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K ATA R Í N A  B E D N Á R O VÁ

NieleN SaiNt-exupéryho 
Citadela ešte raz

V minulom roku vyšla reedícia diela Citadela Antoina de Saint-Exupéryho 
(Spolok sv. Vojtecha, Trnava) v preklade Jána Švantnera. Málokedy sa na Slo-
vensku v dnešnom čase stane, že prekladateľ i čitateľ sa môžu tešiť z reedí-
cie prekladu, nota bene prekladu vynikajúceho diela vážneho charakteru, pri 
ktorého čítaní treba premýšľať, postupovať pomaly a trpezlivo. Zdôrazňujem 
to zámerne, pretože Citadela má charakter veľmi vážny. Patrí k tomu, čo tak 
ľahkovážne a povrchne nazývame „dobrá“, resp. „kvalitná“ literatúra. Žiada- 
la by sa digresia na tému, čo je dobrá literatúra, aká má byť, či ešte vôbec 
existuje v ére homofestivus, ako vidí človeka francúzsky spisovateľ, literárny 
teoretik a filozof Philippe Murray v čase, keď prevláda axiológia konzumu, 
zábavy, ani nie hedonizmu, skôr konzumnej jednoduchosti, umelého a rýchle-
ho odstraňovania prekážok: všetko dosiahnuť ľahko a rýchlo. Z tohto pohľadu 
atribút „kvalitný“ už trochu zaváňa merkantilizmom. Iba na margo – ako by sa 
Saint-Exupéry postavil k faktu, že figúru a emblém Malého princa si uzurpoval 
kreatívny a zábavný priemysel a zbavil knihu duchovnej podstaty, skomercia-
lizoval často v dosť bizarných a zneúcťujúcich podobách písacích potrieb, no-
tesov, hrnčekov a záložiek, darčekových predmetov a muzikálov výsostne in-
tímne literárne dielo. O takýto druh popularity by Saint-Exupéry určite nestál  
a nesúhlasil by s použitím knihy v podobe, ktorá sa (snobsky dôležito) tvári ako 
šíriteľka kultúry. V Citadele v 194. kapitole (s. 347) Saint-Exupéry píše: „,Da- 
rovať kultúru,‘ hovorieval môj otec, ,znamená darovať smäd. Ostatné príde 
samo od seba.‘ Ale ty zásobuješ presýtené bruchá sériovými nápojmi. Láska 
je volaním lásky, tak aj kultúra. Spočíva v smäde samom.“ Zostáva len dodať, 
že Malý princ sa premenil v rukách nezodpovedných na priveľmi bublinkový  
a presladený nápoj. Citadele sa to, dúfajme, nestane. Na plechovku, ktorá sa 
dá otvoriť stiskom prsta, je príliš tvrdá a odolná. Napokon, túto odolnosť si 
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nesie aj v názve. Je to skutočná konzerva, akou kniha má byť – obsahom aj 
stálou prítomnosťou v kníhkupectve, v knižnici. Stáleprítomnou a všadeprí-
tomnou potravou, ktorá sa nepokazí a nepokazí ani žalúdok, naopak, zasý-
ti duchovne hladného. Treba však opustiť tento zneucťujúco ironizujúci tón, 
pretože naozaj ide o vážnu a ľudsky a literárne dôležitú knihu.

Citadela je výsledkom dlhého a bolestného sebautvárania človeka Saint-
-Exupéryho, sebapoznávania a sebapremáhania. Je reflexiou o bytí. Myšlien-
kovým a duchovným fundamentom autorovej románovej literárnej tvorby. Je 
omnoho viac, je premýšľaním o témach, ktoré sa v týchto dielach objavujú, 
je celoživotnou tvorbou, sumou bytia a úvah o bytí ľudskom a Božom. Saint-
-Exupéry písal Citadelu približne od roku 1936 paralelne s ďalšími knihami, 
ktoré vyšli ešte za jeho života: Zem ľudí, Vojnový pilot a Malý princ. Nebolo 
mu však dané Citadelu dopísať, nedokončený rukopis našli po autorovej smrti 
odložený kdesi v kufri. Neúplný zredigovaný text vyšiel prvýkrát v roku 1948, 
celý rukopis až o desať rokov. Saint-Exupéryho sestra Simone sa vyjadrila  
v tom zmysle, že autor mal v úmysle text skrátiť, vrátiť sa k niektorým témam, 
aby ich upresnil či, lepšie, ilustroval, jednotlivé kapitoly chcel preskupiť podľa 
prísne stanoveného plánu, no ten by sa dnes dal zrekonštruovať už len veľmi 
ťažko. Ťažko si aj v súčasnosti predstaviť, ako by vyzerala finálna podoba tex-
tu, keby ju do tlače pripravoval sám autor – u Saint-Exupéryho predstavovala 
konečná redakcia často aj nový prepis diela.

