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Prekladateľské lámanie Kamenných sŕdc 

(O lingvistických a kultúrnych špecifikách pri preklade eseje  

R. Welcha Hearts of Stone) 

 

Miroslava GAVUROVÁ 

  

V našom príspevku sa zaoberáme otázkou jazykových a kultúrnych špecifík, ktoré sa 

objavujú pri preklade eseje Roberta Welcha Hearts of Stone. Pôvodný text eseje je súčasťou 

pripravovanej autorovej monografie History of Irish Literature, ktorá by onedlho mala vyjsť 

vo vydavateľstve Oxford University Press. Prozaik a esejista R. Welch, profesor literatúry na 

University of Ulster, sa v spomínanej eseji venuje analýze írskeho nacionalizmu a jeho odrazu 

v diele Jamesa Joycea, najmä v románe Ulysses, v poviedke Výročný deň v klubovni výboru 

zo zbierky Dublinčania a okrajovo aj v románe Portrét mladého umelca. Aj samotný názov 

Welchovej eseje je parafrázou a intertextovým odkazom na Yeatsovu báseň, z ktorej esejista 

vo svojom texte neskôr cituje: „Too long a sacrifice can make a stone of the heart“ – Pridlhá 

obeta spraví zo srdca kameň (W. B. Yeats).18 

Pri analýze nášho prekladu Welchovej eseje sme si všímali lingvistické a kultúrne 

diferencie, ktoré pri preklade anglickej eseje do slovenčiny vystupujú do popredia. 

Vychádzali sme pritom z bohatej tradície slovenskej translatologickej školy, ktorá preklad 

vníma ako stret dvoch kultúr – východiskovej a cieľovej. Už A. Popovič rozšíril Catfordovu 

typológiu posunov v preklade o kulturologické a interpretačné hľadisko (Popovič, 1983). 

Na Popovičove názory nadviazali ďalší slovenskí translatológovia, ktorí sa prekladom 

zaoberajú z kulturologického či interdisciplinárneho hľadiska (J. Vilikovský, J. Rakšányiová, 

M. Kusá, E. Gromová, J. Sipko). Tí okrem iného konštatovali, že „translatológia sa posunula 

vo svojom výskume k interdisciplinárnosti, keď prekladateľ i translatológ sa zaujímajú o text 

v jeho makrokontexte – situačnom i kultúrnom.“ (Gromová, 2006, s. 53). Preklad sa vníma 

ako interkultúrny fenomén, za najvyššiu kompetenciu prekladateľa sa považuje 

„interkultúrna kompetencia ako schopnosť prijímať a interpretovať signály východiskovej 

kultúry a transferovať ich do signálnej sústavy cieľovej kultúry“ (Rakšányiová, 2006, s. 15).  

Nazdávame sa, že kultúrny rozmer prekladu vystupuje pri eseji do popredia azda ešte 

viac ako pri iných žánroch a typoch textu. Vyplýva to zo žánrovej charakteristiky eseje: esej 

                                                 
18 Celá báseň dostupná na http://indigosociety.com/showthread.php?6784-Too-Long-a-Sacrifice-Makes-a-Stone-
of-The-Heart (15. 5. 2011) 
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je „krátka rozprava o vedeckom probléme, o aktuálnej otázke duchovného, kultúrneho alebo 

sociálneho života, ktorá sa realizuje prístupnou, pritom názornou umelecko-estetickou 

formou umožňujúcou vyjadriť subjektívny prístup autora.“ (G. von Wilpert (1969); citované 

podľa Mistrík, 1997, s. 490, zvýraznila MG). 

