je vo vzťahu k zvyšku textu do veľkej miery tvorivá, čo sa okrem iného 

prejavuje tým, že sémantické dominanty verša originálu na viacerých miestach 

nekorešpondujú s dominantami v jeho preklade a čísla veršov v poznámkach preto často 

nezodpovedajú reálnemu poradovému číslu verša v texte, čím sa popiera zmysel generujúca 

funkcia poznámok. K posunu, ktorý ovplyvní funkčnosť dvanástich poznámok, dochádza vo 

veršoch 62 – 63: „A crowd flowed over London Bridge, so many, / I had not thought death 

had undone so many.“ (Eliot, 2006, s. 59), ktoré Buzássy v preklade predĺžil o jeden verš: 

„Londýnskym mostom veľký dav sa rúti, / že by som nikdy nebol veril, púte / tak obrovské že 
                                                            
5 Ďalšie preklady z básnického diela Eliota, ktoré po r. 1925, keď konvertoval na anglikánsku vieru, nadobudlo 
výrazne náboženský charakter, vyšli na území Slovenska znova až po r. 1989 (Murder in the Cathedral [Vražda 
v katedrále] v preklade K. Strmeňa – prvýkrát vyšla v r. 1979 v Ríme, na Slovensku v r. 1996), no jeho eseje 
(prel. Z. Bothová et al.) vyšli v r. 1972 a komédia Osobný tajomník (prel. J. Boor) v r. 1984. Preklady básní 
začali znova vychádzať v koncom osemdesiatych rokov (napr. b. Sesternica Nancy a Teta Helen v preklade J. 
Buzássyho a Z. Bothovej boli publikované v Slovenských pohľadoch v r. 1988). 
6 Buzássy a Bothová podľa informácií uvedených v preklade aj podľa uvádzania poradia veršov v Poznámkach 
(tie sa pri jednotlivých vydaniach rôznia) vychádzali z prvého vydania Eliotových Collected Poems 1909 – 1962, 
ktoré vyšli vo vydavateľstve Faber & Faber, v r. 1963. 
7 Vynechali poznámku k veršu 92, ktorá odkazuje na epos Aeneas, odkaz na motív od Sapfó (verš 221), 
severoamerický druh drozda (verš 357 vo vydaní, z ktorého prekladali Buzássy a Bothová) a poznámku 
k veršom 366 – 376 (znova ide o vydanie vo Faber & Faber; v číslovaní tejto poznámky sa vydania rôznia 
najviac), ktorá cituje pasáž z Hesseho eseje. 
8 Zaujímavé je, že zrejme ide o slovenský preklad verša „I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země,” z 
Kralickej Biblie „I stvoril Hospodin Boh človeka z prachu zeme.” (Eliot, 1966, s. 94). 
9 Prekladatelia poznámky doplnili a rozšírili, čo je napokon bežnou praxou pri vydávaní tejto básne. Tu je však 
meno autora uvedené kurzívou, čo má indikovať, že ide o Eliotovu pôvodnú autorskú poznámku. 



pritiahli už k smrti“ (Eliot, 1966, s. 31). Na druhom mieste zas medzi veršami 301 a 302 „I 

can connect / Nothing with nothing.“ (Eliot, 2006, s. 66) odstránil veršový predel: „nemožno 

spojiť nič s ničím“ (Eliot, 1966, s. 41), a preto so svojím veršom nekorešpondujú poznámky k 

veršom 307 a 308.10 Príslušnosť zvyšných poznámok vznikla vďaka tomu, že jednotlivé 

vydania na jednom mieste textu pripúšťajú variáciu počtu veršov. Možno uzavrieť, že vo 

vzťahu k autorským poznámkam ako intertextu Buzássyho – Bothovej preklad napriek 

spomínaným deviáciám rešpektuje originál ako autoritu a objektívnu estetickú hodnotu. 

Vzhľadom na ústredné postavenie Eliotovej Pustatiny v dejinách poézie dvadsiateho 

storočia pôsobí z dnešného hľadiska vynechanie poznámok v časopiseckom preklade Lucie 

Eggenhoferovej, ktorý vyšiel pod názvom Pustá zem v roku 2002, neprofesionálne. Čiastočne 

pochopiteľné je azda časopiseckou podobou publikovania, resp. publikačnou platformou. 