Text Citadely je zostavený z 219 nerovnomerne obsiahlych kapitol bez ná-
zvu – úvah, reflexií, odkazov, krátkeho rozprávania. Sám názov je viacznačný 
– slovo citadela znamená opevnené vyvýšené miesto, ktoré ochraňuje mesto. 
Miesto, kde sa obraňujú a uchovávajú isté myšlienky, systém myslenia organi-
zovaný tak, aby zaštiťoval jeho princípy. V Exupéryho texte ide predovšetkým 
o stavbu citadely ako pevnosti ľudskej duše, ľudského spoločenstva, duchov-
na, pevnosti vystuženej bezvýhradnou láskou k Bohu. Autor vybudoval veľmi 
silnú metaforu formovania ľudskej bytosti, sebautvárania a sebaosvojovania. 
Text je podaný v prvej osobe a podľa náčrtov rukopisu, ako Saint-Exupéryho 
čítanie v roku 1936 počúval francúzsky spisovateľ Pierre Drieu La Rochelle, 
ide o rozprávanie berberského panovníka (kráľa, náčelníka?), ktorého otca  
„z krvi orlov“ zavraždili. Rozprávač je hĺbavý a múdry. Múdrosť získal od otca: 
ten ho vychovával, vzdelával a snažil sa mu pritom odovzdať učenie predkov, 
vštepiť úctu a rešpekt k ľuďom a ku skutočnosti. Časť rozprávačovej múdros-
ti pramení v osobných skúsenostiach, obyčajných, výnimočných, dobrých aj 
zlých. Všetky úvahy vedú k pochopeniu, čo je človek, ako žije, resp. ako má 
žiť, ako funguje a mal by fungovať zďaleka nie ideálny svet a ľudstvo v ňom. 
Úsilie pochopiť je vyjadrené aj formou skrytého dialógu s mŕtvym otcom roz-
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právača. Gnómy, maximy, postrehy, úvahy o mravnosti, zásady spravodlivého 
panovania, obraz osvietenej ľudskej bytosti – to všetko sú reflexie, ktoré majú 
syna iniciovať do dospelosti, do postavenia panovníka, jeho práv a povinností.

Pri čítaní Citadely nás prvý okamžitý vnem vovádza do zvláštnej krajiny: 
exotickej, púštnej, akoby mýtickej a v niečom podobnej orientálnej rozprávke, 
v čase minulom i aktuálnom. Ak rozlúštime tento dekor, dostaneme sa k čí- 
taniu politických významov fungovania prísne hierarchizovanej spoločnosti, 
ktorú má panovník svojou autoritou, osvietením viesť k spravodlivosti. Ešte 
hlbšou rovinou je rovina filozofická a spirituálna, ktorá nabáda ľudského du-
cha k pozornosti a strehu. Tu sa odvíjajú myšlienky o zásadných témach po-
výšenia človeka a ducha, ľudského údelu, zmyslu života a vecí, puta medzi 
ľuďmi a Bohom. Z tohto pohľadu sa pred čitateľom odvíjajú dva svety – neko-
herentný a pominuteľný svet animálny, ku ktorému prináležíme telom, a svet 
Boží, ku ktorému nás vedie duch. Ľudský život je nepretržitým úsilím orga-
nizovať surovú hmotu – nútiť hlinu, aby nadobudla zmysel, ktorý spája veci, 
aby nadobudla tvar a vytrvala. Veľkosť sa meria schopnosťou vytvárať zmysel 
a prekonať tak údel smrteľnosti hľadaním Boha, ktorý je kľúčom v jedinečnom 
význame všetkého, čo existuje.

V Citadele nájdeme témy humanistického a spirituálneho poslania. Mož-
no zostaviť celý tematický inventár motívov a kľúčových slov, ktoré autor opa-
kovane reflektuje. Literárna kritika tento text označuje ako bibliu-báseň alebo 
lyrický spev biblickej inšpirácie. Je to filozofický esejistický text s presahmi 
k rozprávaniu, ktoré je však podané formou nesujetovej prózy – sú v ňom 
iba náznaky príbehu, fabuly, ktorú si musíme v podstate vytvoriť sami. O prí-
beh-slovo, ktoré dnes devalvujeme ako všemocné, lebo v našom čase každý 
a všetko má svoj príbeh – o ten pravý literárny kontinuálny príbeh ani nejde. 
Citadelu môžeme otvoriť kdekoľvek ako Bibliu v čase úzkosti. Úzkosť prežíval 
aj Saint-Exupéry, keď písal poznámky k Citadele v pohnutom čase pred vypuk-
nutím druhej svetovej vojny aj v nej. Čerpal z vlastnej konkrétnej a meditatív-
nej skúsenosti, premýšľal o hodnotách humanizmu, o úlohe panovníka, resp. 
moci, o kvalite a charaktere civilizácie, o zmysle života v marazme dejín. Vy-
budoval svojím textom veľký výkričník upozorňujúci, že text je aj výstraha.

