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4 Translácia lingvokulturém 

Kultúrne špecifické lexikálne jednotky, lingvokulturémy predznamenávajú bohatú paletu 

riešení pri ich preklade. V tejto časti sa zameriame na problematiku transferu lingvokulturém 

do cieľového jazyka. Keďže ide o prenos prvkov úzko spätých s východiskovou kultúrou, je 

zrejmé, že sporný moment nastáva, ak sa v cieľovej kultúre ekvivalent nenachádza. Ďalším 

problémom je, ak sa v cieľovom jazyku ekvivalent nájde, avšak jeho denotačná hodnota nie je 

totožná s východiskovým textom a konotácie sa od východiskového jazyka a kultúry odlišujú. 

Z neoddeliteľnosti denotačného a konotačného aspektu významu lexikálnej jednotky od 

kontextového faktoru (zbližovanie, príp. vzďaľovanie kultúrnych kontextov) vyplýva 

dynamický problém bezekvivalentnosti, ktorý podlieha časovému faktoru komunikácie 

(Popovič, 1983, s. 193). Zorný uhol A. Popoviča vysúva do popredia dve opozitné dvojice 

semiotických operácií, a to exotizáciu – naturalizáciu a modernizáciu – archaizáciu. 

4.1 Exotizácia verzus naturalizácia pri preklade lingvokulturém 

Exotizácia preferuje prvky typické pre kultúru originálu, ktoré sú častokrát nové a neznáme 

pre cieľového recipienta. Niekedy prekladateľ exotizuje text zámerne, v záujme priblíženia sa 

k originálu, resp. má snahu navodiť atmosféru pôvodiny. Naopak, úmyselné stieranie hrán 

vytvára podmienky pre naturalizáciu. Naturalizovaný preklad sa vzďaľuje od predlohy a 

cudzie prvky nahrádza domácimi. V takomto prípade sa prekladateľ snaží o maximálne 

porozumenie v materskej kultúre, avšak na úkor sprostredkovania dobových a národných 

špecifík. Pre prekladateľa je v tomto procese nevyhnutnosťou oboznámiť sa s reáliami 

prostredia a kultúry, z ktorej originálny text prekladá. Na základe poznatkov tak môže obraz 

reálií rekonštruovať v cieľovom jazyku. Pri preklade ide o tenziu protikladu „svojho 

a cudzieho“, ako to uviedol už A. Popovič. Pri naturalizácii ide o uplatňovanie kódu „my“ 

a pri exotizácii uplatňovanie kódu „oni“. J. Vilikovský neskôr nadviazal na Popovičove 

binárne dvojice a rozpracoval termín kreolizácia. Kreolizácia je zjednocujúcim prvkom, 

ktorý udržiava domáce a cudzie prvky v rovnováhe. Mieša ich a dodáva tak prekladovému 

textu správnu mieru zrozumiteľnej exotiky. 

4.2 Modernizácia – archaizácia 

Preklad je B. Hochelom, slovenským teoretikom prekladu, charakterizovaný ako transfer 

pozostávajúci zo súboru troch procesov: 

● prenesenie diela z jedného prirodzeného jazyka do iného 
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● prenesenie diela z jedného času (historického času vzniku originálu) do iného času 

(historického času vzniku prekladu) 

● prenesenie diela z jedného kultúrneho prostredia do iného. 

Problematika prenosu času z originálu do prekladu je translatologickou problematikou, ktorá 

generuje buď lexiku archaizujúcu alebo enormne modernú. Jeden aj druhý extrém je 

v preklade nežiaduci. Ak v texte prevažujú modernizujúce prvky, napr. lexika neznáma v čase 

vzniku diela, neologizmy, ktoré funkčne nekorešpondujú, hovoríme o modernizácii predlohy. 

Naopak, zámerne použitý zastaraný lexikálny fond preklad archaizuje. V tomto prípade platí, 

že preklad starne rýchlejšie, než originál. 

Oscilovanie na osi exotizácia – naturalizácia a modernizácia – archaizácia dáva priestor 

transferenčným postupom pri prenose lingvokulturém do cieľového jazyka. Na niektoré z nich 

sa pozrieme bližšie v nasledujúcej podkapitole. 

