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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

V teoretickej časti predstavujeme základné koncepty naratológie a štylistiky. 

Venujeme sa základným typom rozprávačov podľa typológie rozpracovanej Paulom 

Simpsonom, ktoré budeme aplikovať pri analýze románu. Využijeme pritom poznatky 

z teórie naratológie Mieke Balovej a Gérarda Genetta. Keďže naratológia a štylistika sa 

zdanlivo vzájomne dopĺňajú, budeme pri štylistickom rozbore slovenského prekladu 

románu využívať naratologické koncepty.  

 

2.1 Naratológia 

Naratológia, teória narácie, a teda rozprávania ako „základného slohotvorného postupu 

epiky“ (Valček, 2004, s. 241) je vedná disciplína, ktorá má úzke prepojenie s literárnou 

teóriou. V tejto kapitole predstavíme koncepcie rozprávača, fokalizácie, ako aj mätúce 

pojmy sujet a fabula, či príbeh a diskurz, z ktorých vychádzame pri analýze románu.  

2.1.1 Kategória rozprávača 

Problematike rozprávača sa venovalo už množstvo bádateľov, akými boli napríklad 

E.M.Forster, Tzvetan Todorov, W.C.Both, Gérard Genette, Ľubomír Doležel, Boris 

Uspenskij, F.K.Stanzel, Percy Lubbock a mnoho ďalších. Mnohí z nich rozšírili či 

pozmenili bežne používané termíny a koncepcie v literárnej teórii, akými sú perspektíva, či 

hľadisko, fokalizácia (Genette), rozprávačské situácie (Stanzel), nespoľahlivý rozprávač, 

implikovaný čitateľ a autor (Booth), reflektor (Henry James) a podobne. Mnohé z týchto 

termínov boli a stále sú predmetom rôznych diskusií, no vo väčšine teoretických úvah sa 

aplikujú a priori s ich pôvodným významom. 

Z termínov, ktoré používame pri analýze románu Svet podľa Garpa, sme vychádzali 

z typológie modalít v jazyku Rogera Fowlera (1986) a Paula Simpsona (1993)
13

, ktorí 

rozlišujú dva typy hľadísk, a to vonkajšie a vnútorné – v rovine psychologickej mapovali 

to, či rozprávač má, alebo nemá prístup k myšlienkam postáv. Fowler navrhol štyri typy 

rozprávačov: 

Vnútorný typ A: rozprávanie je koncipované v 1. osobe. Rozprávač  sa zúčastňuje na 

rozprávanom príbehu a hodnotí vnútorné myšlienky postáv. Je akýmsi svedkom udalostí 

                                                 
13

 Títo štrukturalistickí bádatelia nadviazali na štruktúrny model perspektívy rozpracovaný Borisom 

Uspenským v r. 1973, ktorý vychádzal z toho, či rozprávaný príbeh rozprávačom je objektívny alebo 

subjektívny (Uspenský, 1973, s. 81; in McIntyre, 2010, s. 23). 
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v príbehu. Ide o veľmi subjektívne hľadisko rozprávača. Korešponduje to Genettovou 

kategóriou homodiegetického a intradiegetického rozprávača.
14

 

Vnútorný typ B: perspektíva rozprávača sa dá nazvať „vševediaci“ rozprávač, avšak 

nejde tu o uhol pohľadu, ale zaostrenie na vnímanie postáv. Zachovávajú sa tu slovesá 

sentiendi, avšak chýba prítomnosť rozprávača, ktorá je zjavná prostredníctvom modálnych 

slovies a častíc, poprípade komentárov či autorských digresií.  

