
29 
 

4 ŠTYLISTICKÁ ANALÝZA 

V tejto časti práce sa zameriavame na porovnanie originálu a prekladu románu Svet 

podľa Garpa na mikroštylistickej aj makroštylistickej úrovni textu. Vybrali sme niekoľko 

oblastí pre komparáciu, ktoré sú príznačné pre román a ktorými chceme poukázať na to, či 

zvolený ekvivalent v cieľovom jazyku je adekvátny, alebo došlo k posunu na rôznych 

úrovniach jazyka. Určité lexikálne výrazové prostriedky (napr. zámená), ich opakovanie 

v texte, ale aj príznakové črty syntaktických štylém v origináli (napr. osamostatnený vetný 

člen) sú buď oslabené, strácajú svoju funkciu (čo môže, ale nemusí, byť spôsobené 

prirodzeným rozdielom medzi dvoma odlišnými jazykmi), alebo naberajú na intenzite.  

  

4.1 Lexikálne štylémy 

V anglickom hovorovom prejave, ale aj opisnom slohovom postupe, sa často 

využívajú lexikálne výrazové prostriedky, ktorými sa expedient približuje 

k čitateľovi/poslucháčovi. Jedným takým prostriedkom je zámeno this/that/these/those 

(angl. ten/tamten/títo/tamtí). Jeho použitie má niekoľko funkcií,
43

 a nás zaujíma práve 

použitie zámena na potvrdenie toho, čo expedient hovorí. N. Himmelmann tvrdí, že tzv. 

funkcia uznania (recognitional use), pomocou ktorej sa referent identifikuje na základe 

špecifických, spoločne zdieľaných poznatkov (zdieľaných oboma účastníkmi komunikácie 

– expedient/percipient, pozn. M.B.)“ (1996, s. 230).
44

 Preklad je o takéto prvky 

ochudobnený, keďže sa vôbec v CJ nenachádzajú:   

They were involved in that awkward procedure 

of getting to unknow each other. 

 (s. 16, zvýraznil M.B.) 

Prechádzali zvláštnym procesom, pri ktorom 

sa ľudia navzájom odcudzujú. (s. 10) 

 

Autor často využíva zámená this, that na vyzdvihnutie živosti a bezprostrednosti 

opisovaných udalostí. Robin Lakoff hovorí o tzv. afektívnom this, a tvrdí, že „zámeno this 

dáva naratívu v tomto kontexte väčšiu živosť a impulzívnosť, čím viac zainteresuje čitateľa 

do príbehu“ (1974, s. 347 in Potts a Schwarz, 2010, s. 6).
45

 Použitie zámen je časté 

v hovorovom a neformálnom prejave, najmä pri rozprávaní príbehu. Táto štylisticky 

                                                 
43

 Viac pozri Himmelmann (1996) 
44

 In the recognitional use, the intended referent is to be identified via specific, shared knowledge 

(Himmelmann, 1996, s. 230). 
45

 "this" serves in these contexts “to give greater vividness to the narrative, to involve the addressee in it more 

fully” (Lakoff, 1974, s. 347 in Potts a Schwarz, 2010, s. 6). 
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príznaková forma je v preklade nahradená bezpríznakovou (zámeno ten je vypustené). 

Ekvivalentom mohlo byť použitie slovného spojenia taký ten, čím by sa zachovala funkcia 

prejavu: Prechádzali takým tým zvláštnym procesom, pri ktorom sa ľudia navzájom 

odcudzujú. Podobne je to aj v nasledujúcom príklade:   

 

Hathaway remembered how 

Garp had smiled at him – this 

big friendly boy with his two 

heroic casts. (s. 52) 

Hathaway si spomenul, ako sa 

Garp naňho usmial – na 

veľkého priateľského hrdinu 

s dvojitou bradou (s. 50) 

SPP: na toho veľkého 

priateľského hrdinu 

s dvojitou sadrou. 

This ball turret was a metal 

sphere with a glass porthole. 

(s. 24) 

Strelecká veža bola kovová 

guľa s okrúhlym okienkom  

(s. 28) 

Tá strelecká veža bola 

kovová guľa s okrúhlym 

okienkom  

He had this obsession (s. 489) Vždy trpel nutkaním. (s. 518) Český preklad zachováva 

zámeno: Měl vždycky onu 

obsesi. 

 

Všimnime si, že v ďalšom príklade oproti slovenskému prekladu He had this obsession - 

Vždy trpel nutkaním český preklad opäť kopíruje anglický hovorový prejav: Měl vždycky 

onu obsesi. 

 Ak hovoríme o štylistike a lexikálnych štylémach, musíme podotknúť, že 

charakteristickou črtou umeleckého textu je opakovanie.
46

 Opakovanie výrazov je jedným 

z najčastejších čŕt poézie, rečníckeho prejavu, ale vyskytuje sa aj v próze. Niekedy 

môžeme spozorovať v románe určité figúry, opakovanie sa slov alebo syntaktických 

konštrukcií, ktoré majú svoju estetickú funkciu a tie podľa Mistríka autor využíva  

napríklad na intenzifikáciu výpovede, vyjadrenie stereotypnosti alebo básnického zvolania 

(1985). V tejto časti práce sa budeme snažiť popísať niektoré takéto prostriedky. Napriek 

tomu, že Mistrík poznamenáva, že „preto niekedy ťažko určiť, čo autor použitím 

opakovacej figúry sledoval primárne a čo sekundárne [...] a jeho funkcie i formy sa už 

rozvili natoľko, že niekedy nie je možné jeden jav jednoznačne začleniť k istému typu“ 

(1985, s. 152-155), my sa budeme snažiť identifikovať tieto konštrukcie v románe popísať 

ich účinok a funkciu a zistiť, či preložený román obsahuje podobné ekvivalenty 

s adekvátnou estetickou hodnotou.  

 

                                                 
46

 Mistrík poznamenáva, že v umeleckom texte sa opakovanie využíva najbohatšie.   
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4.1.1 Opakovanie lexikálnych jednotiek v románe  

V niektorých pasážach románu sa opakujú určité konštrukcie, predložky a spojky. 

V nasledujúcom príklade sa opakuje časť vzťažnej vety which was called (angl. ktorá sa 

volá). V preklade volila prekladateľka synonymá sa nazývala, v skratke, takzvaná. 

Výsledný efekt by sme mohli nazvať štylizovaná hovorovosť – v snahe neopakovať výrazy 

a zachovať kohéznosť došlo v preklade k oslabeniu imitovanej spontánnej hovorovosti 

prejavu. V ústnom prejave by takéto synonymá boli rušivým prvkom, ale na druhej strane 

sa opakovanie môže javiť ako znak autorovho (zdanlivo) neutrálneho štýlu písania. 

Prekladateľka sa snažila uplatňovať tzv. „variabilizačnú funkciu synoným“ (Mistrík, 1985, 

s. 118).  

V každom prípade „opakovanie výraz alebo graduje alebo ho degraduje, ale nikdy nie 

je štylisticky bezpríznakové“ (Mistrík, 1985, s. 159). Z toho vyplýva, že Irvingov štýl 

písania je zameraný na opakovanie výrazov, ktoré imitujú hovorový prejav, čo vnímame 

ako príznakovú črtu, a tým sa aj zvyšuje expresivizácia prejavu (rozprávačovho prejavu). 

Naopak, preklad vyznieva neutrálnejšie, uhladenejšie, kohéznejšie, a pôvodný zámer 

autora sa stráca. Zároveň to má veľký vplyv na autorov osobitý štýl písania. 

V románe sa často stretávame s akousi anadiplózou – rétorickou figúrou, pri ktorej sa 

opakujú „posledné slová výpovede ako prvé slová novej výpovede“ (Mistrík, 1985, s. 148). 

Všimnime si opakovanie slov v nasledujúcich príkladoch: 

That was called flak; flak often looked to the 

gunner [...] (s. 28) 

Hovorili jej flak a strelcovi často pripomínala 

[...] (s. 23) 

...served with the Eighth the air force – the 

air force that bombed the Continent. (s. 29) 

... slúžil pri ôsmom leteckom zbore, ktorý 

bombardoval Európu. (s. 24) 

 

4.2 Syntaktické štylémy 

Findra uvádza, že „syntaktické štylémy sú popri lexikálnych štylémach najvýraznejším 

indikátorom štýlu“ (2004, s. 73). Aj tu sa dá hodnotiť štylémy na osi 

bezpríznakovosť/nocionálnosť – príznakovosť/expresívnosť. V tejto podkapitole sa 

venujeme určitým štylistickým vlastnostiam viet a súvetí, expresívnym syntaktickým 

konštrukciám, ako aj slovosledu a vetosledu. Budeme sledovať, ako prekladateľka 

pristúpila k prekladu týchto prostriedkov. 
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4.2.1 Modálnosť vety 

„Podstatou istotnej modálnosti je v tom, že hovoriaci zaujíma osobný postoj k svojej 

výpovedi pomocou hodnotiacich slov, slovných spojení alebo pomocou vsunutých 

samostatných viet. [...] Najčastejšími a najbežnejšími prostriedkami vyjadrujúcimi istotnú 

modálnosť sú hodnotiace častice [...] (iste, určite, [...]). (Mistrík, 1985, s. 186). John Irving 

vo svojom románe využíva celú paletu modálnych častíc, ale aj modálnych slovies, futúra, 

kondicionálu, či parentézy s rôznym štylistickým zámerom.  

 

Tabuľka 2 Modalita v jazyku a jej prekladové ekvivalenty 

ORIGINÁL PREKLAD 
POZNÁMKY 

K PREKLADU 

Helen must have felt inclined 

to punish herself. (s. 355) 

Helen mala nutkanie 

potrestať sa sama. (s. 378) 

Podľa deskriptívneho modelu 

patrí tento typ posunu 

k sémantickej modulácii 

s prvkom subjektívnym.  

Jenny must have had a dozen 

pairs. (s. 15) 

Jenny ich už mala najmenej 

tucet. (s. 9)  

Český preklad zachováva 

modalitu: Jenny už jich musela 

mít nejméně tucet (s. 9) 

[...] the darkness and sense of 

being far away that he must 

have felt while lying in the rain 

gutter. (s. 58) 

[...] temnote a pocitu 

osamelosti, ktorý sa ho 

zmocnil, keď ležal 

v dažďovej ríne. (s. 57) 

Sémantická modulácia 

s prvkom subjektívnym 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z tabuľky je zrejmé, že tam, kde autor volil modálne slovesá s epistemickým významom 

must (v našom prípade v spojitosti s minulosťou must have). Román je predimenzovaný 

výrazmi, ktoré vyjadrujú subjektívne hodnotenie autora a postáv, ako sú modálne slovesá, 

modálne častice, slovesá sentiendi, početné parentézy, ale aj polovetné konštrukcie a rôzne 

digresie v podobe komentárov. Roger Fowler to hodnotí ako typ D – modalita je v popredí 

u externého rozprávača.
47

  

Joaquín Martínez Lorente tvrdí, že prítomnosť výrazov vyjadrujúcich epistemický 

systém je „negatívny“ a vytvára efekt odcudzenia. (1996, s. 72). Vychádzajúc zo 

Simpsonovej klasifikácie, Martínez Lorente sumarizuje jednotlivé kategórie na základe 

                                                 
47

 Fowler rozoznáva štyri typy rozprávačov na základe toho, či majú modálne konštrukcie poprednú úlohu 

(foregrounded), alebo úplne absentujú (absent), (Fowler, 1986, in Martínez Lorente, 1996). Aj Simpson 

hodnotí modalitu v jazyku podobne a rozlišuje štyri systémy (viac kapitola 2.2).    
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toho, ako rozprávač vníma - a teda fokalizuje – svoje okolie. Tvrdí, že v textoch s 

výskytom epistemických modálnych systémov sa rozprávač pokúša pochopiť príbeh 

a postavy (1996, s. 73).
48

  

 John Irving často interpretuje správanie sa a myslenie postáv prostredníctvom 

heterodiegetického zjavného rozprávača. Ak sa v preklade tieto výrazy na subjektivizáciu 

výpovede, poprípade zmenu fokalizácie, stratia, možno to charakterizovať ako nesprávnu 

interpretáciu zo strany prekladateľa, ktorá má za následok výrazovú stratu. Všimnime si to 

na príklade: 

Garp felt a darkness surround him, akin to the 

darkness and sense of being far away that he 

must have felt while lying in the rain gutter.  

(s. 56) 

Garp cítil, ako ho obklopuje tma podobná 

temnote a pocitu osamelosti, ktorý sa ho 

zmocnil, keď ležal v dažďovej ríne. (s. 58) 

 

Podobne Fowler vo svojom diele Linguistics and the Novel tvrdí, že sa rozprávač často 

postaví do pozície mimo vedomie postavy prostredníctvom slovies vyjadrujúcich 

špekuláciu (zdať sa, predpokladať), ako aj modálnych častíc, ako sú určite, možno, zrejme 

(s. 92, prel. M.B). Fowler, ako sme už spomenuli, tieto výrazy nazýva words of 

estrangement (slová odcudzenia). Práve tieto výrazy sa v románe opakujú veľakrát, 

a prekladateľka často volí výrazy, ktoré zbavujú text tejto štylisticky príznakovej črty. 

