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literatúr 

Oponentský posudok habilitačnej práce PhDr. Evy Palkovičovej, PhD. 

 

Predmetom tohto posudku je vedecká monografia Hispanoamerická literatúra na 

Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr, ktorou sa pani dr. Eva 

Palkovičová habilituje. Kým sa dostanem k samotnej monografii, budem citovať z  druhého 

dielu Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry pripravovaného v Ústave  

svetovej literatúry SAV, z hesla, ktorého autorom je prof. Ladislav Franek a ktoré sa venuje 

prekladateľskej tvorbe dr. Palkovičovej: „V zhode s bohatými skúsenosťami z vlastnej 

prekladateľskej práce sa rozvíjajú Palkovičovej úvahy o prekladateľských aspektoch 

multikulturality v španielsky písaných literatúrach. Predpokladom adekvátne zvolenej 

[prekladateľskej] metódy je podľa nej dôkladné poznanie charakteru kultúry, v ktorej dielo 

vzniká, najmä v prípade hispanoamerickej literatúry, ktorá je odrazom neobyčajne zložitého 

kultúrneho pozadia.“ Prof. Franek sa dôkladne venuje analýze prekladov dr. Palkovičovej, 

ktorých je dodnes takmer dvadsiatka vydaných kníh. Medzi prekladanými autormi sú také 

zvučné mená ako Márquez, Rulfo, Allende a iní autori; ich diela v žiadnom prípade nepatria 

ku komerčnej literatúre. Ak sa v hesle hovorí, že dr. Palkovičová „sa orientuje predovšetkým 

na romány a poviedky hispanoamerickej literatúry 20. storočia,“ treba si hneď uvedomiť, že 

sa tu hovorí o španielskej literatúre a o ďalších 19 literatúrach Latinskej Ameriky so širokým 

kultúrnym a historickým záberom. Ak nie všetky patria do jej prekladateľských záujmov, jej 

profesionálna orientácia a pedagogické zameranie ich zahŕňa, vyžaduje si ich poznanie 

a recipovanie. 

Možno namietať, že som začala svoj posudok odvíjať od konca – zvyčajne pri 

habilitačnom konaní kladieme na začiatok najväčší dôraz na vedeckú činnosť kandidáta, 

potom sa hádam dostaneme aj k pedagogickej aktivite a napokon eventuálne aj k umeleckým 

záujmom a aktivitám. V takomto poradí potom konštatujeme, že dr. Eva Palkovičová je 

teoretička umeleckého prekladu, literárna komparatistka a kritička, vysokoškolská 

pedagogička, ktorá sa venuje dejinám hispanoamerickej literatúry, vedie  semináre 

umeleckého prekladu a prekladovej kritiky, komparatistický seminár, a aktívne sa venuje 

umeleckému prekladu, pričom dobre pozná slovenské vydavateľské prostredie aj z pracovno-

právneho hľadiska, špecifiku slovenského kultúrneho života a samozrejme prostredie 

a charakter východiskových kultúr, pričom nemožno zabudnúť na  prijímajúcu literatúru, jej 

jazyka a prostredie – napokon španielčinu študovala v kombinácii so slovenským jazykom a 

literatúrou. Pre takýto úvod svojho posudku som sa rozhodla preto, aby som zdôraznila fakt, 

že dr. Palkovičová je komplexná osobnosť, ktorá v sebe prirodzene a na vysokej 

profesionálnej úrovni rozvíjala všetky predpoklady na to, aby jej dnešné odborné vedecké, 

pedagogické a umelecké pôsobenie spĺňalo to, o čom počúvame zo všetkých strán – 

prepojenie teórie a praxe, prepojenie pedagogického procesu s praxou, dôverné poznanie 

predmetu vedeckého výskumu aj z vlastnej prekladateľskej praxe a neopakovateľnej 

skúsenosti. Humanitné vedy sa z tohto pohľadu verejného diskurzu zdajú odpísané, pričom by 

sme mohli vymenovať mnohých ďalších pedagógov, ktorých študenti majú to šťastie, že pred 

nimi stoja ľudia tvoriví, často aj umelci, ktorí vôbec nie sú odrezaní od tzv. praktického 

života: naopak, pôsobia v ňom, veľmi dobre poznajú zákonitosti pracovného sveta, poznajú 
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jeho minulosť i aktuálne smerovanie, vedia predvídať dôsledky detekovaných tendencií, 

a v neposlednom rade majú možnosť svojich študentov do pracovnej sféry zasvätiť aj uviesť, 

čo je i prípad dr. Palkovičovej.  