 

Význam prekladateľských poznámok pri preklade eseje 

Aj v eseji Hearts of Stone sa viackrát vyskytnú lingvistické a kultúrne fenomény, ktoré 

sú špecifické pre východiskovú britskú, resp. írsku kultúru a ktoré esejista považuje za 

zrozumiteľné pre primárneho, britského čitateľa. Otázkou pre prekladateľa zostáva, či má 

tieto špecifiká v preklade komentovať a či sú pre pochopenie eseje relevantné. Už pri analýze 

slovenských prekladov esejí Georgea Orwella a ich konfrontácii s českým prekladom, ktorá je 

súčasťou našej dizertačnej práce, sa ukázalo, že Vilikovského rozsiahly poznámkový aparát 

prekladateľa v závere knihy esejí nebol len užitočným objasňujúcim a vysvetľujúcim textom 

pre slovenského čitateľa. Pri porovnaní s prekladmi od Petra Valčeka a s českými prekladmi 

od Kateřiny Hilskej sa prekladateľské riešenia Jána Vilikovského ukázali ako primeranejšie 

práve pre jeho úsilie objasniť čitateľovi (a v procese objavovania a hľadania možno aj sebe) 

kultúrne i historicky špecifické fenomény Orwellových esejí.  

 

Tematika eseje 

Esej R. Welcha je klasickým príkladom esejistického textu. Jej jadro tvoria odkazy na 

Joyceove diela; nevyhnutnou a určujúcou nadstavbou je ich interpretácia a usúvsťažnenie 

s historicko-spoločenskými okolnosťami. Beletrizujúce prvky, štylisticky príznakové lexémy, 

nákladný, no vtipný a pútavý spôsob podania tematiky zabezpečujú Welchovej eseji 

čitateľskú atraktívnosť. Esejista kladie interpretované obrazy z Joyceových literárnych diel do 

rôznych kultúrnych súvislostí, spomína historické okolnosti národného i súkromného 

charakteru, ktoré ovplyvnili podobu Joyceovho umeleckého diela.  

 

Intertextualita eseje 

R. Welch vo svojej eseji na viacerých miesta cituje z prác Jamesa Joycea. Pri ich 

preklade do slovenčiny sme zvažovali, či si zvoliť cestu vlastnej prekladateľskej licencie, 

alebo vychádzať z už publikovaných prekladov Joyceových diel. Rozhodli sme sa pre druhú 

možnosť, aby sme zachovali autentickosť prekladu aj v otázke intertextuality eseje. Anglický 

esejista cituje alebo parafrázuje konkrétne pasáže Joyceových diel, ktoré si môže anglický 

čitateľ v origináli vyhľadať a konfrontovať ich s esejistovými názormi. Takúto možnosť by 
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podľa nášho názoru mal poskytovať aj slovenský preklad eseje; v preklade eseje sme preto 

použili preklady Joyceových diel od Jozefa Kota (Ulysses (1993), Portrét mladého umelca 

(1971) a Božice Vilikovskej (poviedka Výročný deň v klubovni výboru zo zbierky 

Dublinčania (1998).  

Otvorenou otázkou pre prekladateľa zostáva, či uvádzať pre slovenského čitateľa 

v záverečnom poznámkovom aparáte referenčné odkazy na jednotlivé citované pasáže. 

Nazdávame sa, že záverečné poznámky by nerušili kontinuitu esejistického textu a zároveň by 

umožnili slovenskému čitateľovi z odlišného literárneho a kultúrneho prostredia lepšiu 

orientáciu v samotnom esejistickom texte i v intertextových odkazoch na diela Jamesa Joycea. 

Kým totiž esejista ponúka anglickému čitateľovi takpovediac záchytné body v podobe 

odkazov na „epizódu Scylly a Charybdy v národnej knižnici“, alebo na „jednu zo skvelých 

epizód v románe, známu ako „Kyklopi“ (Welch; zvýraznila MG), na kapitolu odohrávajúcu sa 

v hoteli Ormond, či v kancelárii Freemanovho žurnálu, väčšinový slovenský čitateľ 

s odlišným literárnym a kultúrnym vedomím takéto odkazy nedokáže dostatočne oceniť a je 

odkázaný hľadať jednotlivé scény v relatívne neprehľadnej kontinuite Joyceovho textu. 

Prekladateľ eseje mu jeho námahu citačnými odkazmi uľahčí a zároveň umožní overiť si 

esejistove názory i uvažovať ďalej nad textom.    