Vonkajší typ C: neosobná forma rozprávača v 3. osobe. Rozprávač je mimo vedomia 

postáv. Absencia akejkoľvek modálnosti a hodnotiacich prvkov rozprávača poukazujú na 

veľmi objektívnu perspektívu. Tento typ rozprávania je príznačný pre romány Ernesta 

Hemingwaya.
15

  

Vonkajší typ D:  v prejave tohto rozprávača sú prítomné modálne slovesá, modálne 

častice, verba sentiendi. Tento typ rozprávača však nemá prístup k vnútorným myšlienkam 

postáv – slovesá sentiendi zdôrazňujú interpretáciu postáv a príbehu. Roger Fowler a Paul 

Simpson si vypožičali termín od Borisa Uspenského, ktorý vo svojom diele Poetika 

kompozicii, ktoré vyšlo v roku 1970 (anglický preklad 1973), hovorí o slovesách sentiendi 

(myslieť, cítiť, vyzerať) a modálnych časticiach (zjavne, očividne), a ktoré nazýva words of 

estrangement (slová odcudzenia, prel. M.B)
16

. 

 

2.1.2 Typológia rozprávača a modalita v jazyku 

Aby sme mohli predstaviť typológiu rozprávačov vypracovanú Paulom Simpsonom, 

v skratke definujeme modalitu ako centrálny koncept pre jeho definíciu hľadiska 

a následne typológiu rozprávačov. Modalita v jazyku je definovaná ako taká lingvistická 

konštrukcia, ktorá vyjadruje stupeň angažovanosti hovoriaceho alebo píšuceho k výpovedi 

(Simpson, 1993, s. 47). Modalita je preto hlavným exponentom interpersonálnej funkcie 

jazyka. Simpson použil delenie typov modalít, aj množstvo autorov pracovalo a pracuje 

s rôznymi inými typmi modalít. (Von Wright, 1951; Rescher, 1968; Lyons 1977; Ivanová 

a Pekaríková, 2009). Simpson vyčleňuje pre potreby štúdie tieto typy modalít (TAB): 

                                                 
14

 Pojmy diegézis, hetero-/homodiegetický sú vysvetlené nižšie.       
15

 Stanzel v súvislosti s poetikou modernistov, ako napríklad E. Hemingway, K. Mansfieldová či H. James 

hovorí o personálnej rozprávacej situácii, pri ktorej „sprostredkovanie sa vykoná reflektorom [...] teda 

postavou, ktorá myslí, vníma a nehovorí ako narátor, ale ako jedna z postáv“ (In Ricoeur, 1984, s. 139)  
16

 Uspenského pojem ostranenie sa prekladá do angličtiny ako estrangement (odcudzenie). Kubíček ho 

prekladá ako „cizí slová“ (2007, s. 71). Podľa Uspenského majú tieto modálne výrazy funkciu špeciálnych 

operátorov, ktorými vykreslí vnútorný stav prostredníctvom objektívneho opisu. [...] Autor ich nepoužíva 

preto, lebo nevie, čo jeho postavy cítia a čo si myslia, a práve preto, že chce zdôrazniť perspektívu, z ktorej 

sú postavy opisované (Uspensky, 1973, s. 85-86; preložil M.B.). 
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deontická, epistemická, percepčná, a boulomaická
17

 (prel. M.B.). (1993, s. 47). Práve 

epistemická modalita hrá pri hodnotení perspektívy najdôležitejšiu úlohu. 

 

Tabuľka 1  Modálne koncepty a ich hodnoty  

Modálny systém  Modálna hodnota 

Deontický  Povinnosť, záväzok, prikázanie 

Boulomaický  Túžba 

Epistemický  Viera, poznanie 

Percepčný  Vnímanie 

(Zdroj: Simpson, Paul. Language, ideology, and point of view. 1993; preložil M.B.) 