Takýto odkaz môžeme prečítať aj z posudzovanej vedeckej monografie.  Keďže sa 

systematicky a dlhý čas venujem dejinám umeleckého prekladu na Slovensku, čítala som túto 

monografiu predovšetkým optikou dejín prekladu, ako je aj uvedené v titule. Z tohto hľadiska 

možno výskum E. Palkovičovej hodnotiť ako významný vklad k dejinám prekladu a kultúry 

na Slovensku. Ale aj ako podnetný dialóg so slovenskými a zahraničnými hispanistami 

a teoretikmi prekladu, hovoriaci o aktuálnych problémoch prekladu a kultúry. Ponor do 

jednotlivých problémov z hľadiska hispanofónnej teórie prekladu je určite dobrým 

upozornením na špecifické chápanie otázok prekladu a obohatením v čase, keď recipujeme 

predovšetkým výsledky  anglosaskej translatológie. 

 Monografii s vročením z roku 2016 predchádzal kontinuálny základný materiálový 

výskum v podstate od roku 2000, vychádzajúc z bibliografie odborných a vedeckých prác 

kandidátky, sprevádzaný teoretickým štúdiom a reflexiou teoretických konceptov, i vlastnou 

umeleckou prekladovou praxou dr. Palkovičovej v podstate od skončenia štúdia na 

Filozofickej fakulte  UK.  

Dejinám prekladu hispanoamerickej literatúry na Slovensku sa priamo venuje prvá 

časť monografie. Eva Palkovičová sleduje v podstate iba preklad prózy. Poézii a dráme sa 

venuje iba okrajovo, hoci práve preklad divadelného textu z roku 1923 stál na počiatku dejín 

prekladania v 20. storočí.  Relevantná časť slovenského prekladu hispanoamerickej literatúry 

je sústredená do druhej polovice 20. storočia. Sem je situovaná aj pomerne podrobná 

a nuansovaná periodizácia ohraničená obdobím do roku 1948 a obdobím po roku 1989. 

Časovú situovanosť prozaických prekladov, zhodnotenie kvantity a kvality textov, recepciu 

prekladov v slovenskom kultúrnom priestore  autorka sleduje vo  vývinovom oblúku  od 

periférnej situácie k centrálnemu postaveniu  v 70. a 80. rokoch až po 90. roky, keď sa „... 

z literatúry v centrálnom postavení, v ktorom sa literatúra krajín Latinskej Ameriky ocitla 

v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia, tak  postupne stala opäť literatúra 

stojaca na periférii   nášho kultúrneho, vydavateľského a čiastočne aj čitateľského záujmu“ 

(s.69).  Pohyb od periférie k centru a potom späť k periférii záujmu – opäť treba pripomenúť 

k záujmu prekladateľskému, vydavateľskému a čitateľskému – možno sledovať vo väčších či 

menších  obmenách aj v súvislosti s prekladom iných literatúr, napr. ruskej literatúry: 

v tohtoročnom vydaní monografie  Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825-2015   

nenadarmo nazvali autorky posledné dve kapitoly Situácia znovu neprirodzená a Hľadanie 

nových pozícií. Neprirodzenosť v prvom názve odkazuje na centrálne postavenie prekladu 

ruskej sovietskej literatúry v 50. rokoch a na periférne postavenie prekladu ruskej literatúry po 

roku 1989. Aby sme ostali v priestore románskych literatúr, možno ešte pripomenúť centrálne 

postavenie francúzskej literatúry najmä v 60. rokoch 20. storočia, pričom periférnosť jej 

postavenia  pred týmto desaťročím nemá takú intenzitu a taký charakter ako periférnosť 