Z tabuľky je zrejmé, že až 36 percent epistemických modálnych slovies je v preklade 

nahradených plnovýznamovými slovesami, čím dochádza k posunu v interpersonálnej 

funkcii a následne fokalizácii, čo potvrdzuje aj Paul Simpson, keď tvrdí, že modalita je 

hlavným exponentom interpersonálnej funkcie (1993, s. 47). Veľmi výstižne to hodnotí 

Katarína Pekaríková v závere svojej štúdie Modálnosť textu:  

Modálnosť textu sa spája so stanoviskom a koncepciou hovoriaceho, ale aj s kategóriou „uhol 

pohľadu“, čím nadobúda interdisciplinárnu povahu. Modálna dominanta odkrýva, či je 

hovoriaci v celom texte otvorený nejakej možnosti, či je zameraný výlučne na jedinú 

alternatívu realizácie deja, aký má zámer alebo do akej miery je o niečom presvedčený. Práve 

v tejto fáze sa modálnosť textu úzko spája s kreativitou hovoriaceho (2009, s. 543)      

Tabuľka 3 Frekvencia opakujúcich sa modálnych slovies a modálnych častíc v prvých ôsmych 

kapitolách románu  

Typ 
Počet ekvivalentov 

v preklade 

Must have vo význame 

zrejme, určite, musieť 
19 

                                                 
48

 Narrator tries to make sense of the story (Martínez Lorente, 1996, s. 73). 
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Must have bez ekvivalentu 

-  namiesto modálneho 

slovesa je použité 

plnovýznamové sloveso 

7 

Spolu 26 

Percentuálne zastúpenie 

modálnych slovies a častíc 

v preklade (%) 
36 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Podobne je to aj s ďalšími modálnymi časticami, ako napríklad in fact – v skutočnosti.  

 

4.2.2 Futúrum 

Ako príznaková forma sa môže vyskytnúť aj gramatický čas. Štylistický účinok futúra 

použitého v románe na opis dejov v minulosti, ktoré sa mali stať (a stanú) v budúcnosti, sa 

prejaví najmä v pasážach, kde rozprávač predpovedá, a teda predbieha budúce deje, čím 

vytvára napätie u čitateľa. Čitateľ takúto digresiu vníma ako príznakovú formu, na ktorú 

autor upriamuje pozornosť a ktorou vyjadruje subjektívny postoj rozprávača, o ktorom 

hovorí Findra (2004, s. 99). Ilustrujeme to na nasledujúcom opise: 

"And don't get involved with soldiers," he 

added, though in a very few months he would 

be a soldier himself. He would be one of the 

soldiers who wouldn't come home from the 

war. He would break his mother's heart, an 

act he once spoke of with distaste. (s. 22) 

„A nezačínaj si s vojakmi,“ dodal, hoci 

o niekoľko mesiacov sám narukoval. Patril k 

tým, ktorí sa z vojny nevrátili. Matke tým 

zlomil srdce, hoci o lámaní sŕdc sa predtým 

vyjadroval s pohŕdaním. 

 (s. 17, zvýraznil M.B.) 

 

Rozprávač často preberá výrazy postáv, napríklad break mother's heart je spojenie, ktoré 

vyslovil brat Jenny Fieldsovej, ktorý v jednom z predchádzajúcich dialógov kritizuje svoju 

sestru spomínanou frázou. Tu ju Irving používa na vyjadrenie kontrastu medzi názorovým 

rozdielmi medzi postavami a najmä poukázaním na vlastnú spriaznenosť s Jenny. Tento 

subjektívny prvok hodnotí Waughová ako metafikcia: „minulý čas je pravidelne 

prerušovaný  formou budúceho času, ktorý zdôrazňuje fikčnosť príbehu” (1984, s. 122, 

prel. M.B.).
49

  

V preklade je budúci čas nahradený epickým minulým, čím sa stráca príznaková 

forma gramatického času, ale najmä autorský zámer a prvok metafikcie. Zaujímavá je 

                                                 
49

 the base tense, which is the past historic, is continually broken by forms of the future tense, which act as 

constant reminders of fictionality (Waugh, 1984, s. 122) 
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voľba českého prekladu: „za několik málo měsícú se měl stát voják i z něho“ (Irving, 1987, 

s. 16). Prostredníctvom slovies mal sa stať, mal byť a futúra pukne vytvára rozprávač 

napätie v príbehu, na rozdiel od slovies v slovenskom preklade (narukoval, patril, 

nevrátili, zlomil), ktoré splývajú so zvyškom deja.  

Je potrebné poznamenať, že digresia je východiskom pre opis a má retardačný 

prostriedok (Findra, s. 99, 2004). Mistrík dodáva, že „opisné prvky dodávajú rozprávaniu 

epickú šírku: oslabujú tempo a retardujú dej“ (Mistrík, 1985, s. 351). Ako uvidíme 

neskorších kapitolách, mnohých prípadoch, sa futúrum objaví na vyjadrenie anticipácie 

alebo humoru.  

 

4.2.3 Expresívnosť v syntaxi  

Okrem expresívnych výrazov sa v texte môžu nachádzať aj expresívne syntaktické 

konštrukcie, ktoré síce nemusia obsahovať expresívne výrazy, avšak ich použitie sa viaže 

na konkrétnu komunikačnú situáciu alebo rôzne typy textov. Práve v umeleckých textoch  

využívajú autori celú škálu expresívnych syntaktických konštrukcií na „štylizáciu 

hovorovosti, ale aj ako prostriedok na charakterizáciu reči postáv“ (Findra, 2004, s. 84). 

V románe Svet podľa Garpa sa opakovane vyskytuje niekoľko konštrukcií, ako sú 

vytýčené vetné členy, vytyčovacie konštrukcie alebo parentézy. 

 

4.2.4 Parentéza 

Mistrík uvádza, že „parentéza sa vyskytuje najčastejšie v strede“ (1985, s. 189), čomu 

podporuje aj použitie týchto modálnych prvkov, pomocou ktorých autor komentuje svoju 

výpoveď.  

When he saw them written down – these raw 

thoughts – he realized that ... (s. 355) 

Keď svoje neutriedené myšlienky uvidel 

napísané, uvedomil si, že ... (s. 379) 

 

V preklade vidieť, ako využil Irving parentézu nielen na vyzdvihnutie určitých častí textu, 

ale hlavne na doplnenie či komentovanie svojej vlastnej výpovede.  

Mistrík uvádza, že „parentézy sa využívajú ako akceleračný prostriedok.“ (1985,              

s. 230). Medzi parentézou a pričleneným výrazom vidí „plynulú hranicu [...] väčšinu 

pričlenených výrazov možno súčasne kvalifikovať ako parentézy.“ (1985, s. 198).  

Podobne sa nachádza v románe množstvo tzv. retardujúcich prostriedkov, ktorými „sa 

vyjadruje tempo deja [...] a ktoré sa využívajú najmä pri striedaní tempa narácie 
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(rozprávania) v umeleckej próze“ (Mistrík, 1985, s. 229). Vo vete It was, to her, the ideal 

situation je predložkové spojenie to her vysunuté na nenáležité miesto. Takéto štylistické 

zafarbenie sa v preklade stráca – syntaktické radenie vetných členov je v súlade so 

slovenskou normou (Podľa nej to bola ideálna situácia).  

Ako sme už povedali, Irvingov román kopíruje štýl britských autorov 19. storočia, 

najmä Charlesa Dickensa, ktorý vo svojej próze využíval anonymného vševediaceho 

rozprávača. To umožnilo autorovi nielen opísať motívy konania jeho postáv, ale ich aj 

komentovať prostredníctvom poznámok, ktoré boli často subjektívne zafarbené, ba 

dokonca až ironické či sarkastické. A práve parentéza je jedným z expresívnych 

prostriedkov, ktoré v románe majú značnú frekvenciu, a v preklade naopak mnohokrát 

chýbajú. Prekladateľka slovenského prekladu tak volila bezpríznakovú formu, na úkor 

zmeny rytmu, intonácie, a teda estetického pôsobenia textu na čitateľa. Ako poznamenáva 

Mistrík, „v umeleckom štýle pomocou nej [parentézy] autor vyjadruje isté pocity a nálady, 

iróniu [...]“ (1985, s. 187).  

Jedným zo spôsobov, ako graficky označiť parentézu, je prostredníctvom pomlčky. 

„Pomlčka je mnohofunkčné interpunkčné znamienko [...] pomlčkami sa parentéza 

vyčleňuje v beletrizovaných a populárnych textoch.“ (Mistrík, 1985, s. 243). Irving 

využíva parentetické konštrukcie ako určité vsuvky na charakterizáciu postavy a jej 

vlastných pocitov, ale najmä vlastného sprítomnenia sa čitateľovi, a tým vzdialenia sa od 

fikčného sveta.  

In fact, this whole business of being a nurse –  

of which she also appeared too proud – was 

curious. (s. 43) 

Vlastne aj jej povolanie ošetrovateľky, na 

ktoré bola prihrdá, zaváňalo čímsi 

nepochopiteľným. (s. 40) 

 

Findra hodnotí použitie parentézy nasledovne: 

Častejšie sú prípady, keď parentetický výraz vnáša do výpovede pragmatickú aktualizáciu tak, 

že sám zostáva na druhom výpovednom pláne, no pritom sémanticky alebo modálne 

modifikuje základnú výpoveď alebo jej časť...ide o výrazné expresívne konštrukcie,...keď 

prostredníctvom parentetického výrazu vstupuje do výpovede (textu) autor so svojím postojom 

a hodnotením. (2004, s. 21)  

V origináli je parentetická výpoveď štylisticky príznaková a expresívna, v preklade sa 

prostredníctvom vzťažnej vety primkne výpoveď k hlavnej vete, čo vnímame ako 

neutrálnu a bezpríznakovú črtu prehovoru rozprávača. Má to vplyv na funkciu rozprávača, 

jeho videnie sveta a komunikáciu s percipientom. 
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4.2.5 Osamostatnený vetný člen 

Osamostatnené vetné členy sú časté konštrukcie v ústnom prejave a môžu vyjadrovať 

určitý citový postoj k výpovedi. Nemusí ísť len o krátke nevetné konštrukcie, ale ako 

uvádza Findra, „v tejto funkcii môže vystupovať aj vedľajšia veta“ (2004, s. 86). Mistrík 

hovorí, že „osamostatnený vetný člen oproti pričlenenému výrazu je dynamickejší.“ (1985, 

s. 198). Irvingov rozprávač často komentuje udalosti a postavy nielen priamo, 

prostredníctvom digresií a odkláňaním sa od hlavnej fabuly románu, ale aj prostredníctvom 

takýchto lexikálnych štylém, akými sú osamostatnené vetné členy. V nasledujúcom 

príklade je v origináli takáto konštrukcia vyjadrená prechodníkom, v preklade vedľajšou 

vetou – a to v minulom čase. Ak by sme chceli zachovať funkciu a expresivitu výpovede, 

vhodnejšie sa nám zdá český ekvivalent, kde prekladateľ zachoval osamostatnený vetný 

člen, vyjadrený prostredníctvom polovetnej konštrukcie, pri ktorej je intonačná pauza 

zreteľnejšie naznačená.  

Tabuľka 4 Osamostatnený vetný člen 

Originál Preklad Český preklad 

In fact, this whole business 

of being a nurse – of which 

she also appeared too proud 

– was curious. Considering 

her family. (s. 43) 

Vlastne aj jej povolanie 

ošetrovateľky, na ktoré bola 

prihrdá, zaváňalo čímsi 

nepochopiteľným, keď si 

človek predstavil jej rodinu. 

(s. 40 - 41) 

Vlastně celá tá záležitost 

s jejím zdravotním 

povoláním – na které ona 

byle zřejmě hrdá – působila 

podivně. Aspoň vzhedem 

k její rodině. (s. 37) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Iným prípadom je osamostatnený vetný člen vo funkcii polopriamej reči, kde čitateľ vníma 

nielen hodnotiaci prvok rozprávača, ale aj hodnotenie postavy, a najmä hlas prehovoru 

postavy, v našom prípade Jenny, Garpovej matky.  

A baby with no strings attached, 

thought Jenny Fields. An almost virgin 

birth.  

Dieťa bez záväzkov, uvažovala Jenny Fieldsová. Bolo 

to takmer ako nepoškvrnené počatie. (zvýraznil 

M.B.) 

 

V preklade sa plynulosť myšlienok postavy, spontánnosť vyjadrovania (v našom 

prípade uvažovania), „rytmus kontextu“ (Findra, 2004, s. 86), a tým aj zámer autora, 

oslabuje. Niektoré Irvingove odseky sú fokalizované jednou z postáv, a v rámci prehovoru 

heterodiegetického rozprávača, ktorý opisuje vnútorné pocity a myšlienky postavy, sa v 

prehovore nachádzajú indikátory hlasu postavy (Jenny Fieldsovej) v podobe polopriamej 
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reči alebo uvádzacie vety (she felt, Jenny thought), ktorými rozprávač upriamuje pozornosť 

čitateľa na perspektívu opisovanej situácie. Čitateľ originálu cíti zviazanosť výpovede 

s postavou aj tým, že syntakticky sú si obe výpovede – vety A baby with no strings 

attached a An almost virgin birth –  rovnocenné.  

Veľmi častým prípadom v Irvingovom románe sú osamostatnené vetné členy oddelené 

čiarkou.  

Someone else in the theater was 

whimpering, in fright. (s. 20) 
Nejaký divák v sále skučal od strachu (s. 

15) 

There's such sympathy for people, in 

what you write (s. 359) 
V tom, čo píšeš, je veľa súcitu s ľuďmi. (s. 