 

Lingvistické špecifiká pri preklade eseje 

Lingvistické špecifiká sú odrazom odlišného charakteru východiskového a cieľového 

jazyka. V našom prípade ide o analytickú  angličtinu ako východiskový jazyk a syntetickú 

flexívnu slovenčinu ako jazyk cieľový. Táto diskrepancia sa samozrejme pri preklade týka 

celého radu slov, osobitne však vystupuje pri preklade niektorých špecifických lexém 

a syntaktických konštrukcií. Limitovaný rozsah príspevku nám umožňuje venovať sa len 

najmarkantnejším z nich.  

1. V analyzovanej eseji sa vyskytuje substantívum, ktoré vzniklo konverziou zo 

slangovej  frazémy to pull the devil by the tail, v doslovnom preklade „ťahať čerta/diabla za 

chvost“. Sémantika frazémy v angličtine je  „to go rapidly to ruin; to take an undue risk; to be 

at one’s last shift“19, čo by v preklade znamenalo „spieť rýchlo k zániku, prehnane a zbytočne 

riskovať“, prípade, frazematicky vyjadrené, „staviť všetko na jednu kartu.“ Esejista navyše 

využil legitímny spôsob tvorby substantív v angličtine, keď zo slovesa pull, ktoré je 

nadradeným komponentom frazémy, slovnodruhovou konverziou vytvoril kompozitum „a 

                                                 
19 por. na http://www.bookrags.com/tandf/pull-the-devil-by-the-tail-tf/  
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puller-of-the-devil-by-the-tail“, pomenovanie človeka, ktorý zbytočne a prehnane riskuje, 

ktorý rýchlo speje k zániku. V slovenčine sme namiesto tohto štylisticky príznakového 

variantu použili nepríznakovú lexému hazardér, ktorá je síce významovo ekvivalentná, 

nezachytáva však expresívnosť, slangovosť a frazematickosť východiskového pendantu.  

2. Medzi lingvistické špecifiká prekladanej eseje patria aj štylisticky nepríznakové 

slová originálu, ktoré majú v slovenčine príznakové varianty. Ide napríklad o atributívne 

syntagmy full-time prostitutes a v tejto súvislosti aj part-timers, ktoré v slovenčine 

prekladáme netypickými kolokáciami asi dvesto prostitútok „na plný úväzok“ a približne sto 

na „čiastočný“. Príznakovosť kolokácií je v slovenskom preklade naznačená úvodzovkami.  

Podobne sme nahradili nepríznakovú lexému východiskového textu round zo syntagmy [he 

would] stand rounds hovorovým20, resp. slangovým21 platil rundy, keďže spisovný 

ekvivalent sme považovali v tomto kontexte za neústrojný (platiť kolo, platiť po poháriku, po 

poldeci). 

3. Osobitnú skupinu lingvistických špecifík tvoria lexémy, ktoré esejista cituje z 

analyzovaných umeleckých diel. Aj keď sme mohli použiť nepríznakové ekvivalenty 

východiskového štylisticky neutrálneho spojenia, kvôli kongruencii a referencii na citované 

Joyceove prózy sme prebrali príznakové varianty od Joyceových prekladateľov. Napr. 

východisková štylisticky nepríznaková syntagma biscuit tin (neutr.) by sa mohla preložiť ako 

plechovka/dóza na sušienky. No keďže v Kotovom preklade sa nachádza syntagma piksľa od 

keksov (Joyce, 1993, s. 327), s príznakovým substantívom piksľa z hovorovej variety 

slovenčiny, kvôli referencii na Joyceov román sme ponechali práve takúto podobu. Welchov 

text:  

Enraged at this, the citizen fetches up an empty biscuit tin, ornamented with Celtic motifs, and 

flings it at Bloom as he makes his escape on a jarvey’s horse and car.  

prekladáme takto: 

Rozzúrený občan si donesie prázdnu „piksľu od keksov“, ozdobenú keltskými motívmi, a hodí 

ju na Blooma, ktorý uniká na drožkárovom koni a voze.  