v prípade hispanoamerickej prekladovej literatúry, ktorá v ideologicky poznačených rokoch 

vtedajšieho slovenského kultúrneho priestoru ťažila zo statusu literatúry tzv. politicky 

blízkych  krajín. Z historiografického výskumu E. Palkovičovej sa zatiaľ ukazuje, že vďaka 

svojmu charakteru a osobitej historicite mala hispanoamerická literatúra v slovenskom 

kultúrnom priestore zvláštne postavenie, ktoré sa predsa len odlišuje od postavenia prekladu 

z iných literatúr (s. 53). Tento obraz si môžeme utvoriť porovnaním recepčného kontextu 

španielskej literatúry v Európe a na Slovensku,  latinskoamerickej literatúry osobitne 

v Španielsku, v európskych krajinách a na Slovensku. Ale tiež aj sledovaním vývinu konceptu 

magického realizmu a jeho literárnej, literárnokritickej a pragmatickej recepcie. Pohľad E. 

Palkovičovej na dejiny prekladu sa tak utvára cez 4 komplexné bloky:  
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na jednej strane sleduje vývin a diskurz slovenskej hispanistiky ako novoutvorenej 

disciplíny v 50. rokoch, ale aj ako personálneho obsadenia z hľadiska prekladateľov 

a literárnych vedcov; 

na strane druhej si podrobne všíma vplyv vydavateľského prostredia  na recepciu 

skúmaných literatúr a jeho priame zasahovanie do podoby prekladovej literatúry; 

medzi týmito dvomi polohami sa jej úvahy orientujú na literárnu recepciu 

hispanoamerickej literatúry ako predmet literárnej teórie a estetiky (zvlášť podnetné sú úvahy 

o prácach S. Rakúsa v súvislosti s recipovaním textu cez preklad), ako predmet čitateľskej 

recepcie a tiež ako inšpiračný zdroj pre dobovú slovenskú literatúru;  

napokon ide samozrejme o translatologický aspekt, ktorý poukazuje na vývin funkcií a 

metód   prekladu. 

V porovnaní s inými historiografickými prácami by som chcela vyzdvihnúť dve 

skutočnosti: dr. Palkovičová rozpracovala na materiáli prekladu hispanoamerickej literatúry 

jednu z determinánt slovenského prekladového priestoru, a to politické gesto. Postupovala 

jednak konštituovaním opozície „kolektívnych okolností“ a „individuálnych záujmov“, ako si 

sama nazvala tieto zásadné prejavy intervencie, vychádzajúc z konceptu kolektívneho 

a individuálneho časopriestoru R. Bílika, a jednak analýzou fungovania prekladu ako objektu 

cenzúry. Otvorila pritom dosiaľ ešte teoreticky nespracovanú otázku žánru peritextov, ich 

stratégie a funkcií vzhľadom na viacnásobného recipienta – oficiálne dobové kruhy, literárnu 

kritiku a bežného čitateľa. V analýze peritextov si všíma ich obsah, tonalitu a insinuáciu 

spôsobu čítania, čím peritext vytvára aj stereotypy recepcie, resp. recepčné kódy  s kladnými 

i negatívnymi dôsledkami, ako o tom autorka píše na s. 69: „Vynára sa preto otázka, či 

počiatočné a opakované zdôrazňovanie umeleckej náročnosti a kvality tohto a podobných diel 

hispanoamerických autorov z nich napokon neurobilo „elitnú“ literatúru, takže dnes je 

náročné zmeniť ich recepčný kód a prezentovať ich ako čitateľsky prístupné diela...“.  

Peritexty a ich pôsobenie si všíma takmer na ploche celej monografie roztrúsene, 

sústredenejšie potom v časti venovanej Márquezovým prekladom (86, 90, 97-98, 101). Pri ich 

spracovaní vychádzala  z podrobného štúdia archívnych vydavateľských materiálov.  Jej 

úvahy na jednej strane rozvíjajú Popovičovu teóriu praxeológie prekladu, opierajú sa 

o konštatovania z výskumov M. Šútovca a R. Bílika, ale vytvárajú aj presah k ďalšiemu 

teoretickému spracovaniu tohto fenoménu dôležitého pre syntetické dejiny prekladu na 

Slovensku, ale aj pre obraz slovenskej kultúry a jej fungovania. Peritexty reagovali na 

aktuálny kultúrny kód, mali špeciálnu funkciu, povedané s M. Šútovcom, tiež mediátorskú  

funkciu, ale pôsobili aj na spôsob čítania, mohli formovať estetický vkus  a pod. 