Odlišnú výpovednú hodnotu má absencia autorského poznámkového aparátu a takmer každej 

na povrchu viditeľnej známky práce s intertextovými odkazmi v prekladoch Kucbelovej 

Malého veľkého mesta. Časopisecky preklad Kucbelovej textu vyšiel v r. 2012 v 1. čísle 

Slovak Literary Review (prel. J. Minahane) pod názvom Little Big City.11 Knižný preklad je 

súčasťou výberu z Kucbelovej poézie v zväzku Poetry Reaching Out: New Slovak Poetry in 

Translation z toho istého roka (prel. J. Minahane a Z. Starovecká). Kucbelovej zbierka je 

rozsahom aj kompozíciou Eliotovej Pustatine blízka – ide vlastne o rozsiahlu báseň, resp. 

básnický cyklus (Šrank, 2013, s. 430). Stupeň zachovania tejto jednoty je preto vo vzťahu 

k prekladateľskej stratégii a zámeru signifikantný. Pozícia, ktorú preklad zaujíma na osi 

záchovnosť – privlastňovanie si originálu je výsledkom hodnôt, ktoré prekladané dielo 

nadobúda vo vzťahu k prekladateľom/prekladateľkou, resp. editorom/editorkou 

modelovanému cieľovému publiku, trhu, do ktorého má preklad vstúpiť a stupňa rešpektu 

voči originálu ako kanonizovanej jednote s vysokou estetickou hodnotou. Pri skúmaní 

časopiseckej verzie prekladu zistíme, že ide o preklad fragmentov cyklu, nanovo 

skomponovaných do celku s názvom, ktorý sa zhoduje s názvom celej zbierky. Tento fakt sa 

však pri preklade nikde neuvádza a toto voči originálu násilné prekladateľské konanie (Holz-

Mänttäri, 1984) zostáva pred cieľovým percipientom/percipientkou skryté a odhaľuje sa až pri 

porovnaní s originálom. V časopiseckom preklade sa – podobne ako pri časopiseckom 

uverejňovaní pôvodných textov – predpokladá, že ide o časť väčšieho celku; čo však porušuje 

                                                            
10 Ani poznámka k veršu 309 (vo vydaní vo Faber & Faber) nie je presná, no v preklade sa viaže na verš, ktorý 
rozvíja motív, spomínaný v danej poznámke. 
11 KUCBELOVÁ, K. Little Big City. Prel. John Minahane. In: Slovak Literary Review / Revue der slowakischen 
Literatur. 2012, roč. 17, č. 1, s. 24 – 25. ISSN 1335-1958. Dostupné na internete: 
http://www.litcentrum.sk/tmp/asset_cache/link/0000306619/LIC_LitRevue_201201_Print1_orez.pdf. 



práva pôvodného textu, je zahladenie fragmentárnosti a nová kompozícia vybraných 

textových častí tým, že sú uvedené ako časti 1 až 6.12 Pri knižnom preklade – i napriek tomu, 

že ide o výber z tvorby – predpokladáme vyššiu mieru zviditeľňovania 

edičných/prekladateľských zásahov. V Poetry Reaching Out je však Malé veľké mesto podľa 

všetkých indikátorov (rozsah, číslovanie) kompletné. Prekladateľské zásahy do kompozície, 

poetiky a samotnej identity zbierky sú znova viditeľné len pri porovnaní prekladu 

s originálom, kedy zistíme, že z pôvodných 36 častí v preklade zostalo len 29 a namiesto 

pôvodných deviatich poznámok sú v ňom poznámky tri. Bližšia analýza odhalí, že vynechané 

časti sú spravidla intertextové vsuvky, prevažne citáty (b. J. Kolářa, sentimentálna ľúbostná 

pieseň, modlitba, fragment z Eliotovej Pustatiny v origináli aj v Buzássyho – Bothovej 

preklade a i.), a že z troch poznámok, ktoré text obsahuje, je len jedna pôvodnou poznámkou 

autorky, zvyšné dve boli pridané prekladateľmi, na čo však text nijak neupozorňuje – nemení 

sa font ani číslovanie, v poznámke sa neuvádza, že ide poznámku prekladateľov. 