4.3 Transferenčné postupy 

Existuje viacero spôsobov ako vytvoriť adekvátne sémanticko-štylistické „prostredie“ 

v cieľovom jazyku a prijímajúcej kultúre. Predstavitelia ruskej translatológie ponúkajú 

niekoľko spôsobov, ako preniesť lingvokulturémy z východiskového do cieľového jazyka 

(bližšie: Kundrát, 2009). J. Katzer, O. Kunin, A. Švejcer, A. Fiodorov či ukrajinský 

translatológ V. Ševčuk a  zhodne uvádzajú transliteráciu a kalkovanie ako spôsoby prekladu 

lingvokulturém, A. Fiodorov prirovnanie a hyponymický preklad a J. Katzer a O. Kunin sa 

zmieňujú opisnom preklade a kombinovanom spôsobe prekladu týchto špecifických pojmov. 

V. Ševčuk a A. Švejcer medzi ne zaraďujú aj explikáciu. 

4.4 Explikácie v texte ako nositelia kultúrnej informácie 

Ak absentujú ekvivalenty kultúrne špecifických prvkov, prekladatelia sú nútení siahnuť po 

explikácii, či už vo forme poznámky pod čiarou alebo v podobe vnútornej vysvetlivky. 

V zásade platí, že preklad je vždy explicitnejší ako originál (porov.: napr. Zambor, 1983, s. 

45-48). 

A. Popovič pri definícii explicitnosti apeluje na komunikatívnu zložku prekladu. Uvádza, že 

explicitnosť v preklade predstavuje druh individuálneho posunu, pri ktorom dochádza k 

nahrádzaniu implicitnosti výrazu explicitnosťou neraz spojeného s uprednostňovaním 
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viacslovného vyjadrenia namiesto jednoslovného výrazu, ktorého cieľom je zvýšiť 

operatívnosť a komunikatívnosť prekladu (Popovič, 1983, s. 200). 

E. Gromová odôvodňuje použitie vnútrotextovej alebo mimotextovej explikácie tromi 

faktormi: 

1. snahou o zachovanie výrazového koloritu, 

2. výrazovou zrozumiteľnosťou, 

3. plynulosťou recepcie (2000, s. 49). 

Popularita poznámok „pod čiarou“ resp. extratextových explikácií je diskutabilná. Autori 

a prekladatelia sa im zväčša snažia vyhýbať s odôvodnením, že narúšajú celkovú obsahovú 

a formálnu integritu diela. Sporný výraz sa vysúva mimo diela, do poznámkového aparátu. Aj 

to je dôvodom, prečo sa v podobných prípadoch uplatňuje skôr vnútorná vysvetlivka, ktorej 

použitie súvisí so snahou o zachovanie ekvivalentnej konkretizácie (Levý, 1983, s. 124). 

Intratextová explikácia funguje skôr ako nenápadná vsuvka, ktorá obsahuje minimálnu 

informáciu v podobe nosnej lexikálnej jednotky či slovného spojenia. Najčastejšie sa vkladá 

všeobecné podstatné meno (hyperonymum). To priraďuje neznámu entitu do všeobecnej 

triedy a sprístupňuje jej obsah chápaniu čitateľa. Záleží len na prekladateľovi, ktorý výraz či 

fakt sa rozhodne čitateľom vysvetliť tak, aby zachoval rozumnú mieru a neupadol do 

niektorej z krajností, a síce, že vytvorí text miestami nezrozumiteľný alebo bude výkladom 

samozrejmostí urážať kultivovaných čitateľov (Kufnerová, 2009, s. 40). Ojedinele sú 

explikáciami polovetné konštrukcie alebo celé vety. V spomínaných prípadoch sa 

prekladatelia snažia nenarúšať recipročnú komunikáciu na trase autor → čitateľ a brániť tak 

v súvislom čítaní. 

Zastávame názor, že explicitnosť v preklade má funkciu vysvetľovaciu, oboznamujúcu 

a sprostredkujúcu. Explikácie sú nositeľmi novej kultúrnej informácie a objasňujú 

lingvokultúrne diferencie. V záujme maximálneho porozumenia by sa explikácie v preklade 

mali používať, sú predpokladom jeho ekvivalencie a recepcie v cieľovej kultúre. Finálne 

rozhodnutie je v rukách čitateľa, buď si poznámku, nech sa nachádza kdekoľvek v texte, 

pozrie alebo nie. Extratextové explikácie sú nevyhnutné napr. pri preklade poézie, keďže ich 

umiestnením v texte by sa narušila ekvilineárnosť riadkov a rytmickosť textu. 