P. Simpson nadviazal na R. Fowlera a jeho členenie modalít a typov rozprávačov, ako 

aj Gennettovu klasifikáciu rozprávačov (homodiegetický a heterodiegetický; pojmy sú 

vysvetlené nižšie, pozn. M.B.) a vytvoril svoju typológiu – dovedna 9 typov rozprávačov 

(Obrázok 1). Kategória A sú rozprávači, ktorí sú účastníci príbehu a rozprávajú                    

v 1. gramatickej osobe. Kategória B sú rozprávači, ktorí stoja mimo udalostí príbehu 

a ktorí rozprávajú v 3. osobe. V rámci kategórie B rozlišuje rozprávanie na základe toho, či 

rozprávač rozpráva príbeh cez vedomie postavy alebo mimo nej. Ide tu o dva základné 

typy sprostredkovanosti narácie v literárnom diele – autorská narácia
18

 (narratorial mode) 

a personálna rozprávacia situácia (reflector mode). V autorskej narácii je „rozprávač-autor 

prítomný vo vymedzenom nefiktívnom priestore, danom reálnym bytím textu, čo vytvára 

výrazný zmyslovo-estetický kontrapunkt k fiktívnemu segmentu lit. diela“ (Velček, 2006, 

s. 243). V tejto perspektíve môže rozprávač prebrať vtáčiu perspektívu (pozn bird’s eye), 

či meniť perspektívu (T. Kubíček preberá termín putujúce hľadisko - floating viewing 

position, 2007, s. 71). V personálnej naratívnej situácii sa rozprávač identifikuje 

s niektorou z postáv, môže preberať jej hlas, a dokonca môže dôjsť k dvojitej fokalizácii. 

Všetky tri kategórie rozprávačov majú svoje charakteristiky na základe prítomnosti 

                                                 
17

 Boulomaická modalita (angl. boulomaic modality, taktiež bouletic modality) ako podkategória deontickej 

modality sa týka túžob, prianí, ľútosti (Simpson, 1993, s. 48). Existuje ešte niekoľko ďalších typov modalít, 

ako dynamická modalita (Palmer, 1994, in Ivanová, 2009, s. 152).  
18

 G. Genette (1983), F. Stanzel (1984), ale aj P. Valček (2006) používajú pojem naratívna situácia na 

označenie „perspektívy lit. rozprávania; základné typy stvárnenia sprostredkovanosti narácie v lit. diele“ 

(Valček, 2006, s. 242). M. Fluderniková (2009) hovorí o tzv. teller-based narrative situations (naratívne 

situácie založené na rozprávačovi), pod čím sa skrývajú Er-forma a Ich-forma (Doležel in Peprník, 2000; 

Valček, 2006).    
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určitého typu modality či dokonca jej absencie. Názornejšie je to uvedené v Obrázku 3  

(Stanzelov typologický kruh)   

 

 

 

Obrázok 1  Typológia rozprávačov a ich členenie na základe modality v jazyku 

 (Zdroj: Simpson, Paul. Language, ideology, and point of view. 1993; preložil M.B.) 

 

Typ modality indikuje v prípade pozitívneho zafarbenia prítomnosť deontickej 

modality, slovesá sentiendi, nezúčastnenosť na príbehu, komentovanie príbehu, v prípade 

negatívneho zafarbenia prítomnosť epistemickej a percepčnej modality, „slová 

odcudzenia“, a v prípade neutrálneho zafarbenia málo slov sentiendi a hodnotiacich 

adjektív a adverbií, patria tu aj opisy postáv a prostredia.   

Tradične sa v literárnej vede používalo a ešte aj pri analýze literárnych diel používa 

pojem rozprávanie v 1. osobe, rozprávač v 1. osobe, či dokonca anglický termín point of 

view.
19

 J. Mistrík podobne používa pojmy s gramatickou osobou, napríklad ja-

                                                 
19

 S pojmom point of view pracovali ako prví Henry James (1908) a naňho nadviazal P. Lubbock (1921), 

ktorý nazval svoje kategórie podľa gramatických osôb (známe rozprávanie v prvej osobe). Vychádzal 

z binárnej opozície showing-telling, teda vnímania prítomnosti či neprítomnosti rozprávača v rozprávanom 
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B (R) pozitívne 

B (R) negatívne 
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rozprávanie (1985, s. 325). Aj Ľ. Doležel hovorí o Ich-forme a Er-forme (Doležel, 1993 

in Peprník, 2004, s. 63). Keďže pojmy nerozlišovali medzi tým, kto hovorí, či rozpráva 

príbeh (fokus narácie) a tým, kto sa pozerá/kto vníma (fokus postavy), Genette rozpracoval 

v roku 1972 typológiu naratívnych situácií. Pri analýze naratívneho diskurzu vyčleňuje tri 

kategórie: čas (fr. temps, angl. tense, time), spôsob/modus (fr. mode; angl. mood), a hlas 