V čase, keď preklad Citadely vyšiel prvý raz, v roku 2001 vo vydavateľ-
stve Hevi, knihu recenzoval už Boris Mihalkovič, Vlastimil Kovalčík, Jozef Čer- 
tík a iní. Bolo by zbytočné púšťať sa do ešte hlbších analýz tohto diela, kto-
rého preklad si vyžaduje sústredenie filozofa, predstavivosť básnika, znalosť 
Biblie a biblického štýlu. O tom, že slovenský preklad v podaní Jána Švantnera 
je skvelý, niet pochýb. Zaznievajú v ňom svojou silou biblické prikázania, po-
dobenstvá a proroctvá, litánie a modlitby, paralelizmy, metafory a prirovna-
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nia – celý arzenál obraznosti básnického textu, v ktorom sa prelína sakrálne 
s profánnym. Zrada však môže spočívať v interpretácii diela, nie vo výraze 
a v jazyku: v tom, že v diele je málo interpretačných oporných bodov, ktoré 
hojnejšie poskytuje sujetová próza a zreteľnejší príbeh budovaný s logickými 
textovými konektormi. Zrada je aj v tom, že často sa jednotlivé kapitoly za-
čínajú akoby od nuly. Ďalšie zase paradoxne významovo na seba nadväzujú 
či reagujú ako vzdialené echo: znak fragmentárneho písania, neuzavretosti 
kompozície. A to je v preklade vždy problematické. Nechcem sa púšťať do po-
rovnávacej analýzy originálu a prekladu. Jednak preto, že text Citadely nepre-
šiel konečnou redakciou z pera Saint-Exupéryho, teda je nedokončený. Tento 
fakt otvára bránu interpretácie širšie, než je zvyčajné. A jednak preto, že ve-
rím Jánovi Švantnerovi básnikovi-prekladateľovi, verím pravde jeho prekladu.