382) 

 

4.2.6 Synonymia v syntaxi – zomknutie viet 

Keď Irvingov rozprávač komentuje hlavnú postavu Garpa, robí to prostredníctvom 

krátkych, zomknutejších konštrukcií, ktoré vytvárajú dynamiku prehovoru. Vypúšťaním 

gramatických jednotiek a kondenzovaním výrazov sa prejav stáva expresívnejší, tempo 

deja sa zvyšuje (akcelerácia deja). Okrem toho to umožnilo autorovi komentovať správanie 

postáv prostredníctvom poznámok, ktoré boli často subjektívne zafarbené, ba dokonca až 

ironické či sarkastické, čím sa zvýraznila osobná angažovanosť autora, resp. rozprávača na 

rozprávanom príbehu a rozprávač sa tak približuje k čitateľovi.    

"Well, husbands are funny," he mumbled. Garp, 

the marriage counsellor, full of advice. (s. 246) 

„Manželia sú niekedy smiešni,“ zamrmlal. 

Manželský poradca Garp, ktorý vie 

poradiť v každej situácii. (s. 262) 

 

Prekladateľka volila namiesto prístavkového prirovnávania (apozície) prístavok a 

podraďovacie súvetie, ktoré rozvíja hlavú časť výpovede (je medzi nimi vzťah 

podradenosti a nadradenosti z hľadiska váhy informácie).  

Podľa Mistríka pri kondenzácii konštrukcií, keď sa vypúšťajú gramatické jednotky, je 

práve bezspojková podoba dynamická (1985, s. 225). Irving využíva vety málo zomknuté 

a výrazy sú uvoľnené, zrozumiteľnejšie než v preklade, kde sú jednotlivé vety spojené, 

napríklad priraďovacou spojkou, ako je to v nasledujúcom príklade: 

Jenny knew why they had sent her away from 

the babies; she only resented that they thought 

so little of her self-control. (s. 27) 

Prirodzene Jenny vedela, prečo ju poslali preč 

od bábätiek a mrzelo ju, že majú takú nízku 

mienku o jej sebaovládaní. (s. 23) 
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Syndeticky spojené vety v priraďovacom súvetí (vety v preklade) sú na osi od 

najvoľnejšieho spojenia až po najzomknutejšie spojenie viet viac zomknuté 

a nocionálnejšie ako asyndeticky pripojené vety (v origináli), ktoré sú príznakovejšie. 

Okrem toho tu dochádza k posunu významu a riadenia výpovede v súvetí, keďže vety 

v preklade sú symetrické a významovo rovnocenné, kým v origináli je v druhej vete 

zvýraznený kontrast oproti prvej prostredníctvom častice only – iba.  

Findra hovorí, že „štylistiku priraďovacieho súvetia ovplyvňuje aj to, či sa vzťahy 

medzi vetami vyjadrujú spojkovo alebo bezspojkovo. Voľné, bezspojkové priraďovanie 

viet je príznačné pre jednoduché ústne jazykové prejavy. Ako prostriedok dynamizácie 

a expresivizácie sa uplatňujú aj v umeleckom rozprávaní.“ (2004, s. 79). Podobný 

hovorový ráz má aj výpoveď This ball turret was a metal sphere with a glass porthole; it 

was set into the fuselage of a B-17 like a distended navel. Obidve výpovede sú významovo 

samostatné. Zámeno it (angl. to) anaforicky referuje k substantívu a glass porthole (angl. 

sklenená strieľňa), no v slovenskom preklade sú obe vety spojené použitím polovetnej 

konštrukcie s trpným príčastím: Strelecká veža bola kovová guľa s okrúhlym okienkom 

zasadená do trupu lietadla B-17 ako vyvalený pupok. Stráca sa autonómnosť druhej vety 

a zväčšuje sa zomknutosť. Znamená to, že jazyk rozprávača v preklade je štylizovanejší, 

dynamickejší, ale v origináli voľnejší, pomalší, a viac evokuje hovorový prejav. Ako 

uvádza Mistrík, menej zhustené prejavy „s voľnejšou štruktúrou majú prevahu 

v spontánnych ústnych prejavoch.“ (1985, s. 224). Navyše zámeno This je v anglickej vete 

príznakovou črtou pri narácii a hovorom prejave (viac v kapitole Lexikálne štylémy). Ešte 

krajším príkladom je opis Garpových domácich prác:  

The cooking, expertly; the kids, a little tensely 

but conscientiously; the cleaning up, a little 

compulsively. 

Varil prvotriedne, o deti sa staral svedomito, 

i keď s istou nervozitou; do upratovania ho 

trochu poháňala nutkavá nástojčivosť.   

 

John Irving zrýchľuje tempo deja bezspojkovými konštrukciami – ako akceleračný 

prostriedok (pozri Mistrík, 1985) ho využíva veľmi často. V našom príklade rozprávač 

vymenúva druhy prác prostredníctvom eliptických konštrukcií, presnejšie využitím  dvoch 

neurčitých slovesných tvarov – prechodníkov (the cooking, the cleaning up) a jedného 

substantíva (the kids). Redukciou redundantných údajov sa stáva veta kondenzovanejšia, 

ale v preklade je situácie opačná, keďže prehovor je zložený z úplných viet, ktoré sú 

štylisticky nocionálne.   
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4.2.7 Štylistické vlastnosti slovosledu a vetosledu 

V rámci syntakticko-pragmatickej modulácie sme hovorili o tzv. periodic sentences, 

ktoré sú v anglickom jazyku hodnotené ako marked sentences (príznakové).
50

 Nasledujúca 

veta z románu patrí do kategórie týchto vetných konštrukcií: 

That the organization was full of crazies, 

no one would deny. (s. 505) 

Nik by sa neopovážil popierať, že v tejto 

organizácii bolo veľa šialených žien. (s. 536) 

 

V origináli je vedľajšia veta podmetová pred hlavnou; jadro je pred východiskom, teda ide 

o subjektívne poradie. V preklade volila prekladateľka objektívne, bezpríznakové členenie. 

V anglickom jazyku je, okrem spomínaného napätia, zo sémantického hľadiska medzi 

subjektívnym a objektívnym poradím rozdiel. Van Leuven-Zwartová, v nadväznosti na 

Stanleyho Fisha (1980), hovorí, že anticipačná syntaktická konštrukcia v extraponovanej 

vete pôsobí na čitateľa ako fakt, kým v objektívnom poradí je čitateľovi ponúknutý určitý 

pohľad na jadro vety. (1989b, s. 84). Na čele výpovede stojí vo VJ vedľajšia veta 

podmetová. Tým sa nielen zdôrazňuje jadro výpovede, ale hlavne sa objektivizuje toto 

jadro. Sémanticky sú tieto konštrukcie (v origináli a preklade) asymetrické. V každom 

prípade sa estetický účinok v preklade stráca; čitatelia sú preto o takýto dramatizujúci efekt  

ochudobnení. Tieto anticipačné syntaktické konštrukcie ako syntaktické štylémy sú 

v umeleckej próze emocionálno-expresívnym prostriedkom. Často majú podobu parentéz 

či vedľajších viet podmetových. Findra tvrdí, že „každá zmena poradia viet 

v podraďovacom súvetí má tiež isté sémantické a štylistické dôsledky. Z takéhoto hľadiska 

slovosledné koncipovanie vety, ako aj vetoslovné koncipovanie súvetia je nielen 

štylizačná, ale aj štylistická a štýlotvorná činnosť.“ (2004, s. 91)   

Podobne využíva Irving takéto konštrukcie na konci kapitol, odsekov, či motivických 

celkov. Posledné vety o T.S.Garpovi (otcovi Garpa) sú Tiny Technical Sergeant Garp had 

always wanted to be a ball turret gunner. In september 1942, he became one. Na tieto vety 

nadväzuje nový odsek, oddelený medzerou (nový motivický celok v rámci kapitoly), 

časovo a priestorovo odlišný od predchádzajúceho odseku: "My mother was a stickler for 

detail," Garp wrote. When they would bring in a new casualty, Jenny Fields was the first to 

ask the doctor how it happened. Nás zaujíma práve posledná veta, v ktorej príslovkové 

                                                 
50

 Príznakové a nepríznakové súvetia: ak hlavná veta stojí pred vedľajšou, jedna sa o nepríznakové súvetia, a 

tie, v ktorých hlavná veta stojí za vedľajšou, sú príznakové. V tradičnej gramatike sú periodic sentences 

považované za príznakové. (Stern, 2000, s. 78) Marked and unmarked clause complex: if the main clause 

stands first, it is unmarked, and those in which the main clause stands last are marked. In traditional 

grammar, periodic sentences are marked clause sentences (Stern, 2000, s. 78). 
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určenie je na začiatku vety a je oddelené od zvyšku čiarkou. V bežnej anglickej štylistike 

platí pravidlo, že príslovkové určenia sa neoddeľujú čiarkou (iba v prípade dlhej reťaze 

predložkových spojení – tzv. prepositional phrases). Takéto príznakové spomalenie tempa 

výpovede indikuje ukončenie myšlienky, ale najmä využitím tzv. anticipatory sentences 

vytvára Irving „dramatický efekt“ (Leech a Short, 2007, s. 82). V preklade sa tento efekt 

nedostavuje: Drobný poddôstojník technickej zbrojnej služby seržant Garp chcel vždy byť 

strelcom vo veži. Stal sa ním v septembri 1942.  

Uvádzame príklady obráteného (subjektívneho) slovosledu, keď sa v origináli 

nachádza  vedľajšia predmetová veta v čele vety a v preklade je na náležitom mieste. 

Napríklad v prípade dramatickej situácie, keď si Garp stále predstavuje nehodu, pri ktorej 

jeho syn prišiel o život, rozprávač často opakuje výrazy kvôli zdôrazneniu (the boy's 

throat). Tento výraz sa (aj vďaka zmene slovosledu) v preklade neopakuje. Stráca sa 

potrebná sila prehovoru.    

He wiped the blood from the boy's throat 

with his hand; nothing at the boy's throat was 

cut, he could see. (s. 373) 

Rukou zotrel chlapcovi krv z krku a zistil, že na 

ňom nemá nijakú ranu. (s. 396) 

She was right about the wrestling room, it 

turned out. (s. 89) 

Ukázalo sa, že s telocvičňou mala pravdu.  

(s. 91) 

 

Ako je možné vidieť z nasledujúceho príkladu, Irving vyjadril subjektívne hodnotenie 

rozprávača opakovaním a explikovaním osobného zámena they prostredníctvom 

vymedzovacieho zámena many of them, čo evokuje obrátený slovosled. Autor mohol 

vzrušenú výpoveď vyjadriť bezpríznakovo, ako to urobila prekladateľka (Many of them 

were grieving – Mnohé žialili). Ďalšie determinatíva sú v zátvorkách (forma parentézy), 

ktorými Irving zvýrazňuje subjektívny a hodnotiaci charakter prehovoru rozprávača.  

They were grieving, many of them, or 

abandoned (many others); they resented their 

children, some of them; they wanted a husband 

and a father for their babies (many others).  

(s. 25) 

Mnohé žialili alebo sa cítili opustené; 

niektorým sa protivili vlastní novorodenci; 

túžili po manželovi a otcovi svojich detí.  

(s. 20) 

 

V preklade sa tieto expresívne konštrukcie dostávajú do pozície podmetu ako nocionálne 

prvky.   
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Ďalším príkladom štylistickej príznakovosti v anglickej vete sú tzv. rozštiepené vety 

(cleft sentences).
51

 Presunutím jadra do iniciálnej pozície sa vytvorí intonačný dôraz na 

predmet (rému). Martinéz Lirolaová poznamenáva, že tieto konštrukcie reprezentujú 

príznakový slovosled (2005, s. 45).  

 

It was this cap she removed 

when the soldier moved into 

the seat beside her [...] (s. 19) 

 

Keď sa vojak presunul k nej 

[...], zložila vrchnáčik. (s. 14) 

 

SPP: V momente, keď 

skladala vrchnáčik, ... / 

Práve skladala vrchnáčik, 

keď odrazu... 

Pomocou vytyčovacích konštrukcií vytyčujeme rôzne vetné členy. Z hľadiska aktuálneho 

vetného členenia ide o vytýčenie rémy – jadro je presunuté na čelo súvetia pred 

východisko.
52

 Akýkoľvek odklon od aktuálneho vetného členenia sa v angličtine považuje 

za príznakove, keďže anglický slovosled je pevný, s dôrazom na konci výpovede (tzv. end-

focus). V slovenskom jazyku sa v rámci syntaxe príznakovosť signalizuje prízvukom 

a zmenou v aktuálnom vetnom členení. V nasledujúcom príklade ilustrujeme príznakové 

členenie pomocou vytyčovacej konštrukcie,
53

 ako aj bezpríznakový ekvivalent 

v slovenskom preklade: 

It was to young Jenny that Duncan turned his 

new enthusiasm. (zvýraznil M.B.) (s. 563) 

Svoje nové nadšenie nasmeroval na Jenny. (s. 