Experimentálny charakter textu, dominantným nástrojom ktorého je v tejto Kucbelovej 

zbierke práca s intertextovými odkazmi, sa celkom stráca, finálny produkt prekladu kladie pri 

interpretácii omnoho menší odpor.13 Prekladateľskú stratégiu Minahanea – Staroveckej tak 

charakterizuje inklinácia k prirodzenosti a plynulosti výrazu, ktorá v reflexii a praxi prekladu 

vyplýva jednak z populárneho presvedčenia, že „[č]ím je preklad plynulejší [...], tým 

viditeľnejší je jeho autor/autorka, resp. význam cudzieho textu“ (Venuti, 1995, s. 1 – 2) 

a jednak z pozície, akú text z kultúry, používajúcej jazyk s obmedzeným šírením, resp. 

z malej lokality pri exporte zaujíma. Napriek tomu, že ani Minahane, ani Starovecká nie sú 

známi ako autori pôvodnej poézie, pristupujú k textu omnoho viac z pozície tvorcov ako si vo 

vzťahu k Eliotovej básni dovolili Buzássy a Bothová – komponujú text, vynechávajú z neho 

rozsiahle časti a pôvodné kompozičné prostriedky.14 

Tieto pozorovania umožňujú vidieť stupeň rešpektu voči originálu pri preklade 

v priamej súvislosti s pozíciou autora/autorky, resp. celej národnej literatúry v dominujúcich 

konštruktoch dejín svetovej literatúry, resp. na medzinárodnom trhu (do týchto vzťahov 

vstupuje napr. veľkosť potenciálnej čitateľskej obce či meno ako značka, ktorá predáva). Z 

analýzy vyplýva, že pri prenose textu medzi lokalitami rôznej veľkosti/prestížnosti veľkú rolu 
                                                            
12 Tie sú v pôvodnom texte časťami XXV, IV, X, XV, XXIX a XXII v tomto poradí. 
13 V recenzii antológie súčasnej stredo- a východoeurópskej poézie, ktorá vyšla v anglickom vydavateľstve Arc v 
roku 2004 pod názvom A Fine Line. New Poetry from Eastern and Central Europe, recenzent v súvislosti s 
Kucbelovej básňami píše o vysokom odpore, ktorý jej jazyk kladie empatickému čítaniu (Jope, 2005, s. 108). 
Nevyslovuje sa síce vo vzťahu k nej jednoznačne hodnotiaco, no jeho charakteristiku slovenského vkladu do 
antológie ako inovatívneho (tamže, s. 106) možno chápať kladne. 
14 Pravda, nemožno vylúčiť ani prípadné zásahy zo strany editora, resp. konzultáciu s autorkou. To však nič 
nemení na fakte, že prekladatelia, ktorí sú v texte uvedení, nesú zodpovednosť za jeho podobu. 



zohráva predpoklad, že text z menšej lokality ľahšie zmení svoju nepríznakovú pasívnu 

pozíciu vo vzťahu k väčšej lokalite, ak sa stane interpretačne menej rezistentným a, naopak, 

že text z prestížnejšieho/väčšieho kultúrneho prostredia, resp. text kanonizovaný sa cieľovej 

lokalite musí prispôsobovať v omnoho menšej miere. I keď preklad poézie sa z mnohých 

hľadísk legitímne zvykne pokladať za celkom osobitnú sféru translatológie, za sféru, ktorá je 

vďaka svojej okrajovosti do veľkej miery oslobodená od ekonomických a mocenských 

mechanizmov (Venuti, 2011, s. [127]), prítomné príklady svedčia o opaku. Rozpor, ktorý 

vyplýva zo stretu etického imperatívu zachovať kultúrnu identitu (a v dôsledku nej 

aj diverzitu) a nevyhnutnosti asimilácie voči prijímajúcemu prostrediu, ktorú si vyžaduje 

prekonať komunikačnú pasivitu malých lokalít vo vzťahu k veľkým,15 je mimoriadne 

viditeľný pri preklade do jazyka globálnej komunikácie. Jednou z úloh súčasnej translatológie 

je preto odkrývať mechanizmy a konkrétne realizácie riešení týchto rozporov a skúmať 

opodstatnenosť predpokladov, z ktorých prekladatelia/prekladateľky pri ich realizácii 

vychádzajú (napr. predpoklad o plynulom čítaní experimentálneho textu ako spôsobu, ktorým 

sa má dosiahnuť jeho vyššia hodnota v cieľovom prostredí) – teda fungovanie prekladu 

v mocenských, ekonomických a etických súvislostiach. Prítomná štúdia je snahou o príspevok 

k týmto diskusiám. 

                                                            
15 Por. PYM, A. The Moving Text. Localization, Translation and Distribution, s. 45. 
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