(fr. voix; angl. voice).
20

 Kategórie spôsob a hlas (tieto kategórie tvoria u Genetta naratívnu 

situáciu)
21

 používa vo svojej typológii aj Stanzel (pozri nižšie). V rámci spôsobu Genette 

rozlišuje dve kategórie, a to dištancia (distance; vzťah rozprávania k jeho vlastnému 

materiálu), a perspektíva (perspective; tu hovorí o hľadisku rozprávača, či fokalizácii). 

Pod dištanciou rozumie „tradičné delenie na mimesis a diegesis (showing
22

 a telling)“ 

(Kubíček, 2007, s. 77). Valček vysvetľuje diegesis (gr. diegesis = rozprávanie; narácia – 

Platón) ako označenie narácie v antickej estetike (Valček, 2006, s. 66). V naratológii sa 

adjektívum diegetic (diegetický) používa na označenie rovín narácie (pozri definície homo-

/heterodiegetický rozprávač), ale aj spojenia „diegetický svet“ (Svatoňová, 2007). Diegesis 

tu preto označuje rovinu príbehu ako opozíciu k rovine discours
23

 (úroveň 

rozprávača/fiktívneho adresáta) a extratextovej rovine  (úroveň autora/čitateľa) (pozri 

Obrázok 2). 

                                                                                                                                                    
príbehu. V prípade showing sa naratív približuje k dramatizácii, k mimesis. (Kubíček, 2007). Valček uvádza 

definíciu point of view: „angl. bod, z ktorého sa pozerám; stratégia naratívneho hľadiska, t.j. 

perspektivizovanej pozície rozprávača v epickej próze“ (2006, s. 266).   
20

 Genette vychádzal z členenia, ktoré predstavil Tzvetan Todorov v roku 1966 (pozri Todorov, 1966; 

Genette, 1980, s. 29). Genette názvy svojich kategórií pozmenil (Fludernik, 2001, s. 619).  
21

 Pozri definíciu naratívnej situácie v poznámke 25 
22

 showing (Todorovov pojem representation/predvádzanie, scénické znázornenie), a telling 

(narration/narácia, rozprávanie). 
23

 Genette tvrdí, že rozprávanie sa skladá len z týchto dvoch dimenzií: Opozícia histoire (príbeh)/discours (in 

Nünning, 2006, s. 300).   
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Obrázok 2 Schéma komunikačných rovín naratívneho textu 

(Zdroj: Jahn, Manfred - Nünning, Asgard. A Survey of Narratological Models. 1994; upravil a preložil 

M.B.) 

 

Angloamerická literárna kritika, a obzvlášť naratológia, pracujú s opozíciou diegesis 

(narácia) a mimesis (imitácia). Nünning (2006, s. 147), Rimmon-Kenan (1983, s. 106), 

Prince (1982, s. 20), ale aj mnohí íní uvádzajú, že opozícia mimesis/diegesis korešponduje 

s opozíciou showing/telling. S. Chatman (1990) rozlišuje diegetické naratívne žánre 

(epické formy, romány, poviedky) a mimetické naratívne žánre (hra, film) (in Jahn, 2005). 

Dištanciu, čiže vzdialenosť medzi rozprávačom a príbehom, determinuje množstvo 

informácie, ktorú čitateľ dostane od rozprávača. Genette hovorí o „dištancii, ktorá môže 

mať podobu narácie udalostí (narrative of events) a narácie slov (narrative of words)  

(1980, s. 171-182 in Valček, 2006, s. 242), a vyčleňuje štyri typy diskurzu: 

1. Narativizovaná reč (Narratized speech): slová a konanie postáv je integrované do  

narácie (- distant). 