588) 

 

 

Zo sémantického hľadiska možno v prípade vytyčovacích viet vyčleniť dva typy: 

1. Prvý typ sú také vety, keď sa nová informácia dostáva na čelo vety (zdôraznené jadro 

vo vytyčovacej konštrukcii (the stressed focus it-cleft). Funkcia vytyčovacej 

konštrukcie, ako uvádza María Martínez Lirolaová, je založená na kontraste 

s predchádzajúcou výpoveďou (2007, s. 46).
54

   

                                                 
51

 Rozštiepené vety (cleft sentences) sú také súvetia, ktorými upriamime pozornosť na podmet 

prostredníctvom vytýčenia podmetu do hlavnej vety, ktorú tvorí vytyčovacia konštrukcia it is/was...that 

(vytýčenie rémy). Používajú sa vtedy, keď „nemôžeme dosiahnúť emfatické vytýčenie pomocou intonácie“ 

(Basch, 1998, s. 5). 
52

 Slová vo vete sú usporiadané podľa istých pravidiel slovosledných princípov. Základný slovosledový 

princíp je aktuálne členenie vety (významová výstavba jej výpovede): 

Objektívne poradie jednotlivých častí výpovede: 1. Téma/východisko (známa časť) → 2. tranzitné členy 

(sprievodné) → 3. Réma/jadro výpovede (nové, relatívne neznáme). 

Subjektívne poradie sa používa najmä zo štylistických dôvodov: 1. jadro → 2. tranzitné členy → 3. 

východisko (http://sk.wikipedia.org/wiki/Veta_(jazykoveda). 
53

 Viac k príznakovosti slovosledu v angličtine pozri Biber et al (1999), Adam (2007). 
54

 Cleft sentences allow the speaker or writer to state something in a categorical way, generally in contrast 

with something that has been said previously (Martínez Lirola, 2007, s. 46). 
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2. Druhý typ, tzv. presupozícia, má naopak rému na konci vety (the informative-

presupposition it-cleft). Po zámene It (to) následuje sponové sloveso was/were (byť) + 

zámeno referujúce k predchádzajúcemu obsahu výpovede, ale nenesie novú informáciu. 

Nová informácia s druhým dôrazom je vo vedľajšej vete. 

 Práve spomínaný prvý prípad (It was to young Jenny) je príkladom prvého typu, kt. by 

sme preložili A bola to práve Jenny, na ktorú [...]. Kontrast vyplýva z kontextu – Duncan, 

Garpov syn, mal v úmysle napísať matke, ale neurobil to, preto Svoje nové nadšenie 

nasmeroval na Jenny.  

V prípade presupozície prekladateľka podobne volila bezpríznakovú formu: 

It was this observation that led Jenny, one 

night, to offer him [...] (s. 34) 

Toto zistenie raz v noci priviedlo Jenny 

k tomu, [...] (s. 36) 

 

Adekvátnejší preklad by mohol byť: A práve toto zistenie priviedlo raz v noci Jenny k tomu 

[...]. Častica práve dodáva potrebnú emfázu výpovedi. Ako tvrdí Mistrík, „v slovenčine je 

vytýčenie pomocou konštrukcie typu bol to on, ktorý príznakovou formou [...] spôsob 

zdôraznenia je expresívny, konštrukcia je štylisticky príznaková, expresívna.“ (1985, s. 

197) 

 

4.3 Kompozičné štylémy 

V nasledujucej kapitole sledujeme, aké typy prehovorov sa vyskytujú v románe, do akej 

miery ich prekladateľka zachovala v preklade, a aké makroštylistické zmeny boli nuté, 

poprípade nežiadúce pri preklade. 

 

Kompozičné štylémy sa členia:  

1)  podľa toho, či ide o stavebné jednotky textu (nadvetné kontextové jednotky) 

a) slúžia na členenie textu (kapitola, odsek, digresia, názov, jadro, prológ)
55

, 

alebo 

b) sa pomocou nich odstupňúvajú obsahovo diferencované segmenty textu (napr.  

autorská reč) alebo ide o 

                                                 
55

 Mistrík (1985) hovorí o tektonických zložkách autorskej proveniencie, kde vyčleňuje vnútorné zložky 

prejavu (odsek, exkurz, kapitola), a rámcové zložky prejavu (názov, úvod, epilóg, a pod.). Osobitne vyčleňuje 

citátové zložky (vsuvky, mottá, a pod.). Pásmo postáv a pásmo rozprávača zaraďuje do tzv. tektonických 

zložiek umeleckej prózy.  
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2) prostriedky, ktoré zabezpečujú textovú väzbu týchto nadvetných textových jednotiek 

- zabezpečujú funkčnú zviazanosť nadvetných kontextových jednotiek (aktuálne 

členenie výpovede, konektory) (Findra, 2004, s. 92) 

Všetky typy sú jazykovo-kompozičné prostriedky výstavby textu. Zúčastňujú sa na 

výstavbe zmysluplného textu. 

 

4.3.1 Členiace nadvetné kontextové jednotky 

Dôležitými prvkami v rámci členiacich nadvetných kontextových jednotiek v próze sú 

neutrálne bezpríznakové členenie a príznakové členenie. O bezpríznakovom členení 

hovoríme, ak „je relatívny súlad medzi obsahom a formou odseku [...] hlavným princípom, 

na základe ktorého sa text lomí do odsekov, sú zásady logického členenia témy“ (Findra, 

2004, s. 95). Naopak, pri príznakovom členení sa „odseková segmentácia nevyužíva len 

ako prostriedok významovej výstavby textu, ale aj ako prostriedok estetiky výrazu. 

Odsekom sa zdôrazní alebo zastrie obsahové členenie textu na motívy. V rámci jedného 

odseku sa vyjadrí viacero motívov, častejšie však jeden motív sa rozčlánkuje do viacerých 

odsekov. Napätím medzi vonkajším a vnútorným členením textu sa takto signalizuje 

osobitný funkčný zámer autora“ (ibid, s. 97). V nasledujúcich replikách si všimnime 

dialógy medzi Alice a Garpom, a zároveň Garpom a Harrym. 

   It took six months for Helen to let Harry 

down easy, and in that time Garp saw as much 

of Alice as he could, while still trying to 

forewarn her that their foursome was going to 

be short-lived. He also tried to forewarn 

himself, because he dreaded the knowledge that 

he would have to give Alice up. 

 "It's not the same, for all four of us," he told 

Alice. "It will have to stop, and pretty soon." 

 "Tho what?" Alice said. "It hasn't thtopped 

yet, has it?" 

 "Not yet," Garp admitted. He read all her 

written words aloud to her, and they made love 

so much he stung in the shower and couldn't 

stand to wear a jock when he ran. 

 "We've got to do and do it," Alice said, 

fervently. "Do it while we can." 

 "You know, this can't last," Garp tried to 

warn Harry, while they were playing squash. 

   Trvalo to pol roka, kým sa Helen podarilo 

Harryho bezbolestne zbaviť, a Garp sa v tom 

čase stretával s Alice tak často, ako sa len 

dalo, neprestával ju však varovať, že ich 

štvorlístok nebude mať dlhé trvanie. Pokúšal 

sa varovať aj seba, pretože sa hrozil 

myšlienky, že sa bude musieť Alice vzdať. 

   „Všetci z nás štyroch to necítia rovnako,“ 

povedal Alice. „Bude sa to musieť skončiť – 

už čoskoro.“ 

   „No a fo?“ odvetila Alice. „Efte fa to 

predafa nefkonfilo, no nie?“ 

   „Ešte nie,“ pripustil Garp. Čítal jej nahlas 

všetko, čo napísala, a toľko sa milovali, že 

pri sprchovaní ho celé telo pálilo a pri behu 

nemohol nosiť suspenzor. 

   „Mufíme to robiť fo najfaftejfie,“ 

presviedčala ho Alice horúčkovito. „Mufíme, 

kým to efte ide.“ 
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 "I know, I know," Harry said, "but it's great 

while it lasts, isn't it?" 

 "Isn't it?" Alice demanded. Did Garp love 

Alice? Oh yeth. 

 "Yes, yes," Garp said, shaking his head. He 

thought he did. (s. 213) 

   „Vieš, že to nemôže trvať večne,“ pokúšal 

sa Garp varovať Harryho pri squashi. 

   „Viem, viem,“ odvetil Harry. „Ale je 

úžasné, kým to trvá, nemám pravdu?“ 

   „Nemám pravdu?“ dožadovala sa 

odpovede Alice. Ľúbil Garp Alife? No jafné. 

   „Áno, áno,“ prikyvoval Garp. Aspoň bol 

o tom presvedčený. (s. 224-225, zvýraznil 

M.B.) 

 

Tieto dialógy vnímame ako príznakovú črtu, a to aj napriek povahe Irvingovho štýlu, pre 

ktorý je typická citátovosť prehovorov. Členenie prehovorov nie je založené ani na 

princípe časovosti, ani priestorovosti, ale skôr na princípe postavy. Fragmentárne citáty 

však nie sú vôbec označené deiktickými výrazmi kvôli ozrejmeniu ich časovej či 

priestorovej lokalizácie, čo pôsobí pre čitateľa na jednej strane mätúco, ale na drujej strane 

tempo striedania dialógov si tento štylistický efekt vyžaduje. Findra hovorí o tzv. 

asymetrickom dialógu, ktorý „možno pokladať za neúplný dialóg, ktorý má citátový ráz 

a má funkciu ilustrovať alebo expresivizovať rozprávanie“ (2004, s. 108).  

V spomínanom príklade sa postavy rozprávajú o tom, aké to je mať mimomanželský 

pomer a či prerušia milostný štvoruholník. Na pozadí funkcie rozprávača sa toto rytmické 

striedanie prehovorov javí ako štylizovaný dialóg. Rozprávač vsúva do uvádzacích rečí 

svoje humorné, ba priam až groteskno-ironické poznámky, keď imituje rečovú vadu Alice, 

Harryho manželky a Garpovej milenky (Oh yeth). O takéto poznámky nie je v románe 

núdza. Irving takouto štylizáciou prehovorov paroduje uvoľnené mravy americkej 

spoločnosti 70. rokov 20. storočia. Aby Irvingove repliky nezneli príliš umelo 

a fragmentárne (ako sme spomenuli, časovo a priestorovo nie sú prepojené) a aby 

zabezpečil kohéznosť dialógov, vsúva na koniec prehovoru ako estetický prvok buď svoj 

sarkastický komentár (oh yeth), a na začiatok ďalšieho prehovoru Garpovo potvrdenie jeho 

výpovede („Yes, yes,“ Garp said) alebo podobným spôsobom spája dve odlišné výpovede 

prostredníctvom dôvetkov (isn’t it?). Tieto dôvetky však neplnia primárnu funkciu. 

Eugénia Bajzíková ich hodnotí ako „elipsy smerujúce dopredu, teda v podstate syntaktické 

konštrukcie, resp. ako dôvetkové otázky [...] [ktorých] základnou funkciou v texte je 

pobádať počúvajúceho ku kladnej alebo zápornej odpovedi.“ (1989, s. 34). Irving nimi 

jednoznačne sleduje svoj vlastný estetický zámer. Prekladateľka ich preložila adekvátne, 

príznakovo, čím vystihla autorov zámer. Samozrejme že množstvo dialógov, ktoré sú 

medzi postavami, sú ukotvené v priestore aj čase, a teda majú bezpríznakový charakter. 
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Findra poznamenáva: “Iba na pozadí tejto bežnej bezpríznakovej stavby sa môže funkčne 

aktualizovať príznakové členenie.“ (2004, s. 96). Ako sme už poznamenali, niektoré 

pasáže, ktoré navodzujú z formálneho hľadiska dojem, že ide o dialógy, sú v podstate 

súčasťou narácie, pretože vôbec nejde o striedanie replík medzi postavami (postavy sú v 

časovo aj priestorovo odlišných dimenziách príbehu). Ide tu teda o zvláštne prezentovanie 

narácie prostredníctvom výpovedí postáv, čo v sujetovom pláne vytvára dojem, že dialógy, 

nielen uvádzacia reč, sú v prehovore rozprávača. Na osi mimetický-diegetický sa takéto 

výpovede posúvajú skôr k diegéze, takže je to akýsi medzistupeň medzi priamou rečou 

a polopriamou rečou (pozri Príloha B), akýsi narativizovaný dialóg (pozn. M.B.). Podľa 

platnej štylistickej definície „relevantnou črtou dialógu je, aby sa vystriedali aspoň dve 

rôzne osoby [...] a dialogický text musí implikovať moment skutočného času“ (Mistrík, 

1985, s. 365). V Irvingových replikách sa striedajú dialogické pasáže s citáciami, čím 

rozprávač zaostruje na postavy a deje a vzápätí sa vzďaľuje od príbehu. Takéto pohrávanie 

sa so sujetom je charakteristikou črtou Irvingovej poetiky.  

Findra poznamenáva, že „v sujetovo-kompozičnom pláne epického diela spĺňa dialóg 

rozmanité funkcie. Ojedinele môže niesť aj hlavnú dejovú líniu.“ (2004, s. 108). Úvodná 

časť spomínaného odseku je (použitím Genettovho pojmu) akceleráciou príbehu, a zvyšné 

repliky sú určitou elipsou, keďže prehovory sa síce udiali v určitom časovo vymedzenom 

období (Trvalo to pol roka, ...), avšak rozprávač ich poskytuje ako záznamy minulých 

dejov, ktoré mozaikovite dotvárajú celkový príbeh o Garpovi a ďalších postavách, no 

najmä sú nostiteľmi charakterizácie týchto postáv.  