41 
 

Rozsah a typ použitia explikácie sa mení v závislosti od prekladovej tradície prijímajúcej 

kultúry. Slovenská prekladová škola v 70. a 80. rokoch 20. storočia pristupovala k využívaniu 

mimotextových explikácií minimálne, preferovali sa skôr vysvetlivky vnútrotextové, 

vkomponované do textu, ktoré nenarúšali plynulosť recepcie (Gromová, 2000, s. 49). 

V istej opozícii k intratextovým a extratextovým explikáciám stojí lexikálne vynechávanie 

významov. Aj tento postup súvisí s rozdielnymi znalosťami u percipientov pôvodného diela a 

u čitateľov (v čase i priestore vzdialeného) prekladu. Priestorová a časová vzdialenosť sa v 

texte prejavuje v podobe rôznych odkazov. Napospol sú to lingvokulturémy, ktoré 

predstavujú názvy typických jedál, nápojov, hudobných nástrojov, nábytku, názvy sviatkov a 

i. Prekladateľ sa s ohľadom na čitateľa môže rozhodnúť pojem vynechať a nahradiť konkrétne 

meno apelatívom. Vynechaný, resp. generalizovaný výraz by nemal byť nositeľom 

kompozičnej či informačnej funkcie a narúšať tak celú budovu diela. Ak existuje tradícia v 

prijímaní istých konkrétnych názvov, mala by sa zachovávať aj v preklade. 

Maďarská translatologička Kinga Klaudyová vymedzuje až osem typov lexikálneho 

vynechávania. V jej interpretácii ide o vynechanie: 

1. názvov jedál, nápojov a značiek tovaru; 

2. sekundárnych apelativizovaných adjektív; 

3. názvov mestských častí, ulíc, inštitúcií; 

4. oslovení a zdvorilostných formuliek; 

5. historických reálií; 

6. iných (rôznych) reálií; 

7. jazykových odkazov (alúzií) a slovných hračiek; 

8. pomenovaní niektorých častí tela (cit. podľa Huťková, s. 99). 

Vrátime sa k postupom prekladu lingvokulturém. Kvôli najdetailnejšiemu rozpracovaniu 

jednotlivých typov transferu lingvokulturém v preklade si priblížime kategorizáciu Roxolany 

Zorivčakovej. Ukrajinská translatologička sa venuje problematike lingvokulturém a pri ich 

transfere nehovorí o preklade v doslovnom ponímaní. Podľa nej ide o nájdenie sémanticky a 
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štylisticky zodpovedajúceho výrazu a translačné prepisovanie lingvokulturém. Pri výskume 

lingvokulturém uvádza až osem spôsobov transferu z jedného jazyka do druhého: 

1. transkripcia alebo transliterácia 

2. hyperonymický preklad 

3. deskriptívna perifráza (opisný spôsob) 

4. kombinovaná reanimácia 

5. medzijazyková transpozícia na konotatívnej úrovni 

6. substitúcia 

7. kontextuálny preklad 

8. interpretácia (Zorivčak, 1989, s. 213) 

Transkripcia, fonetický prepis slov z východiskového jazyka za použitia grafém cieľového 

jazyka sa pri preklade považuje za najjednoduchší spôsob prenosu lexém. V kontexte slov 

cieľového jazyka sa prepísané slovo vydeľuje ako cudzie, čo môže vyvolávať nevšedné 

konotácie. Následkom toho sa text exotizuje. Transliterácia sa opiera o grafický systém, 

ktorý umožňuje používanie osobitných písmen bez diakritiky (ч = ch, ж = zh). Antroponymá 

a toponymá patria medzi segmenty, ktoré je v preklade nevyhnutné sprostredkovať čo 

najbližšie k pôvodnej podobe. Preto aj ukrajinské mená a vlastné geografické názvy typu 

Тарас, Ярема, Київ, Черемош sa do slovenčiny transkribujú: Taras, Jarema, Kyjiv, 

Čeremoš. Rovnako je to aj v prípade svojráznych mien (nomen omen), ktoré sú uvádzané ako 

charakteristika osoby: Праздноглавський, Довгорукий, Прийдеволя a i. Hlavne v procese 

prekladu z príbuzných jazykov je transkripcia vhodným spôsobom ako sprostredkovať určitý 

jazykový prvok. V dôsledku morfematickej podobnosti slov sa lingvokulturémy pomerne 

ľahko prenášajú hlavne v ukrajinsko-slovenských prekladoch (Kundrát, 2009, s. 70). 