2. Transponovaná reč (Transposed speech, indirect style) – ide o nepriamu reč (- + 

distant). 

3. Transponovaná reč (Transposed speech, free indirect style) – ide o polopriamu reč 

(angl. free indirect style)
24

 (+ - distant). 

4. Priama reč (reported speech): (+ distant).
25

 

                                                 
24

 Pojem free indirect discourse sa prekrýva s polopriamou, neznačenou priamou, a zmiešanou rečou, no 

tradične sa používa ako ekvivalent k polopriamej reči. Podľa nášho názoru má free indirect discourse 

najbližšie k polopriamej reči. 
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Čo sa týka perspektívy, respektíve fokalizácie,
26

 G. Genette ju definuje ako „obmedzenie 

poľa“ (restriction of field), výber naratívnej informácie s ohľadom na skúsenosť, či 

vedomosť rozprávača alebo postáv (1988, s. 74). G. Genette tak rozlišuje: 

Nulová fokalizácia - rozprávač vie viac ako vie postava. Je to prípad vševediaceho 

rozprávača.  

Interná fokalizácia - rozprávač vie toľko koľko vie postava (zvyčajne ide o postavou 

fokalizovanú skutočnosť). Túto fokalizáciu ešte Genette člení na 

fixnú (fokalizácia je obmedzená na jednu postavu), variabilnú 

(prebieha prostredníctvom niekoľkých postáv), a multiplicitnú 

(tá istá udalosť je fokalizovaná prostredníctvom viacerých 

postáv). 

Externá fokalizácia - rozprávač (po)vie menej ako vie postava (zvyčajne ide 

o rozprávačom fokalizovanú skutočnosť). Ide o tzv. objektívny 

naratív.
27

 

Mieke Balová kritizuje Gennetovo ponímanie fokalizácie. Ako hovorí Jiří Hrabal, 

Balová na rozdiel od Genetta „ztotožňuje pojem fokalizace se zobrazeným aktem vnímaní“ 

(2011, s. 100). Tvrdí, že každá časť naratívu je niekým fokalizovaná. G. Genette namieta 

a hovorí, že nejde o to, kto vidí, ale čo môže rozprávač alebo postava vidieť. G. Genette 

skôr zdôrazňuje prenos informácie medzi rozprávačom a čitateľom a pristupuje ku 

konceptu striktne štrukturalisticky, keď v revidovanej edícii Narrative Discourse Revisited 

hovorí, že „Balová poskytuje pojmy ako fokalizér či fokalizovaný, ktoré sú nezlúčiteľné 

s mojím ponímaním fokalizácie. Podľa mňa neexistuje fokalizovaná či fokalizujúca 

postava – pojem fokalizovaný môžeme použiť len vo vzťahu k naratívnemu textu a pojem 

fokalizér jedine k rozprávačovi. (1988, s. 72-73, preklad M.B.)
28

   

Druhou oblasťou, ktorú vymedzuje Genette vo vzťahu k naratívnemu textu, je oblasť, 

ktorú nazýva hlas a ktorému prislúchajú tri kategórie: čas, rovina a osoba. 

                                                                                                                                                    
25

 Genette vo svojojm diele poznamenáva, že Brian McHale rozšíril prehovory rozprávača o ďalšie typy.  (s. 

56) My sme v Prílohe B znázornili syntézu Genettovho a McHaleho modelu. 
26

 Genette odmietol používať termín point of view, pretože sa domnieval, že príliš zdôrazňuje „vizualizáciu“, 

a zaviedol pojem fokalizácia. Pri narácii či hlase ako „aspekte verbálneho jednania“ sa pýtame Kto hovorí? 

a pri perspektíve (fokalizácii) Kto sa pozerá? (Kubíček, 2007, s. 78). Valček vo svojom Slovníku literárnej 

teórie prekladá pojem fokalizácia do slovenčiny ako zaostrenie (2006, s. 242). 
27