 

4.3.2 Subjektivizovaná autorská reč. 

Na rozdiel od objektivizovanej reči, ktorá je nocionálna, sa v subjektivizovanej reči 

môžu „objavovať výrazové prostriedky v rozpätí pólov nocionálnosť – expresívnosť“ 

(Findra, 2004, s. 104). Ak Findra ďalej poznamenáva, že prostredníctvom tejto štylémy sa 

„realizujú prehovory rozprávača, ktoré sú viac alebo menej prestúpené hľadiskom postavy, 

ktorá je nositeľom príbehu“ (ibid, s. 105), natíska sa tu otázka fokalizácie, naratologický 

prvok, ktorý má určité styčné plochy s tradične používaným termínom perspektíva či 

hľadisko. Presnejšie by sa dalo hovoriť o spôsobe zaostrenia na textové detaily, ktoré sa 

môžu v rámci naračného aktu meniť. V každom prípade Findra poznamenáva, že „ak 

výrazový aparát prekryje výraz rozprávača, subjektivizovaná autorská reč plynule 

prechádza do polopriamej reči“ (ibid, s. 105). V tradičnej a zjednodušenej forme môžeme 
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povedať, že rozprávač románu patrí do typu „rozprávanie v tretej osobe“. Leech a Short 

poznamenávajú, že takýto „rozprávač môže upúšťať od svojej vševedúcnosti pre rôzne 

príčiny, čo sa vníma ako príznaková črta“ (2007, s. 214), a vtedy môžeme hovoriť 

o estetizácii prehovoru.  

Pozrime sa na odsek z úvodnej kapitoly románu, v ktorom rozprávač predstavuje 

Jenny a jej peripetie životom, keď hľadá svoju identitu, dospieva, a pozoruje okolie „v 

tomto špinavo zmýšľajúcom svete, kde ste buď niečou manželkou, alebo niečou kurvou – 

prípadne na najlepšej ceste stať sa jedným či druhým.“ (s. 18). Tieto slová sú zároveň 

úvodnými slovami autobiografie, ktorá preslávi Jenny medzi feministkami.  

First of all, she would have missed the babies. 

That was really why she stayed, when so many 

were leaving. She was at her best as a nurse, 

she felt, to mothers and their babies – and there 

were suddenly so many babies whose fathers 

were away, or dead or missing; Jenny wanted 

most of all to encourage these mothers. In fact, 

she envied them. It was, to her, the ideal 

situation: a mother alone with a new baby, the 

husband blown out of the sky over France. A 

young woman with her own child, with a life 

ahead of them – just the two of them. A baby 

with no strings attached, thought Jenny Fields. 

An almost virgin birth. At least, no future peter 

treatment would be necessary. (s. 25) 

Predovšetkým by jej chýbali bábätká. To bola 

pravá príčina, prečo zostávala, keď toľko 

sestier odchádzalo. Cítila, že ako 

ošetrovateľka vydáva zo seba to najlepšie pri 

matkách a novorodencoch  – a zrazu sa začali 

vo veľkom rodiť deti, ktorých otcovia boli 

preč, alebo boli mŕtvi či nezvestní. Jenny 

najväčšmi túžila povzbudiť tieto matky. 

Vlastne im závidela. Podľa nej to bola ideálna 

situácia; žena sama s novorodencom, manžel 

zostrelený z oblohy kdesi nad Francúzskom. 

Mladá žena s vlastným dieťaťom a životom 

pred sebou – len vo dvojici. Bolo to takmer 

ako nepoškvrnené počatie. Aspoň 

v budúcnosti nebude potrebná nijaká liečba 

mužského prirodzenia. (s. 20) 

 

Na prvý pohľad si všimneme, že v oboch prehovoroch sa nachádzajú evaluatívne 

komentáre zo strany rozprávača, umocnené príslovkami In fact, at least, really, a at her 

best. Ďalej sa tu nachádzajú jednočlenné vety (v preklade o jednu menej, pretože veta Bolo 

to takmer ako nepoškvrnené počatie je dvojčlenná). Na rozdiel od prekladu sa v origináli  

nachádzajú ďalšie signály rozprávačovho postoja k opisovanej situácii/postave, ale najmä 

znaky prítomnosti hlasu postavy. Najprv sú tu prítomné parentetické prvky v mediálnej 

pozícii (to her, she felt) a postpozícii (thought Jenny Fields), ktoré zároveň umocňujú 

perspektívu fokalizovanú postavou. Tieto tzv. slovesá sentiendi/percipiendi (she felt) 

a cogitandi (she thought) majú podobu uvádzacej reči, avšak chýbajú úvodzovky. 

Prekladateľka túto príznakovú črtu preložila prostredníctvom nepriamej reči (Cítila, že ako 

ošetrovateľka vydáva...), ktorá je výlučne v prehovore rozprávača. Okrem toho prehovor 

fokalizovaný postavou signalizuje výber slovies v prehovore rozprávača, ktoré zväčša 
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poukazujú na vnútorné pocity Jenny (chýbali by jej, bolo to skutočne prečo ostala, cítila, 

túžila). Rozprávač komentuje vnútorné myšlienky Jenny, jeho hlas a hlas Jenny splývajú. 

Podľa niektorých autorov (Jahn, 2005) je tzv. parentetická uvádzacia reč (parenthetical 

tag) v mediálnej pozícii a postpozícii znakom polopriamej reči. Avšak názory nie sú 

jednotné a ako tvrdí Zuzana Urbanová:  

Myslím, že někteří autoři vnímají parentetické uvozovací věty (stejně jako jejich absenci) 

právě jako znak polopřímé řeči (tématu se dotýká např. Vandelanotte 2009, Halliday and 

Matthiessen 2004, Oltean 1993, Thompson 1996, Ehrlich 1990, Hrbáček 1994 str. 115), jiní ji 

ale berou jako element, který posouvá takovéto formy směrem k řeči nepřímé (Leech a Short, 

1981 – str. 333). (2013)  

Súhlasíme s Urbanovou (2013), že identifikácia nevlastnej priamej reči aj polopriamej reči 

je problematická v mnohých prípadoch: reč v citovanom príklade je v prehovore 

rozprávača doslovne reprodukovaná, čo je podľa Mistríka príkladom nevlastnej priamej 

reči
56

 (tým sa odlišuje od polopriamej reči, ktorá je doslovne referovaná reč alebo 

myšlienka) (1985, s. 332). Podobne „absence uvozovek se můžou u některých autorů 

vyskytovat jak v polopřímé řeči tak v nevlastní přímé“ (ibid, 2013). Podľa nás v citovanom 

príklade prehovor rozprávača plynule prekleňuje do nevlastnej priamej reči, ktorá síce 

neobsahuje indikátory prvej osoby jednotného čísla, a ani najdôležitejší znak nevlastnej 

priamej reči – a tým je absencia uvádzacej reči, ale čitateľ ju interpretuje ako doslovne 

reprodukovanú reč (kvôli jednočlenným vetám, ktoré reprodukujú vnútorné myšlienky 

postavy a aj spomínaným grafickým indikátorom pauzy, akou je pomlčka). Nejde tu 

samozrejme o čistú formu nevlastnej priamej reči. Mistrík ďalej vysvetľuje, že „nevlastná 

priama reč – podobne ako vlastná – môže byť uvedená uvádzacími výrazmi (najmä 

slovesami sentiendi)“ (ibid, s. 332). Našu interpretáciu podporuje tvrdenie Roberta Adama, 

ktorý hovorí, že „tzv. volná přímá řeč (“free direct speech”, v oblasti podání myšlení jí 

odpovídá “free direct thought”) je podle Leeche a Shorta (1981, s. 322) bezprostřednější 

než řeč přímá. Pod tento termín řadí PŘ bez rámcové věty a NPŘ (uvozenou i 

neuvozenou).“ (2003).   

Sled myšlienok hlavnej postavy nie je uvedený len akumuláciou slovies percipiendi 

a cogitandi, ale aj interpunkčnými znamienkami (pomlčka): A young woman with her own 

child, with a life ahead of them – just the two of them. Opakovaný výraz za pomlčkou je 

citovo zafarbený – rozprávač podáva túžby mladej Jenny. Štulajterová poznamenáva: „Ak 

sa pri opakovaní uplatní pomlčka, umiestni sa spravidla medzi opakované výrazy, čím sa 

                                                 
56

 Niektorí autori hovoria o nevlastnej priamej reči ako neznačenej priamej reči (Adam, 2002, s. 2). 
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ich štylistická príznakovosť znásobí. V citovo motivovaných výpovediach pomlčka 

nadobúda novú kvalitu, má svoju sémantiku, lebo za ňou vytušíme celú škálu pocitov – 

smútok, rozčarovanie, neistotu, zúfalstvo, beznádej a pod.“ (2004, s. 50-51) 

Určité pasáže len poukazujú na subjektivitu rozprávača (heterodiegetický zjavný 

rozprávač je prítomný aj prostredníctvom syntaxe, a to repetíciou spojky or, ktorá 

poukazuje na konverzačný a interpretačný charakter prehovoru). Urbanová (2013) hovorí 

o tzv. montáži perspektív.  

 

4.3.3 Pásmo postáv 

Príbeh románu sa začína začlenením postáv do času a priestoru, avšak začína in 

medias res – hlavná postava Jenny je zatknutá v roku 1942 za to, že zranila vojaka v kine, 

čím autor navodzuje atmosféru a najmä napätie. Anonymný rozprávač staticky opisuje 

príbeh. Presnejšie referuje o udalostiach, ktoré sa odohrali v minulosti bez zaostrovania na 

detaily. Využíva panoramatickú metódu vykresľovania príbehu. Prvý náznak prítomnosti 

reči je citát, ktorý prezrádza celkový charakter románu, ako aj úlohu či funkciu rozprávača. 

Ide o jeden citát: “Moja matka,“ napísal Garp, “bola osamelá vlčica.“ Tento citát sa 

objavuje samostatne a predznamenáva spôsob, akým rozprávač vykresľuje príbeh.  

Román však obsahuje aj pásmo postáv v zmysle dialógov, aj keď prevažnú väčšinu 

majú tzv. asymetrické dialógy, ktoré majú citátový ráz. To umožňuje rozprávačovi ľahšie 

vytvárať ruptúry v prehovoroch, hodnotiť ich, alebo pohybovať sa v sujetovom pláne. Je to 

paradoxné, že v rámci diskurzu by sme mali hovoriť o autorovi, ktorý je realizátorom 

všetkých formálnych úprav textu. Je síce pravdou, že v rozprávaní v tretej osobe sa často 

stotožňuje rozprávač s autorom, ale v tomto prípade je to práve rozprávač, ktorý prechádza 

z pásma postáv do pásma rozprávača, nie naopak, ako je zvykom pri nevlastnej priamej 

reči. Je to spôsobené aj tým, že rozprávač tu vystupuje ako zjavný (aj keď anonymný) 

pôvodca príbehu, ktorý podáva akýsi retrospektívny záznam života postáv, ktorý dotvára 

vlastným hodnotením a dokonca aj vlastnou imaginárnou verziou príbehu. Môžeme na to 

poukázať na nasledujúcom príklade: 

Then she went to the lobby, where keen 

wailings could be heard and the manager was 

calling through the lobby doors over the dark 

audience, "Is there a doctor here? Please! Is 

someone a doctor?" 

Someone was a nurse, and she went to lend 

Potom zamierila do vestibulu, odkiaľ sa ozýval 

nárek a riaditeľ kina kričal cez pootvorené  

dvere do temnej sály: „Nie je tu lekár? Prosím 

Vás, nie je tu nejaký lekár?“ 

Bola tu zdravotná sestra, a tá vyšla von, aby 

v rámci svojich schopností poskytla pomoc.  
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what assistance she could. (s. 20) (s. 15) 

 

Keď sa pozrieme na pásmo rozprávača v prvom odseku nášho úryvku, vidíme opis deja 

s výkrikom managera (Is someone a doctor  - Je tu niekto doktor?). Nasledujúci odsek 

začína neosobným a neutrálnym konštatovaním rozprávača (Someone was a nurse, and she 

went to lend what assistance she could. – Bola tu zdravotná sestra, a tá vyšla von, aby 

v rámci svojich schopností poskytla pomoc.) Ak si všimneme originál, rozprávač sa 

vzďaľuje od príbehu prostredníctvom repetície zámena someone – nejaký, ktoré je kľúčové 

pri tejto slovnej hre, ktorou autor - rozprávač vytvoril okamžité napätie a grotesku 

v príbehu a zároveň spojil v jednej vete dve odlišné tematické výpovede – jedna 

subjektívne podmienená, expresívna a príznaková, ktorej zviazanosť s prehovorom 

managera zvýraznil Irving kurzívou na slovese was (Someone was a nurse), a tá druhá 

objektívna, bezpríznaková (and she went to lend what assistance she could).  

Z hľadiska odsekovej segmentácie tu vidíme príznakové členenie odseku. V origináli 

sa prehovor managera, ktorá sa pýta Is someone a doctor?, prepája s rozprávačovou 

humornou poznámkou na začiatku ďalšieho odseku (Someone was a doctor), čo je 

štylisticky príznaková črta a estetický zámer autora, v ktorom badať subjektívny postoj 

rozprávača k dramatickej situácii v kine, kde Jenny zranila vojaka. Podobne adekvátne 

riešila prekladateľka príznakovosť členenia: keďže nemohla zachovať totožnosť zámien 

someone, participáciu rozprávača na príbehu zabezpečila použitím priestorového deiktika 

tu namiesto logického použitia zámena tam (Bola tu zdravotná sestra). 

Podobne sa Irving pohráva s prehovormi v prípade, keď Garp má mimomanželský 

pomer s Alice. Dialóg s prehovormi rozprávača ilustrujeme na príklade: 

... . So Garp said it to her; it read, he was 

relieved to hear, beautifully. Alice wrote with 

such fluency and care that Garp could have 

sung her sentences, unselfconsciously, and 

they would have sounded fine. 