V niektorých prípadoch prepis vyvoláva exotizáciu a sťažuje plnohodnotné porozumenie 

textu. Aj A. Popovič považuje transkripciu za jeden zo spôsobov, ako možno riešiť 

problematiku prekladu bezekvivalentnej lexiky, ak v cieľovom jazyku absentuje. Riešením je 

prebratie hotovej, vypracovanej výrazovej schémy z originálu do prekladu (Popovič, 1983, s. 

192). 
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Hyperonymický preklad (hyperonymum – nadradený pojem pre hyponymum) je preklad, 

keď sa konkrétny špecifický termín východiskového jazyka preloží v cieľovom jazyku 

termínom širšieho významu, tzv. druhovým termínom. Napríklad pri ukrajinskom výraze 

свитка označujúcom odev z hrubého súkna sa hyperonymickým spôsobom prekladu 

dostávame k všeobecným termínom odev, šaty. Hyperonymický preklad uľahčil prácu 

prekladateľa, ale spôsobil stratu konotatívneho významu prekladanej lingvokulturémy. J. 

Kundrát hovorí o derealizácii reálie keď sa konkrétny význam podáva lexémou širšej 

referencie (2009). V takejto situácii je preklad neadekvátny, keďže свитка nie je len pojem z 

oblasti etnografie označujúci jednoduchý vrchný odev. Výraz je nositeľom striktne 

vymedzeného významu, v danom prípade je to odev z hrubého súkna, t. j. oblečenie biednych, 

prostých ľudí. Lokálna séma pojmu свитка vypovedá, že ide o odev ukrajinského vidiečana. 

Pri hyperonymickom preklade sa stráca istá časť informácie, ktorú môžeme nazvať 

kulturologickým atribútom špecifického výrazu. Pri preklade sa uvedená kolízia rieši 

najčastejšie aplikovaním opisného spôsobu sprostredkovania významu. 

Deskriptívna perifráza (opisný spôsob) predstavuje prekladový postup, pri ktorom sa výraz 

východiskového jazyka sprostredkuje pomocou opisného ekvivalentu. Opisná perifráza 

umožní vytvoriť sémantiku pre tie lingvokulturémy, ktoré nemajú ekvivalenty v cieľovom 

jazyku. Prekladateľ používajúc deskriptívnu perifrázu by mal poznať mieru v jej používaní, 

aby sa v honbe za detailom nevzdialil umeleckej pravde, obsiahnutej v origináli diela. 

V ukrajinsko-slovenskom porovnaní sú deskriptívnym prekladom napr. výrazy гімнастерка 

(vojenská blúza), гірчичники (horčičné obklady) a iné. 

Kombinovaná renominácia je spôsobom prekladu, pri ktorom sa kombinuje transkripcia 

s opisnou perifrázou. Považuje sa za pomerne efektívny a detailný spôsob prekladu sémantiky 

konkrétnych lingvokulturém. Text sa pri tomto postupe obohacuje o nové slová a tým sa aj 

lineárne rozširuje. Napríklad ukrajinský výraz вечорниці bol do slovenčiny preložený ako 

večernice, večerné stretnutie mládeže. Inokedy sa kombinuje transkribované slovo 

a hyperonymum. Kombinovaný spôsob prekladu sémantiky lingvokulturém je rozšírený 

nielen v umeleckých, ale aj v náučných a náučno-populárnych textoch. 