Tou druhou skutočnosťou je zatiaľ len naznačený vstup epitextu do uvažovania 

o preklade – ide o komplex textov, a najmä vizuálnych komponentov, ktoré preklad 

prezentujú ako produkt. Poukazuje sa tu podľa L. Vajdovej  (Sedem životov prekladu) na 

vizuálny a materiálny aspekt prekladu a kultúry s dôležitou  výpovednou hodnotou. 

Čítanie monografie E. Palkovičovej otvára mnohé ďalšie otázky, ktoré vyplývajú z jej 

úvah i z jej chápania dejín prekladu, funkcií prekladu a porovnávacích textových   analýz 

prekladu diela Sto rokov samoty G. Márqueza: ide o vzťah českého a slovenského 

prekladového kontextu, kontinuitnú a diskontinuitnú recepciu literárneho diela, čítanie 

prekladu ako originálneho textu  a z toho vyplývajúce konzekvencie, vzťah kvality 

pôvodného diela a subštandardnosti prekladu, o otázku budúcnosti prekladu a kultúry. 

Eva Palkovičová napísala text s vedeckou akríbiou i skúsenosťou človeka, ktorý vie, 

čo všetko znamená práca prekladateľa,  translatologické čítanie a interpretácia textu. O  

opodstatnenosti druhej časti tohto konštatovania svedčí  aj cena Jána Hollého, ktorú jej udelil 

Literárny  fond  za preklad knihy Anjelská hra C. R. Zafóna v roku 2010. 

Eva Palkovičová písala vedecky objektívne a systematicky, s potrebným rozhľadom 

a znalosťou vednej disciplíny, pričom bola dôstojnou partnerkou v dialógu so svojimi 
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predchodcami i súčasníkmi. Objasnila špecifiku recepcie hispanoamerickej literatúry, 

poukázala na jednotlivosti, ale mnohé jej závery majú z hľadiska translatológie všeobecnejšiu 

platnosť. Možno by sa však najmä v tretej kapitole bolo zišlo v reflexii  viac razantnosti  

a radikálnosti. Palkovičovej zistenia v súvislosti s osudom a podobou prekladu Márquezovho 

románu Sto rokov samoty,  jej komplexný teoreticky vyzbrojený  i prakticky poučený subtílny 

literárnokritický výkon, ktorý je v slovenských podmienkach ojedinelý,   totiž poukazuje na 

veľmi závažné fakty, v ktorých sa zrkadlí jednak už načrtnutý historiografický vývin, stret  

kolektívnych okolností a individuálnych záujmov: jej implicitne vedený diskurz však 

poukazuje  predovšetkým na periférnosť, provinčnosť  a amaterizmus časti slovenskej kultúry 

a vydavateľského prostredia, vyznačujúceho sa sebavedomou svetovosťou, na neúctu 

hraničiacu s barbarstvom, na neúctu, ktorá je už pomaly bežnou  a nezaujímavou normou, čo 

bude mať zrejme pomerne závažné konzekvencie v budúcnosti.       

V našom prípade však máme dočinenia s vedeckou monografiou, ktorá triezvym 

štýlom a objektívne hodnotí zástoj prekladu z hispanoamerickej literatúry v slovenskom 

kultúrnom a prekladovom priestore. Je významným príspevkom do súčasnej translatológie na 

Slovensku, ale určite v prípade prekladu bude podnetná aj pre zahraničnú vedu o preklade. 

Monografia spĺňa všetky kritériá habilitačnej práce. Odporúčam udeliť E. Palkovičovej titul 

docentka v odbore 2. 1. 35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 5. 6. 2017              Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. 
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