"You have a lovely voice, Alice," he told her, 

and she cried. And they made love, of course, 

and despite what everyone knows about such 

things, it was special. 

 "Wasn't it?" asked Alice. 

 "Yes, it was," Garp admitted. 

 Now, he thought, here is trouble. (s. 210) 

... . Tak sa do toho pustil Garp a s úľavou 

zistil, že jej text sa číta nádherne. Alice 

písala tak plynulo a starostlivo, že by 

mohol jej vety bezvedomky spievať 

a zneli by úžasne. 

„Máš krásny hlas, Alice,“ povedal jej 

a Alice sa rozplakala. Samozrejme, potom 

sa milovali a napriek tomu, čo o takýchto 

veciach všetci vedia, to bolo mimoriadne.  

„Alebo nie?“ spýtala sa Alice. 

„Pravdaže bolo,“ ubezpečil ju Garp. 

Tak , pomyslel si, a teraz sme v kaši  

(s. 223) 
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Rozprávač v origináli (ako sme už spomenuli pri interpretácii rozprávača) fokalizuje 

a zároveň hodnotí fikčný svet (heterodiegetický rozprávač-focalizér). Ak si všimneme 

subjektívnu a evaluatívnu výpoveď rozprávača na pozadí gnómického prézentu (and they 

made love, of course, and despite what everyone knows about such things, it was special), 

typický rozprávač bežný v románoch 19. storočia (Jane Austenová je klasickým 

príkladom), externý fokalizér vníma svet prostredníctvom pocitov postáv. Rimmon-

Kenanová hovorí: „Externý fokalizér (rozprávač-fokalizér) má privlégium preniknúť do 

vedomia fokalizovanej postavy [...] keď je postava fokalizované zvnútra, objavujú sa 

v texte indikátory ako ‘pomyslel si’, ‘zdalo sa mu’, ‘vedel’, a podobne.“ (1983, s. 81)
57

. Čo 

je zaujímavé u Irvingovho rozprávača, je prepojenie pásma postáv s pásmom 

extradiegetického-heterodiegetického rozprávača – Irving experimentuje s časom a 

priestorom v sujetovom pláne románu. Dôvetok wasn’t it? referuje k rozprávačovej 

výpovedi it was special. Takéto pohrávanie sa s komunikačnými rovinami románu je 

typické u postmoderných autorov. V preklade sa však táto črta do určitej miery oslabuje, 

keďže je odvoditeľná len z kontextu – prehovoru Alice, a nie z lexiky a grafického 

znázornenia, ako je to v origináli.       

Uvádzacia reč je tiež dôležitým štýlotvorným činiteľom. Možnosti prekladu uvádzacej 

reči sa venoval Vilikovský, a analyzoval romány u autorov britského realizmu (Dickens) 

a amerického modernizmu (Hemingway). Vo svojom výskume tvrdí, že „určité literatúry 

(napr. anglické) dávajú i v súčasnosti prednosť stereotypným uvádzacím vetám, v ktorých 

sa opakuje to isté sloveso“ (1984, s. 214). Môžeme súhlasiť, že vysoká frekvencia 

opakovania určitého uvádzacieho slovesa (napr. povedal) oslabuje jeho sémantickú stránku 

– sloveso sa stáva len akýmsi „signálom“. V románe Svet podľa Garpa sa s takýmito 

slovesami naozaj stretávame často, a John Irving ich len málokedy nahrádza synonymami. 

Problémom pri nahrádzaní nocionálneho, bezpríznakového a neutrálneho slovesa slovesom 

buď štylisticky zafarbeným, emocionálne expresívnym, alebo príznakovým, je možnosť 

jeho preinterpretovania, a text sa môže posunúť ku knižnosti či archaickosti, čím sa opäť 

nedodrží zámer autora. Pozrime sa, ako volila prekladateľka románu uvádzacie slovesá 

v priamej reči. Z celkového počtu 81 uvádzacích slovies v origináli je až 50 slovies 

say/said (angl. povedať/povedal), respektíve tell/told. Frekvencia tejto lexikálnej jednotky 

je v preklade oveľa nižšia ako v origináli. Kým v origináli sa nachádza z celkového počtu 

                                                 
57

 External focalizer (a narrator-focalizer) has the priviledge of penetrating the consciousness of the focalized 

[...] When the focalized is seen from within, especially by an external focalizer, indicators such as he thought, 

he felt, it seemed to him, he knew often appear in the text (Rimmon-Kenan, 1983, s. 81). 
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uvádzacích slovies až vyše polovica slovies say/tell, v preklade je to len o niečo viac ako 

21,5%. Zvyšných 78,5 % slovies pripadá na  

a, synonymá – patria tu slová zo synonymického radu, ktoré sa od seba štylisticky 

odlišujú, napríklad sloveso odvetiť je knižný variant k slovesu odpovedať  

b, slová dicendi, pri ktorých je zjavný sémantický posun – napr. slovesá sľubovať, 

zopakovať, zhodnúť sa. Ako uvádza Patáková, tieto slovesá majú funkciu začať alebo 

zakončiť rečovú činnosť (pokračovať, dokončiť), signalizovať reakciu na predchádzajúcu 

repliku (odpovedať) (1981, s. 196)   

c, sémanticky odlišné slovesá, ktoré zintenzívňujú alebo explikujú výpoveď (zasyčať, 

namietať – príklad modulácie) 

d, sloveso v CJ chýba (príklad mutácie).  

Prekladateľka volila širokú paletu synonymických výrazov, a preto konala v súlade 

s konvenciami domácej literatúry. Ekvivalenty pridávajú príbehu intenzitu a opisu 

obraznosť, poprípade knižnosť. Napríklad, postavy nehovoria, ale syčia; sémanticky to 

prekladateľka spojila s významom výpovede a samotnú výpoveď zintenzívnila („Get your 

stinking hand off me,“ she said – „Daj preč tú smradľavú paprču,“ zasyčala). V prípade 

sémanticky odlišných ekvivalentov dochádza často k explikácii pôvodného významu. 

Dovolíme si tvrdiť, že aj v takýchto uvádzacích slovesách v prehovore rozprávača, ktoré sú 

často sémanticky vyprázdnené, môže dôjsť k posunu od statickosti  opisu k dynamizácii. 

Čo je však ešte markantnejšie, je funkcia uvádzacích slovies. V origináli sú slovesá len 

akýmsi signálom zo strany rozprávača, že došlo k prehovoru. V preklade sa 

prostredníctvom synonymických ekvivalentov k uvádzaciemu slovesu zo skupiny tak 

nocionálnych, ako aj expresívnych slovies vytvára úzke prepojenie medzi realizovaným 

prehovorom (dialógom) a naráciou. V momente, keď Garp stráca schopnosť rozprávať 

v dôsledku zranenia na hlave, namiesto slova Garp vynecháva spoluhlásky ("Aaa," said 

Garp - “Á,“ vzdychol Garp). Prostredníctvom slovesa vzdychol sa rozprávač 

„zprítomňuje,“ či „zviditeľňuje“, poskytuje čitateľovi opis fikčného sveta (často 

subjektívne zafarbený) a uľahčuje vnímanie deja, opisu postáv a prostredia, konflikty 

medzi postavami, alebo ich emocionálne prežívanie, čo prispieva k dynamizácii, 

subjektivizácii a expresivizácii epického textu. Patáková poznamenáva: 

jedným z podstatných činiteľov pri vzniku priamej reči je expedient – jeho povaha, 

temperament, psychické rozpoloženie, spôsob jeho prejavu, ale aj zámer, ktorý svojím prejavom 

sleduje, stimul, pre ktorý priama reč vzniká. [...] Zámer autora môže mať dvojaký charakter: 

môže smerovať k nemu samotnému, alebo je zacielený na percipienta. [...] inventár prostriedkov 
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v uvádzacej reči zacielenej na percipienta je rozmanitejší [...] môžeme ich rozdeliť na štylisticky 

neutrálne a štylisticky príznakové. (1981, s. 198).   

Práve štylisticky bezpríznakové slovesá zamerané na percipienta sú frekventované 

v preklade románu. 

Prostredníctvom uvádzacích slovies dochádza k charakterizácii postáv. Autor, ako tvrdí 

Patáková, pomocou slovies alebo iných prostriedkov opisuje v uvádzacej reči spôsob 

rečovej činnosti expedienta, a to najmä a) dynamiku jazykového prejavu, b) defekty 

rečovej činnosti a c) intenzitu jazykového prejavu“ (1981, s. 200) Jeden z takýchto 

defektov mé postava T.S.Garp, ktorý povie „Aaa,“ čo prekladateľka explikuje ako 

vzdychne „Aaa.“ Pri rekonštrukcii fikčného sveta sa čitateľ originálu vo väčšej miere 

opiera o samotné výpovede postáv spolieha len na vlastnú interpretáciu vzťahov medzi 

postavami. Irving cez výrazové prostriedky postáv podal potrebné množstvo informácií na 

charakterizáciu postáv. V preklade sa prostredníctvom výrazov, ako sú zasyčať či hulákať 

pridáva expresívnosť, alebo naopak, uberá od expresívnosti prehovoru. To môže 

modifikovať (a často aj modifikuje) črty postavy. Najlepšie je to vidieť pri opise postáv 

z najnižších vrstiev spoločnosti (kriminálnici, vrahovia), ako napríklad Harold, ktorý príde 

do Dog’s Head Harbour po svoju priateľku Laurel, a na všetkých vulgárne vrieska:  

„Shut up, you big dyke,“ said the New York 

man. (s. 366) 

„Ty drž hubu, lesba,“ odvrkol Newyorčan.  

(s. 390) 

 

Čo je však dôležité, je samotný zámer autora. Jednotlivé repliky sú len citátmi, 

reprodukovanými rozprávačom. Rozprávač ako mediátor je vždy prítomný 

prostredníctvom opakovaných uvádzacích slovies. Vilikovský tvrdí, že v praxi je žiaduce 

opakovanie aj na úkor odklonu od autorského zámeru (1984, s. 222). Otázkou je, akú 

frekvenciu a aké typy synonymických ekvivalentov má prekladateľ voliť, aby zachoval 

funkčnú ekvivalenciu štruktúrnych prvkov oboch textov, ako aj ich rovnakú mieru 

estetického pôsobenia. Jedným z riešení by bolo voliť také lexikálne štylémy, ktoré sa 

viažu na makroparadigmy nocionálnych, bezpríznakových a neutrálnych pomenovaní. 

Vilikovský hovorí na margo frekvencie uvádzacích viet: „najmä v preklade 

realistického románu je istá dávka naturalizácie azda aj žiadúca.“ (1984, s. 215). Román 

Svet podľa Garpa možno vnímať ako prechodný typ medzi tradičným realistickým 

a postmoderným románom. Na jednej strane sa autor snaží kopírovať určité tendencie 

klasických autorov realistického románu 19. storočia (charakterizácia postáv), ale na 

druhej strane sa jeho štýl písania odkláňa tak formou (textúrou), ako aj obsahom.  
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Tabuľka 5 Frekvencia uvádzacích slovies say/tell (v prítomnom čase), said/told (v minulom čase), 

ako aj ich ekvivalenty v podmienkových vetách v prvej kapitole románu
58

 

 originál Preklad 

Slovies celkom 81 79 

Lexikálnych jednotiek 14 27 

Index opakovania 5,7 2,9 

Najfrekventovanejšie 

uvádzacie slovesá say/tell (v 

prítomnom čase) a said/told (v 

minulom čase) 

50 
17 

ekvivalent povedal/hovorí
59 

% výskytu 61,7 21,5 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Ako vidíme z tabuľky, malý počet synoným v origináli korešponduje s Vilikovského 

zistením, ale taktiež poukazuje na idiolekt autora – jeho individuálny štýl, a koniec koncov 

jeho estetický zámer. Ako sme už povedali, aj ďalšie štylistické prvky v románe, ako sú 

syntaktické príznakové štylémy, prítomnosť modálnych častíc a slovies, alebo vytýčených 

vetných členov, poukazuje na Irvingovu rozprávačskú stratégiu. Naopak, zvýšený počet 

synoným k uvádzacím slovesám say/tell
60

, z ktorých niektoré sú expresívnym či 

sémanticky odlišným ekvivalentom, predstavuje zmenu fikčného sveta románu. Súhlasíme 

s tvrdením Vilikovského, že pri translácii „záleží na interpretácii a ’cite‘ prekladateľa“ 

(1984, s. 215).  

 

4.3.4 Dialekt – štylistický znak priamej reči 

V rámci formálnych modelových štruktúr je umelecký štýl špecifický v tom, že sa 

v ňom objavujú prostriedky „všetkých štýlových vrstiev“. Umelecké texty sa od ostatných 

odlišujú prevahou estetickej funkcie nad komunikatívnou (pozri Mistrík, 1985, Findra, 

2004). V prehovoroch postáv sa tak môžu vyskytovať „silné expresívne, ba aj tabuové 

slová, ako aj nárečová lexika. V tomto prípade hovoríme o štylistických znakoch priamej 

reči, ktoré slúžia aj ako charakterizačný prostriedok postavy“ (Findra, 2004, s. 106). 