 Rimmon-Kenanová (1983) a Balová (1977) začleňujú Genettovu tzv. nulovú fokalizáciu pod termín 

externá fokalizácia. 
28

 Mieke Bal introduces ideas (focalizer, focalized) I never thought of using because they are incompatible 

with my conception of the matter. For me, there is no focalizing or focalized character: focalized can be 

applied only to the narrative itself, and if focalizer applied to anyone, it could only be the person who 

focalizes the narrative – that is, the narrator [...] (1988, s. 72-73).  
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V súvislosti s kategóriou osoba sa Genette zoberá prítomnosťou či neprítomnosťou 

rozprávača v rozprávanom príbehu, a preto vytvára dva typy rozprávača: homodiegetický 

rozprávač (rozprávač je v príbehu prítomný; zvyčajne rozprávanie v 1. osobe) 

a heterodiegetický (rozprávač nie je súčasťou príbehu, ktorý rozpráva; rozprávanie v 3. 

osobe). Naratívna rovina môže byť podľa Genetta extradiegetická (rozprávač je 

v hierarchii úrovní na najvyššej pozícii; pohybuje sa na tej istej úrovni ako čitateľ) 

a intradiegetická (úroveň rozprávaného príbehu, niekedy nazývaná diegetická)
29

 

Rakúsky teoretik F. Stanzel vypracoval typológiu naratívnych situácií v roku 1979.
30

 

Z tzv. typologického kruhu (Der Typenkreis) (Obrázok 3) vidieť, že popri troch 

základných naratívnych situáciách (autorská narácia, personálna narácia, Ich-forma)
31

 

rozlišuje Stanzel ďalšie opozície: 

 modus: rozprávač verzus reflektor 

 perspektíva: vnútorná perspektíva verzus vonkajšia perspektíva 

 osoba: opozícia Ja – On (rozprávanie v prevej a tretej osobe) / identita verzus 

neidentita
32

 

Popri naratívnych situáciách pracovali teoretici s „modalitou subjektivity a objektivity 

(polaritou personálnosť – neosobnosť) rozprávačskej funkcie.“ (Haman, 2003, s. 55), s čím 

súvisí otázka skrytosti a zjavnosti rozprávača. V rámci hlasu rozprávača sa zvykne hovoriť 

o zjavnom (overt) a skrytom (covert)
33

 rozprávačovi, čo sú termíny, ktoré predstavil 

Seymour Chatman (1978). Stanzel zasa používa pojmy „personalizace a depersonalizace 

vyprávěcího aktu, to druhé s úmyslem vzbudit u čtenáře dojem bezprostřednosti 

vyprávěcího podání nějakého děje a tím i iluzi, že vyprávěné se dá vnímat takříkajíc in 

actu“ (1988, s. 178). Samozrejme, že rozprávač sa v prehovore pohybuje na osi viac či 

menej zjavný – nikdy nebude úplne skrytý. Minimálne je prítomný v prehovore uvádzacej 

reči – vtedy sa hovorí o skrytom rozprávačovi, ktorého využíval Hemingway v 

poviedkach, čo poznamenáva aj M. Jahn (2005). 

                                                 
29

 Preto mnohí teoretici hovoria o extra-/intradiegetickom rozprávačovi (Shlomith Rimmon-Kenan, 1983; 

Kubíček, 2007). 
30

 V českom preklade vyšlo dielo pod názvom Teorie vyprávění v roku 1988. 
31

 Preložené z nem. orig. Auktoriale Erzählsituation, Personale Erzählsituation, Ich-Erzählsituation  

(http://de.wikipedia.org/wiki/Typologisches_Modell_der_Erz%C3%A4hlsituationen)  
32

 Ide tu o „opozici identičnosti a neidentičnosti existenciálnich oblastí vypravěče a postav a odráží se v ní 

míra přítomnosti vypravěče ve vyprávěném příběhu“ (Kubíček, 2007, s. 62). 
33

 Viac k diferenciácii rozprávačského aktu pozri Nünning, 2006, s. 852-853. 
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Obrázok 3 Stanzelov typologický kruh naratívnych situácií 
(Zdroj: Niederhoff, Burkhard. „Perspective - Point of View“. 2011.) 