Kalkovanie je typom translácie, pri ktorom sa slovo, slovné spojenie úplne, resp. čiastočne 

prekladá. Rozlišuje sa kalk úplný a čiastočný. Pri úplnom kalkovaní sa slovo do písmena 

prekladá, kalk je v lexikálnom a sémantickom význame totožný so slovom v origináli vo 

východiskovom jazyku. Napr. názov jedla kuleša v slovenčine je kalkom ukrajinského 
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кулешa. Čiastočným kalkovaním sa údaj prekladá neúplne – môže byť zložený 

z cudzojazyčnej zložky, resp. je vytvorený podľa vzoru vzatého z cudzieho jazyka. Napr. 

huhľa – vrchná časť odevu, kuleša – kukuričná kaša. 

Podľa J. Levého patrí kalkovanie spolu s transkripciou k najproduktívnejším spôsobom 

obohacovania a rozširovania slovnej zásoby a možno ho použiť len vtedy, ak je lexikálna 

jednotka nositeľom významu typického pre historické prostredie originálu, pričom sa neraz 

zachováva vo svojej pôvodnej podobe. Jej význam by nebolo možné vyjadriť prostriedkami 

domáceho jazyka, a preto ho môžu trvalo obohatiť (Levý, 1983, s. 119). 

S kalkom sa na niektorých miestach podáva vysvetlivka nachádzajúca sa v texte – 

intratextová explikácia alebo mimo textu v poznámkach – extratextová explikácia. 

V tkanive umeleckého diela niektoré lingvokulturémy postupne strácajú denotatívny význam 

a fungujú len na konotatívnom princípe, ich dávna lokálna charakteristika sa neuchováva. 

Najčastejšie je to v prípade lingvokulturém, ktoré sa stali súčasťou trópov. V takýchto 

prípadoch sa pri preklade uplatňuje medzijazyková konotatívna transpozícia (transpozícia 

na konotatívnej úrovni), pri ktorej sa napr. ukrajinská lingvokulturéma zamieňa v inom 

jazyku lingvokulturémou odlišného denotatívneho významu. Konotatívna sémantika je však 

v tomto prípade aproximatívna. V ukrajinských umeleckých textoch sa často používa slovo 

калина ako symbol dievčenskej cnosti a červenej farby, v iných jazykoch je nutné použiť iný 

symbol. Napr. v slovenčine môže byť vhodným prirovnaním ruža, keďže transkribované 

slovo kalyna pre priemerného Slováka nedisponuje konotáciami, ktoré sú zrozumiteľné 

Ukrajincovi. 

Metódou substitúcie sa vytvárajú sémanticko-štylistické funkcie 

lingvokulturémy východiskového jazyka inojazyčnou analógiou – lingvokulturémou 

cieľového jazyka. Tento spôsob sa dá pri preklade aplikovať len vtedy, ak je „koncentrácia 

spoločného“ medzi týmito výrazmi dosť silná. Napr. гульський шніцель – rezeň, 150 грамів 

– pohár vodky, зелені свята – na sviatok Sv. Trojice. Jiří Levý (1983) dokonca na margo 

transferu lexikálnych jednotiek úzko spätých s historickým a národným kontextom konštatuje, 

že takýto transfer nemožno považovať za preklad (o preklade v pravom zmysle slova je 

možné hovoriť len v oblasti všeobecného, teda pri rýdzo pojmovom výraze, napr. odborná 

terminológia, ktorá priamo nezávisí od jazyka a historického kontextu). Transferenčný postup 

v tomto prípade nazýva substitúciou alebo transkripciou. Kontextuálny preklad podmieňuje 

spätosť s celkom umeleckého textu, keďže k pochopeniu významu konkrétnej 
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lingvokulturémy dochádza až v širšom kontexte. Interpretácia je ďalšou možnosťou 

transferu lingvokulturém do cieľového jazyka. Týmto postupom sa odhaľujú 

nezrozumiteľnosti, objasňuje sa význam a zmysel predlohy. Interpretácia je vždy 

kontextuálna, je prepojená ako s východiskovým, tak aj s cieľovým kontextom. 

Uvedené spôsoby translácie lingvokulturém nie sú absolútnym výpočtom všetkých možností 

ako tieto špecifické národné prvky prekladať. Translácia je činnosť nadovšetko tvorivá 

a individuálna. Každý autor prekladu môže pomocou svojho talentu ponúknuť nové spôsoby 

prekladu lingvokulturém, výrazov, ktoré i mnohí znalci nazývajú nepreložiteľnými prvkami. 