                                                 
58

 Okrem slovies say a ask, ktoré sú v prevahe, sa v uvádzacích vetách nachádzajú aj iné slovesá: tri prípady 

moaned (vzlykal), jeden prípad begged (prosil), jeden prípad called (zvolal), či snarled (zavrčal), ale aj 

sloveso wrote (napísal). Tie však neboli pre náš výskum v tejto časti kapitoly významné z dôvodu ich veľmi 

nízkej frekvencie.   
59

 Pri hodnotení javu sme brali do úvahy aj ekvivalent slovesa povedať, ako napríklad vravieť. 
60

 V prípade slovies ask (angl. pýtať sa) sa z celkového počtu lexikálnych jednotiek nachádza v preklade 

takmer 100 percent rovnocenných ekvivalentov, takže v prípade tohto slovesa prekladateľka nehľadala 

žiadne synonymické výrazy. 
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V románe vystupuje celá plejáda postáv z rôznych sfér života – upratovačky, taxikári, 

týrané ženy, poľovníci, ale aj vrahovia, násilníci, či iné výstredné postavy, ako ľudia 

s rôznymi formami úchylky. Zväčša ide o ploché postavy, ktorými autor paroduje 

americkú spoločnosť (najmä feminizmus 70. rokov, koncept rodiny, a pod.). Tieto postavy 

rozprávajú slangovým a expresívnym jazykom, nie dialektom. Vo väčšine prípadoch 

prekladateľka volila výrazy s adekvátnym expresívnym nábojom a našla vhodný slangový, 

niekedy až prehnane expresívny a obscénny výraz v slovenskom jazyku.  

Slangový charakter textu sa v románe prejavuje na lexikálnej, gramatickej, aj 

syntaktickej úrovni. V niektorých prípadoch prekladateľka nezvolila správny ekvivalent, 

poprípade oslabila výpoveď implicitným výrazom. Keď Garp odchádza z domu pani 

Ralphovej, ktorá chce, aby ostal, chŕli spústu nadávok (wingding – zdochliak, chickenshit – 

figu borovú, get one’s rock off
61

 – riešiť problémy) V skutočnosti termín get one’s rock off 

je slangový výraz pre užívanie si situácie (najmä v súvislosti s milostným aktom), takže 

výraz riešiť problémy je implicitný. Štylisticky bezpríznaková forma ešte viac oslabuje 

prehovor.  

V ďalšom príklade kričí pani Ralphová: “Chickenshit!“ yells Mrs. Ralph. „How can 

you leave me like this?“/„Figu borovú,“ skríkne pani Ralphová. „Ako ma tu môžete takto 

nechať?“ V tomto prípade zvolala pani Ralphová nadávku Chickenshit,
62

 ktorá znamená 

v americkom slangu zbabelec. Taktiež frázy, ako Cut it out!/Prestaň s tým!, crack up/zložiť 

sa,  sú v angličtine neformálne výrazy (podobne ako väčšina tzv. frázových slovies), 

a v slovenskom preklade nepoukazujú na neformálny, spontánny, hovorový prejav.  

V prípade slovies sme našli výraz brung, čo je nespisovný tvar perfekta slovesa bring 

(slovensky priniesť). Tento tvar sa podľa niektorých autorov používa v dialekte (Merriam-

Webster Dictionary)
63

, ale prekladateľka túto ikonickú informáciu zrejme nebrala do 

úvahy, podobne, ako aj jazykový prejav postavy, Dickie Truckenmillera, brata Harriet, 

ktorej muž Kenny zavraždil Jenny Fieldsovú, Garpovu matku. Dickie vypomáha sestre 

v kaderníctve v malom mestečku North Mountain v New Hampshire. Dickie je jednoduchý 

muž so skleneným okom, pôsobí neotesane, a jeho slovná zásoba je obmedzená. Jeho 

náplňou je starať sa o sestru, a jediné, čo sa o ňom dozvieme, je, že rúbe drevo a že to bol 

on, kto zabil svojho švagra, pretože „[Kenny] bol blázon a niekto ho musel zastreliť (s. 

547). Pozrime sa na niektoré výpovede Dickieho, násilníka Orena Ratha, a aj iných postáv. 

                                                 
61

 Get one’s rocks off – to enjoy something (slov. slang. užívať si) (Spears, 2000, s. 163) 
62

 Chickenshit – coward (slov. slang. zbabelec) (Spears, 2000, s. 190) 
63

 Brung - chiefly dialect past and past participle of bring (http://www.merriam-

webster.com/dictionary/brung) 
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Tabuľka 6 Príklady slangových výrazov a ich prekladové ekvivalenty 

VJ CJ 

"I brung you some dry wood," he said to 

Harriet. "I guess I shoulda knocked." (s. 512) 

„Priniesol som ti suché drevo,“ obrátil sa 

k Harriet. „Asi som mal zaklopať“ (s. 543) 

„It ain't bad,“ Dickie said. (s. 515) „Nie je to zlé,“ povedal Dickie. (s. 545) 

„She don't want to hear nothin' like that.“ (s. 

515) 
„Nechce o ničom takom počuť“ (s. 546) 

„They was sheep,“ Rath said. (s. 388) „Ovce,“ spresnil napokon. (s. 412) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Neštandardné používanie slovesa byť v minulom čase (was) spolu s osobným zámenom 

they (sl. oni) v tretej osobou množného čísla (namiesto štandardného they were) je 

príznakovou črtou hovorového štýlu a mnohých dialektov v anglofónnych krajinách. 

Podobne aj používanie pomocného slovesa don’t namiesto doesn‘t v tretej osobe 

jednotného čísla, neštandardný výraz ain’t (čo je pomocné sloveso nahrádzajúce zápor 

sponového slovesa byť v prítomnom aj minulom čase), je „bežné v neštandardnej 

hovorovej angličtine.“ (Anderwald, 2003, s. 507). Aj tzv. dvojitý zápor (She don't want to 

hear nothin', Didn't miss nothin') je v angličtine „obmedzený na hovorový prejav a dialógy 

v beletrii“ (Biber, 1999, s. 177). Z ďalších príznakových čŕt hovorového anglického jazyka 

spomeňme používanie foriem skrátených modálnych slovies v minulosti (shoulda namiesto 

should have), eliptické vynechávanie zámen na začiatku viet (Must have been something 

very sharp), eliptické vynechávanie pomocných slovies (I done it namiesto I have done it), 

skracovanie slov s koncovkou –ing (nothin’ namiesto nothing). Všetky spomínané tvary sú 

v preklade bez štylistického príznaku, takže sa mnohokrát status postáv, ich 

charakteristické črty a spôsoby správania strácajú. Je pravdou, že slovenčina nemá takéto 

formy, ale funkcia neštandardných jazykových a spomínaných gramatických javov sa musí 

v preklade nejako zachovať. Navyše sa tým v dialógoch zvýrazní vzťah medzi účastníkmi 

prehovoru – výber jazykových prostriedkov indikuje úroveň formálnosti konverzácie.  

Vilikovský poznamenáva, že „z funkčného hľadiska by teda bolo žiaduce 

reprodukovať štylistickú hodnotu takýchto prvkov čo najdôslednejšie. Proti tomu však stojí 

fakt, že formálne sú takéto prvky bezprostredne zviazané s domácim jazykom a ich 

štylistické i emocionálne konotácie možno vnímať iba na jeho pozadí.“ (1984, s. 156). 

Myslíme si, že jednou z možností, ako môže prekladateľ pristúpiť k prekladu slangu 

a iných nespisovných výrazov, je hľadať také ekvivalenty v CJ, ktoré nebudú len funkčne 

zviazané s VJ, ale budú mať, ako tvrdí Ľudmila Adamová, „hovorový a výrazný 
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emocionálno-expresívny náboj použitých výrazových prostriedkov.“ (2012, s. 12). 

Znamená to, že nie je potrebné nahrádzať slangový výraz za slangový, ale hľadať v CJ taký 

výraz, ktorý vykazuje adekvátnu expresivitu v prijímajúcej kultúre so zreteľom na sociálny 

aj psychologický status expedienta výpovede. Tu sa uplatnia najmä substitučné postupy. 

Ďalšou metódou môže byť to, čo Popovič nazýva homeostáza štruktúry, teda „snaha 

vyrovnávať zmeny prvkov v štruktúre textu prekladu“. (1975, s. 119). Touto cestou sa však 

prekladateľka nevybrala. 

Tabuľka 7 Príklady nespisovných výrazov a ich prekladové ekvivalenty 

VJ CJ Poznámky 

douche bags (s. 473) kreatúry (s. 501) adekvátny preklad 

brung (s. 512) priniesol (s. 543) nespisovný tvar slovesa bring 

weirdo (s. 473) bosorka (s. 500) čudák 

crack up (s. 473) zložila sa. (s. 500) strata neformálnosti prehovoru 

cabby (s. 473) taxikár (s. 500) strata neformálnosti prehovoru 

buddy, fella (s. 387) kamarát (s. 411) kámoš 

Chickenshit. (s. 272) Figu borovú. (s. 289) zbabelec 

She was so flipped out over 

the assassination... (s. 472) 
Z tej vraždy bola úplne 

vedľa,... (s. 501) 
strata neformálnosti prehovoru 

Cut it out! (s. 271) Prestaň s tým! (s. 287 ) 
neformálny výraz vo VJ, 

formálny v CJ 

They was sheep. (s. 388) Ovce. (s. 412) strata nespisovnosti prehovoru 

Didn’t miss nothin’. (s. 472) O nič ste neprišli. (s. 500) 
štylisticky príznaková črta vo VJ 

(skrátený tvar – vypustené g 

v koncovke ing) 

I don’t have to put up with no 

abuse. (s. 473) 
Ja sa tu nemusím dať 

urážať (s. 501) 
dvojitý zápor – znak nízkej 

vzdelanosti hovoriaceho
64

  

I done it already. (s. 386) Už som! (s. 411) 
Pomocné sloveso have vo VJ 

chýba – znak spontánneho 

hovorového prejavu
65 

Must have been something 

very sharp. (s. 389) 
Muselo to byť niečo veľmi 

ostré. (s. 413) 
Eliptické vynechávanie podmetu 

v hovorovej angličtine je taktiež 

príznaková črta (pozri Biber, 

1999, s. 1106). V preklade je 

výpoveď nocionálna a 

bezpríznaková. 

She was givin’ this speech, but 

she couldn’t get through it, 

Nemohla ani dokončiť svoj 

prejav. (s. 500) 
Skrátená forma slovesa 

v priebehovej forme (koncovka 
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 Pocket Fowler's Modern English Usage (2008, s. 190). 
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 Real-time constraint on conversation is manifest in omissions and other reductive mechanisms that 

have the effect of shortening the message, e.g., ellipsis/elision of auxiliaries (Leech, 2000, s. 698). 
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you know? (s. 473) ing), zámeno „this“ ako 

ukazovateľ hovorovosti 

v naratívnej reči (pozri Lakoff, 

1974) ako aj diskurzná častica 

„you know“ sú príznaky 

hovorového jazyka. V preklade 

tieto indikátoy chýbajú, čo 

oslabuje estetický zámer autora 

a postavy sú statickejšie. 

I ain't had you yet. (s. 377 ) Ešte som ťa nemal. (s. 402) Ain‘t je nespisovný výraz pre 

zápor. 

He don't trust barbers (s. 512) Nedôveruje holičom.  

(s. 543) 

Dvojitý zápor, bežný 

v nespisovnej angličtine. 

I guess I shoulda knocked.  

(s. 512) 

Asi som mal zaklopať.  

(s. 543) 

Skrátené modálne slovesá 

v minulosti (shoulda namiesto 

should have) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

4.3.5 Kategória rozprávača z translatologického hľadiska 

V teoretickej časti sme podali interpretáciu románu z naratologického hľadiska, kde 

sme viac analyzovali rozprávača a rozprávaciu techniku Johna Irvinga. Vychádzajúc 

z mnohých teoretických prác zaoberajúcimi sa kategóriou rozprávača sa pokúsime zistiť, či 

môžu rozličné posuny na mikroštruktúrnej úrovni mať vplyv na túto kategóriu epickej 

štruktúry. Na základe Simpsonovej typológie rozprávačov a zistenia distribúcie a 

frekvencie používania modálnych slovies, častíc a slovies sentiendi vo východiskovom a 

cieľovom texte budeme sledovať, ktorý typ rozprávača je príznačný pre román a či sa tento 

rozprávač objavuje v rovnakej podobe aj v transláte.  

Rozprávač románu patrí do kategórie B, ktorú Paul Simpson považuje za „trochu 

komplikovanejšiu“ ako je kategória A. Keďže sa v texte vyskytuje, a to aj vo veľkej 

akumulácii v rámci odseku, množstvo slovies zmyslového vnímania - verba sentiendi 

(vidieť, pozorovať, cítiť, počúvať, javiť sa, zdať sa), ale aj modálnych častíc a slovies (v 

skutočnosti 4, samozrejme 13, bez pochyby 2, pravdepodobne 3, možno 2, naozaj 3, sotva 

1, zaiste 1, smieť 3, musieť 4).
66

 Väčšina z týchto modálnych konštrukcií sú epistemické 

modálne operátory a epistemické modálne príslovky. Najzaujímavejšie sú slová 

odcudzenia (pozri poznámku 24), ako napríklad „frázy špekulácie“ (Malmgren, 1985, s. 