 

V tejto práci sa budeme v rámci interpretácie románu venovať aj otázke času narácie, kde 

využijeme Genettove ponímanie kategórie času, najmä jednu jeho formu, a to trvanie           

(fr. durée/duration).
34

 Trvanie, teda rýchlosť narácie, je definovaná ako pomer medzi 

trvaním príbehu (tzv. story-time) a dĺžkou textu (discourse-time) v štyroch rôznych 

štruktúrach:   

 Časová elipsa: trvanie času narácie (diskurzu/čítania)
35

 je výrazne kratšie ako 

trvanie naráciou vynechaného času (ČN=0, ČP=n) 

 Opisná pauza: čas narácie je rozsiahlejší ako čas príbehu (ČN=n, ČP=0) 

 Scéna (izochrónna prezentácia príbehu): vyrovnanie času narácie a času príbehu 

(ČN=ČP) 

 Zhrnutie: naratívna aktivita, pokrývajúca disproporciu medzi elipsou a scénou 

(ČN<ČP). Niektorí autori (Herman, Jahn a Ryanová, 2005) hovoria o akcelerácii 

(zrýchleniu) príbehu.
36

 (Valček, 2007, s. 77) 

Časové hľadisko budeme využívať pri interpretácii prehovorov rozprávača v románe.  

 

 

                                                 
34

 Okrem postupnosti Genette pracuje s kategóriami frekvencia (la fréquence/frequency) a postupnosť 

(l'ordre/order) (in Chatman, 1978, s. 64). 
35

 Čas čítania nazýva Genette pseudočasom (in Valček, 2007, s. 243). 
36

 Podobne existuje aj piaty typ – spomalenie (decelerácia) príbehu, ktorý Genette spomína ako protiklad 

k zhrnutiu (in Jahn, 2005). 
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2.2 Štylistické východiská pri interpretácii románu a analýze prekladu 

Štylistika ako lingvistická disciplína „skúma tie isté jazykové prostriedky 

z jednotlivých rovín jazykového systému ako príslušné jazykovedné disciplíny, [...] no 

z odlišného hľadiska [...] na jazykové prostriedky sa pozerá ako na výrazové prostriedky 

[...] ktoré možno funkčne využiť pri povrchovej organizácii textu“ (Findra, 2004, s. 13-14). 

Okrem toho je štylistika „veľmi tesne spätá s literárnou vedou, najmä s poetikou ako 

literárnovednou disciplínou“ (ibid, s. 14). Čo sa týka analýzy prekladu, v tejto práci preto 

vychádzame najmä zo slovenskej štylistiky a prác Jozefa Mistríka (1985) a Jána Findru 

(2004). Mnohé ďalšie vedné disciplíny (napr. naratológia), na ktorých je naša práca 

postavená, pracujú s tými istými kategóriami ako štylistika, preto ich prepojenie bude 

podávať komplexnejší pohľad na skúmané javy.   

V súvislosti s interpretáciou originálu vychádzame z naratologických prác T. Kubíčka, 

2007; P. Simpsona, 1993; G. Leecha a M. Shorta, 2007; ale aj iných teoretikov štylistiky 

(J. Vilikovský, 1984) a literárnej teórie (A. Haman, 2003; P. Ricoeur, 2004; Ľ. Doležel, 

1993, a iní).  

Pri skúmaní javov na mikroštylistickej úrovni budeme využívať kategorizáciu a popis 

štýlotvorných jazykových prostriedkov (tzv. štylém) Jána Findru. Ján Findra vo svojej 

práci prezentuje paradigmatickú systemizáciu (štrukturáciu) jazykových štylém (Obrázok 

7), ktorá „zachytáva systémové vzťahy medzi štylistickými makroparadigmami“ (2004, s. 

18). Podobne ako Mistrík, ktorý hovorí o výrazových prostriedkoch, aj Findra člení 

štylémy na lexikálne, fónické, morfologické, syntaktické, kompozičné a mimojazykové. 