Ján Švantner patrí medzi tých zriedkavých prekladateľov, v ktorých oso-
be sa spája básnik, erudovaný teoretik (hoci sa tomuto označeniu sám bráni) 
a mysliaci, preciťujúci a pociťujúci hľadajúci človek, ktorý prekážky zdoláva 
úporne a pomaly, nepodlieza. Sám v inej súvislosti hovoril o namáhavom vy-
sekávaní vlastného chodníka a o potrebe ustrážiť si čisté videnie (Čas prázdnej 
slobody, Slovenské pohľady 2004). A to prispieva k tomu, že je prekladateľ 
systematik: okrem časopisecky vydaných prekladov Paula Valéryho a Pierra 
Jeana Jouva má na prekladateľskom knižnom konte iba niekoľko mien, ale 
zato mien, ktoré zavážili v dejinách literatúry, ktoré zavážili silou slova a este-
tickou hodnotou. Patrí k nim surrealistický básnik „na svoj spôsob“ Jean Coc-
teau (Obrazy a sny, 1984), teoretik Nicolas Boileau-Despréaux (Básnické ume-
nie, 1990), Charles Baudelaire (Kvety zla, 1993), Jean-Paul Sartre (Existencia- 
lizmus je humanizmus, 1997), nedávno zosnulý Yves Bonnefoy (Kam preniká 
vietor, 2005), Stéphane Mallarmé (Hliadka osamenia, 2010), Paul Claudel (Päť  
veľkých ód, 2013) a, samozrejme, Antoine de Saint-Exupéry (Citadela, 2001, 
2015). Je fascinujúce sledovať, ako si Ján Švantner pomaly, dôkladne a sys-
tematicky kliesni cestu k prekladaným básnikom. Napĺňa presne to, čo má na 
mysli Antoine Berman, francúzsky teoretik prekladu, keď hovorí, že preklad 
je akt literárnej kritiky: keďže kritika a preklad sú štrukturálne príbuzné, pre-
kladateľ koná ako kritik na každej úrovni textu. A na to je potrebná prejavená 
erudícia literárneho historika a kritika, aj človeka poučeného v teórii prekla-
du, vnímanie, čítanie a interpretácia básnika. Ak sa bližšie pozrieme na gené-
zu prekladu Citadely, zistíme, že sa (pravdepodobne) začala kritickou analý-
zou Exupéryho diela v čase krátko po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského, keď J. Švantner uverejnil článok Výzva zvaná Saint- 
-Exupéry (Romboid 1973), pokračovala úvahou už o Citadele v Revue svetovej 
literatúry (1992) pod názvom Víťazstvo nad púšťou (v človeku), až napokon 
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J. Švantner publikoval celý preklad v roku 2001. Nevieme, aký dialóg viedol 
prekladateľ s autorom ešte medzi tým, sám v tichu. Podobne možno skúmať 
postupne sa vytvárajúci vzťah k Paulovi Claudelovi od prekladu Claudelovho 
Listu abbé Brémondovi o básnickej inšpirácii (Tvorba 1992) vyúsťujúci do pre-
kladu jeho poézie v roku 2007 (Tvorba, Duch a voda) a 2008 (Slovenské po-
hľady, K storočnici Piatich veľkých ód) až k úplnému prekladu Piatich veľkých 
ód, ktorý vyšiel knižne v roku 2013. Aj Miloš Tomčík v analýze prekladu Kve-
tov zla (1993) vyslovil názor, že Baudelairom sa Švantner prekladateľsky a in-
terpretačne zaoberal už v osemdesiatych rokoch. Prekladateľ zakaždým kráča 
po dlhej a komplikovanej ceste. J. Švantner o nej skryto i otvorene hovorí vo 
svojich rozhovoroch, ale najmä v erudovaných doslovoch k prekladom, ktoré 
sú neobyčajne cenné už preto, že majú ambíciu pozdvihnúť čitateľa prekladu, 
vzdelávajú ho, ale najmä majú cenu z hľadiska dejín prekladu, formulovanej 
poetiky prekladu, dá sa v nich čítať spôsob interpretácie textu, sledovať ana-
lýza poetiky originálu a hľadanie vlastného prekladateľského výrazu. Ale aj 
formovanie a uchopenie básnického univerza, ktoré má v prekladateľovom 
myšlienkovom svete pevné kontúry, vývinovú a tvarovú koncíznosť baudelai- 
rovsko-mallarméovsko-valéryovskej línie cez Rimbauda a Verlaina, o ktorej 
Švantner hovorí v súvislosti s vývinovou líniou modernej francúzskej poézie. 
Jej vyvrcholením sú pre preňho Pierre Jean Jouve, Yves Bonnefoy, ale pre-
dovšetkým Paul Claudel ako predstaviteľ symbolisticko-spiritualistickej vetvy.

Paul Claudel sa udomácnil v slovenskej kultúre dávnejšie básnickými 
prekladmi J. Harantu, P. Gašparoviča Hlbinu, E. B. Lukáča, K. Strmeňa, Slav-
koviana, v súčasnosti divadelnými prekladmi M. Jurovskej, L. Franeka, J. Krč-
méry-Vrteľovej vo vynikajúcom výbere ťažiskových Claudelových textov (Di-
vadelný ústav 2007) a naposledy básnickými prekladmi J. Švantnera z roku 
2013 (Literárna nadácia Studňa). V druhej polovici augusta zneli Claudelo-
ve ódy dvojjazyčne spolu s inscenovaným čítaním drámy Výmena v preklade  
M. Jurovskej Banskou Štiavnicou, kde Ján Švantner časť roka žije: konal sa 
tam 14. ročník frankofónneho literárneho festivalu Cap a l’Est. Tohtoročná 
pocta patrila Paulovi Claudelovi a prekladateľovi Jánovi Švantnerovi.

U Exupéryho čítame, že „byť človekom znamená byť práve zodpoved-
ným“. J. Švantner je zodpovedný k sebe, keď nepoľavuje v tvorbe ani v dialó-
goch, ktoré vedie s prekladanými autormi, neodchyľuje sa od svojho smeru, 
od svojich princípov a presvedčenia; je zodpovedný k svetu a k ľuďom, keď 
vytrvá a participuje – nielen v zmysle estetickej literárnej participácie na pro-
cesoch života, ľudského sveta, ako napísal V. Šabík v doslove k výberu Švant-
nerovej poézie Vyznania a piesne z roku 2006. Aj v zmysle kontinuálneho 
apelu a poukazovania na degradáciu slova, stavu kultúry a ľudských hodnôt.