41) zdať sa, ako keby,a ako. Všimnime si prípad, keď je Seržant Garp (otec hlavného 
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 V tomto sčítaní sme vylúčili slovesá v prehovore postáv.  
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hrdinu príbehu), vežový strelec v bombardéri, počas druhej svetovej vojny zostrelený 

z oblohy: 

The canopy had a porthole, through which the 

medic, the pilot, and the gathering men could 

observe Sergeant Garp. For such a small man, 

he seemed to have an especially large erection, 

but he fumbled with it only a little more 

expertly than a child--not nearly so expertly as 

a monkey in the zoo. (s. 31) 

Kryt mal malé okrúhle okienko, cez ktoré 

mohli lekár, pilot, a všetci zhromaždení 

pozorovať seržanta Garpa. Na takého malého 

chlapa mal nevídanú erekciu, ale nehral sa so 

svojím prirodzením o nič skúsenejšie ako 

malé decko - ani zďaleka nie tak zručne ako 

opičiak v zoologickej záhrade. (s. 26, 

zvýraznil M.B) 

 

Sloveso seem (zdať sa) nielen že vyjadruje ako sloveso odcudzenia externú perspektívu 

opisu, ktorú rozprávač zaujíma, ale viažuc sa na sloveso observe (pozorovať) 

v predchádzajúcom opise (gathering men could observe - všetci zhromaždení [mohli] 

pozorovať) taktiež evokuje spoluúčasť rozprávača na príbehu. Rozprávač tak nadobúda 

vierohodnosť (nie pravdivosť) svojich tvrdení. Jeho vnímanie je aj vnímaním okolia. 

Vzniká tu akási kolektívna fokalizácia. V každom prípade to možno interpretovať ako 

rozprávačove vnímanie skutočnosti prostredníctvom myšlienok či zmyslov postáv. Takýto 

rozprávač patrí do kategórie B (N) negatívny. V preklade sa prostredníctvom zmeny 

slovesa zmyslového vnímania seem (zdať sa) na sloveso mať vyjadruje vlastnosť a 

dynamika postavy. Opis je potom jasnejší a určitejší. Okrem toho Simpson poznamenáva, 

že využitie takýchto konštrukcií je časté u autorov, ktorí opisovali zloduchov alebo 

využívali groteskné zobrazenie situácií. (1993, s. 67). Aj príbeh o Garpovi a jeho rodine je 

presiaknutý grotesknými a humornými, často až parodickými opismi. Keď bol Garp malý, 

často sa zatúlal v nemocnici, kde Jenny pracovala. Jedného dňa – rozprávač podáva príbeh 

– Jenny hľadala svojho syna. „Ďalšia skupinka prečesala temné, prázdne zákutia 

a miestnosti s prístrojmi, do ktorých bol zakázaný vstup. Jenny si spočiatku svoj strach 

vychutnávala. [...] Prezrela kotolňu a obrovský rozpálený kotol s horúcou vodou, ale Garpa 

v ňom uvareného nenašla.“ (s. 45). Radoslav Nenadál v doslove k českému prekladu 

románu poznamenáva, že „V podstatě jde o groteskní metaforu přítomnosti strachu a zla 

v dané americké společnosti. [...] V pestrém sledu kumuluje Irving v knize prvky grotesky, 

parodie, a obludné skutečnosti viděné v křivém zrcadle“ (1987, s. 585). Autor – rozprávač 

v citovanom príklade podáva vlastné videnie a angažovanosť na príbehu prostredníctvom 

prirovnania a digresiou formou parentézy (ani zďaleka nie tak zručne ako opičiak 

v zoologickej záhrade). Prostredníctvom takých konštrukcií vnáša Irving do príbehu 

napätie, dynamiku, či dokonca mysterióznosť opisovaných udalostí. Všetky tieto 
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konštrukcie nesú hodnotiaci prvok rozprávača, niekedy vyjadrujú neurčitosť interpretácie, 

opisovaných faktov, či nedostatočnú vedomosť rozprávača s opisovanými udalosťami 

a postavami.  

Vnútorný stav postáv zvýrazňujú slovesá myslenia a vedenia - verba sciendi (vedieť, 

chápať), verba cogitandi (myslieť), verba putandi (veriť) verba sentiendi (vidieť, cítiť, 

počuť, predstavovať si), ktoré sa pred slovesami ústneho vyjadrovania - verba dicendi 

(napr. povedať) nachádzajú v prevahe. Pri našej analýze sme zohľadňovali aj synonymické 

tvary (povedať – tvrdiť, pýtať sa). Nebrali sme do úvahy slovesá, ktoré sú v pásme postáv. 

Taktiež sme eliminovali slovesá uvádzacích viet (týkalo sa to zväčša slovesa povedať).  

John Irving používa celú škálu prehovorov – od nepriamej reči až po nevlastnú priamu 

reč. Irving často začne odsek ako keby referovaním o deji, ale prerušením výpovede 

uvádzacími slovesami povedal(a), pomyslel(a) si, alebo vedel(a), zdôrazní, že výpoveď 

patrí tak rozprávačovi, ako aj jednej z postáv:
67

 

When he had broken through the gutter, he'd 

been too scared to cry out; he could feel that the 

whole flimsy trough was rotted through and 

ready to tear apart. His voice, he thought, 

could make the roof fall down. (s. 53) 

Keď sa preboril, bol príliš vyľakaný, aby 

začal kričať; cítil, že celé to chatrné korýtko 

je zhrdzavené a visí na vlásku. Nazdával sa, 

že zvuk jeho hlasu by mohol strhnúť 

strechu. (s. 51) 

 

Vyššie citovaná výpoveď nemá úvodzovky. Podľa niektorých autorov ide o „značenú 

nepriamu reč“ (tagged indirect speech) („Basic Terms“), podľa iných ide buď o príklad 

voľnej priamej reči, či presnejšie myšlienke (free direct thought) (Leech a Short, 2007) 

alebo polopriamej reči (free indirect discourse) (Urbanová, 2013). Jahn rozlišuje 

z hľadiska pozície uvádzacieho slovesa vo vete anteponované, postponované 

a interponované uvádzacie slovesá. Kým anteponovanie uvádzacej reči je typické pre 

priamu a nepriamu reč, postponovanie a interpononovanie sa skôr spája s priamou rečou 

a nevlastnou priamou rečou. Aj Mistrík uvádza, že  

nevlastná priama reč je predstieraná ako produkt postavy, no reprodukovaná rozprávačom [...] 

môže byť uvedená uvádzacími výrazmi (najmä slovesami sentiendi), alebo vystupuje do textu 

priamo [...]. V takých prácach, kde sa úvodzovky nepoužívajú vôbec, nedá sa nevlastná priama 

reč od vlastnej priamej reči nijako odlíšiť. (1985, s. 332) 

Podľa nášho názoru sa takéto používanie uvádzacej reči približuje k nevlastnej priamej 

reči, ktorá nesie hlas jednej z postáv. Irving rozdeľuje výpoveď rozprávača vložením 
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 V tabuľke sú uvedené príklady používania uvádzacích slovies v origináli a preklade. 
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uvádzacej vety, čím na jednej strane zachováva dynamiku opisu, a na druhej zabezpečuje 

fokalizovanie jednou z postáv. 

V každom prípade súhlasíme so Zuzanou Urbanovou, ktorá tvrdí, že záleží na 

interpretácii kritika, o aký typ reči ide. Dôležité však je, že v čitateľ v prehovore „počuje“ 

hlas postavy, a to je prvkom príznakovým a teda estetickým. Podobne aj Findra hovorí že 

„v umeleckej próze sa využívajú ako prostriedky estetiky výrazu. [...] niektoré kompozičné 

štylémy sa využívajú iba v umeleckej literatúre, napríklad nevlastná priama reč v epickom 

rozprávaní.“ (Findra, 2004, s. 93) 

Prekladateľka často volila spôsob referovania o výpovedi jednej z postáv 

prostredníctvom nepriamej reči, v ktorej čitateľ „nepočuje“ hlas postáv. Tým sa čiastočne, 

ale niekedy aj úplne, ruší fokalizácia, to znamená percepciu fikčného sveta a zároveň aj 

postoj rozprávača. Opis sa posúva od subjektívneho k objektívnemu, od mimesis k 

diegesis.  

Príznaková črta prehovoru vykazujúca subjektivitu rozprávača je aj v prípade parentézy 

ako expresívnej štylistickej konštrukcie (komentár v podobe neslovesnej jednočlennej 

vety), ktorá je uvedená po pomlčke.
68

   

And the only place he might not have heard the 

intercom was in the underground tunnel between 

the annex and the infirmary – a perfect place for 

flinging that ball, Jenny knew. (s. 49) 

Jenny vedela, že je to dokonalý priestor na 

hádzanie lopty; raz tam po polnoci 

preklazila akýsi zápas. (s. 52) 

 

Kým v origináli čitateľ „počuje“ v prehovore hlas rozprávača aj postavy, čo je umocnené 

postponovanou uvádzacou rečou, v preklade je výpoveď vo forme nepriamej reči ako 

súčasti objektivizovanej autorskej reči (nocionálny a štylisticky neutrálny prostriedok 

výstavby textu). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prehovory rozprávača, v ktorých 

čitateľ „počuje“  myšlienky postáv, ale v preklade sú tieto prehovory oslabené. Prehovory 

v preklade síce referujú o myšlienkach postáv (uvedené slovesami cogitandi či 

percipiendi), ale od originálu (tzv. voľná priama myšlienka, free direct thought) sa 

nepriama reč posúva na osi diegetický – mimetický viac k diegéze (pozri Príloha A). Inými 

slovami, rozprávač má väčšiu kontrolu nad naráciou v preklade ako v origináli.   

Tabuľka 8 Spôsoby prekladu uvádzacieho slovesa s podmetom v interpozícii a postpozícii. 

His voice, he thought, could make the roof fall 

down. (s. 53) 
Nazdával sa, že zvuk jeho hlasu by mohol 

strhnúť strechu. (s. 51) 
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 Viac o funkcii pomlčiek a ich využitiu v angličtine pozri Štulajterová (2004).  
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At least, Cushie thought, if Garp wanted what 

the others wanted, he was not embarrassed to be 

seen pursuing it. (s. 99) 

Cushie si uvedomovala, že hoci Garpovi ide 

o to isté ako ostatným, nehanbí sa dať to 

najavo. (s. 95) 
And the only place he might not have heard the 

intercom was in the underground tunnel 

between the annex and the infirmary – a perfect 

place for flinging that ball, Jenny knew. (s. 50) 

Jenny vedela, že je to dokonalý priestor na 

hádzanie lopty; raz tam po polnoci prekazila 

akýsi zápas. (s. 47 ) 

One such person was Hathaway, who, Jenny 

heard, was buzzing her now from his room [...] 

(s. 48) 

K nim patril Hathaway; Jenny počula, ako na 

ňu zvoní zo svojej izby ... (s. 46) 

But now, he felt, he had more. (s. 359) 
Garp však v sebe cítil oveľa viac súcitu ako 

predtým (s. 382) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 9 Frekvencia slovies dicendi, sentiendi a cogitandi v prvej kapitole románu
69

 

skupiny slovies slovesá počet slovies v 

kapitole 

verba dicendi  say, tell – povedať 8 

 ask – pýtať sa 4 

 claim – tvrdiť 2 

verba sentiendi/percipiendi 

(percepčné) 
feel – cítiť

70 9 

 observe – pozorovať 2 

 watch – sledovať 2 

 see – vidieť 5 

verba cogitandi (kognitívne) notice – všimnúť si 3 

 hope – dúfať 3 

 think – myslieť 34 

 know – vedieť, poznať 19 

 seem – zdať sa 18 

 wonder – čudovať sa 1 

 believe – veriť 2 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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 V skúmanom texte sa popri slovesách zmyslového vnímania nachádza množstvo ďalších slov, ktoré 

zvýrazňujú myšlienkové procesy (observation – pozorovanie, dreams – sny, imagination – predstava, a 

podobne) 
70

 Bodnárová uvádza, že „sloveso cítiť sa vyznačuje ‘rozrôznenou sémantikou,’ splývajú v ňom kontúry troch 

zmyslov – čuchu, chuti a hmatu [...], ba môže sa spájať aj s celkovými telesnými či dokonca duševnými 

pocitmi [...], čo potvrdzuje aj náš materiál: citiť všetky jemne chute mexika (vzťahuje sa na chuťový zmysel) 

– ale [...] – cítila si iróniu v hlase↑ (vo význame ‘vnímať’, ‘registrovať’, azda až tendencia ku kognitívnemu 

významu)“ (2012) 
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Jedným zo slovies, ktoré patria k tzv. slovesám odcudzenia, je seem (angl. zdať sa). Toto 

sloveso je kľúčové pri opise príbehu, pretože ho rozprávač, spolu s ďalšími výrazmi 

odcudzenia, používa veľmi často. V 7 prípadoch z 18 zachovala prekladateľka význam 

slovesa, keď použila modálnu partikulu zrejme, zjavne, alebo synonymum vyzerať (No one 

but Jenny seemed to know that – Okrem Jenny to zrejme nevedel nik; he seemed to grow 

younger – vyzeral mladší). V ďalších 7 prípadoch došlo k posunu, keď prekladateľka 

nahradila percepčné sloveso seem sponovým slovesom byť, poprípade slovesom mať 

(seemed grateful – boli jej vďační; they just seemed to be clumsy – mal ich nešikovné). 

A napokon vo zvyšných 4 prípadoch nie je sloveso seem vôbec preložené (Everyone 

seemed to agree that would be awful – Všetci súhlasili, že by to bolo strašné). Z uvedeného 

vyplýva, že prekladateľka v 60 percentách prípadov pozmenila výpoveď rozprávača, 

ktorého vnímanie fikčného sveta sa posúva smerom od subjektívneho a vágneho 

referovania (vo VT) k objektívnemu a jednoznačnému referovaniu (v CT) tým, že sa 

odklonila od pôvodného percepčného slovesa seem, alebo ho úplne anulovala.  

 

  