Mistrík svoje syntaktické výrazové prostriedky začleňuje pod gramatické v.p. 

bezpríznakovosť            príznakovosť 

                                                                                    

nocionálnosť             emocionálnosť-expresívnosť 

                              

neutrálnosť              štylistická zafarbenosť 

 

Obrázok 4 Paradigmatická systemizácia (štrukturácia) jazykových štylém 

(Zdroj: Findra, Ján. Štylistika slovenčiny. 2004.) 
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Je ešte potrebné poukázať na odlišné chápanie niektorých lexikálnych jednotiek 

v slovenskej a anglofónnej štylistike. Aj Mistrík poznamenáva, že „slovo vulgárny 

v inonárodnej terminológii nemá ten istý význam ako v slovenčine. Napríklad v angličtine 

vulgárnym sa označuje bežný dorozumievaci jazyk.“ (1985, s. 82). Anglická jazykoveda, 

no najmä slovníkové definície, nie sú konzistentné pri uvádzaní jednotlivých kategórií za 

heslom slova. Niekedy je slovo vulgárne, inokedy slangové, alebo jednoducho neformálne. 

V slovenčine sú hranice, či definície týchto kategórií presnejšie vymedzené. Je potrebné 

poznamenať, že opozície príznakové – bezpríznakové sa používajú v kontexte štýlu 

a štýlových vrstiev, inými slovami, niektoré slová sú príznakové (napr. hovorové slová), no 

ako uvádza Krátky slovník slovenského jazyka, „v hovorovom štýle jazyka sa nepociťujú 

ako príznakové“ (Kačala a kol., 2003, s. 29). Findra ide ešte ďalej, a hovorí, že „v hre je 

princíp kontrastu, na ktorom je založený štylistický kontext [...] ktorý môže vzniknúť tak, 

že neutrálne pozadie vytvárajú expresívne štylémy. Na ich pozadí sa ako príznakový 

prezentuje štýlovo neutrálny, nocionálny prostriedok“ (ibid, s. 17). 

V prípade frazeologickej lexiky sa v slovenskej štylistike vyčleňujú expresívne 

a nocionálne frazeologické jednotky, ktoré, ako Mistrík uvádza, sú „vždy štylisticky 

príznakové“ (1985, s. 98). V angličtine sa hovorí o tzv. idioms, čiže „základná jednotka 

idiomatiky, teda pomenovanie pre ustálené, obrazné a expresívne slovné spojenie“ (Mlacek 

a kol., 1995). Tieto výrazy korešpondujú z veľkej časti s frazeologickými, najmä 

expresívnymi jednotkami (frazeologickými zrastami). 

V prípade slangu je situácia komplikovanejšia, pretože slang sa v anglofónnej 

a slovenskej jazykovede chápe odlišne. Mistrík definuje slang ako „súbor nespisovných 

pomenovaní, ktoré používajú pri vzájomnom bežnom dorozumievaní ľudia istej pracovnej 

alebo záujmovej sféry.“
37

 (Mistrík, 1985, s, 103). V inonárodnej  jazykovede sa slang 

charakterizuje podobne: „jazyková varieta, ktorá vykazuje lexikálnu inovatívnosť“ 

(Mencken, 1967; Jespersen, 1922), alebo „meniaci sa súbor hovorových slov a fráz, ktoré 

používajú hovoriaci s cieľom vytvoriť či posilniť spoločenskú identitu alebo 

spolupatričnosť v rámci skupiny“ (Munro, 1997). Mattiello (2005) však medzi slangové 

slová zahŕňa aj tabuizované výrazy a vulgarizmy, ktoré sa v slovenskej štylistike 

charakterizujú na základe prítomnosti citového príznaku (sú spoločensky neprimerané, 

neslušné). 

 

                                                 
37

 Aj keď slang a žargón sú si v definícii veľmi podobné, žargón „má jednu negatívnu vlastnosť navyše: 

triedne diferencovanie ľudí“ (Mistrík, 1985, s, 104-105). 