4. Kongruencia a referencia na existujúce preklady predurčuje aj ekvivalenty 

štylisticky príznakovým lexém, ktoré esejista použije ako odkazy na Joyceove diela. Napr. 

slangovú lexému „spondulics, ktorú R. Welch odcitoval z Joycea, preložila Božica 

                                                 
20 podľa akademického Slovníka cudzích slov, por. na 
http://slovniky.korpus.sk/?w=runda&s=exact&c=10cc&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hs
sjV&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&ie=utf-8&oe=utf-8  
21 podľa Slovníka slovenského jazyka, por. na 
http://slovniky.korpus.sk/?w=runda&s=exact&c=10cc&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hs
sjV&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&ie=utf-8&oe=utf-8  
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Vilikovská v poviedke Výročný deň... substantívom groše. Tá svojím príznakom historizmu 

vyhovuje časovému kontextu poviedky i atmosfére autentickosti, ktorú chce esejista vytvoriť 

vo svojom texte.  

They are far from certain that their man is to be relied upon to come up with the 

‘spondulics’... 

Ani zďaleka si nie sú istí, či sa dá spoľahnúť na ich človeka, že príde s „grošmi“...  

5. Lingvistické špecifiká prekladu eseje sa týkajú aj odcitovania takých častí prekladu, 

ktoré pôsobia nemotorne, hoci sú v zhode s originálom eseje i Joyecovho románu: „The 

history of the world is full of this poison, he says, which perpetuates ‘national hatred among 

nations’.  

V zhode s J. Kotovým prekladom v románe Ulysses preto v eseji prekladáme  

Svetové dejiny sú plné takéhoto jedu, vraví, ktorý roznecuje „večnú národnostnú 

nenávisť medzi národmi“.  

V takýchto prípadoch nepovažujeme korekciu v preklade za nevyhnutnú, pretože nejde 

o citát, ktorý by nežiaduco modifikoval esejistov zámer alebo spôsoboval sémantické posuny 

oproti východiskovému textu.  

6. V prekladanej eseji sú však miesta, kde kongruencia s citovanými prekladmi môže 

problematizovať prekladateľské riešenie. Citovaný preklad Joyceových textov je vtedy zo 

štylistickej stránky nenáležite neutrálny a stiera lingvisticko-kultúrne špecifikum originálu. 

Napr. keď R. Welch cituje J. Joycea a uvádza špecifikum geografickej povahy:  

 

„Bloom asks the waiter to open the door between dining room and bar so he can the better 

hear Mr Dedalus singing. ‘Glorious tone he still has’, thinks Mr Bloom, and then, ‘Cork air 

softer also their brogue’. Mr Dedalus is from Cork, as was John Joyce, who was absolutely 

typical of a certain type of Corkman surviving to this day. (Welch; zvýraznila MG) 

 

Vetu „Cork air softer also their brogue’ by mohol prekladateľ eseje preložiť syntagmou  

„Z Corského vzduchu má aj mäkší prízvuk.“ Keby sme v slovenskom preklade eseje chceli 

zachovať kongruenciu s citovaným dielom v preklade J. Kota, mali by sme použiť jeho 

preklad, ktorý však nivelizuje jazykový i kultúrny rozmer originál románového textu 

i samotnej eseje: „Horský vzduch akoby zmäkčoval aj prízvuk.“ (Joyce, 1993, s. 264). Dilemu 

prekladateľa eseje pri hľadaní správneho prekladateľského riešenia totiž sťažujú následné 

esejistove úvahy, ktoré odkazujú na geografickú špecifiku, spomenutú v analyzovanej vete 
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(porovnaj vyššie zvýraznené lexémy). Prikláňame sa v tomto prípade k zachovaniu 

esejistovho zámeru aj za cenu korekcie pôvodného Kotovho preklad Joycea:  

„Ešte vždy má nádherný hlas,“ pomyslí si pán Bloom, a potom povie, „Corský vzduch akoby 

zmäkčoval aj prízvuk.“ Pán Dedalus je z Corku, tak ako z Corku pochádzal John Joyce, typ 

absolútneho Corčana, ktorý prežil až dodnes. 

7. Prepojenosť lingvistického a kultúrneho rozmeru pri preklade eseje sa ukazuje aj pri  

uvádzaní názvu Joyceovej poviedky Ivy Day in the Commitee Room, ktorý by sme mohli 

preložiť ako Brečtanový deň v klubovni výboru. Názov spomínanej poviedky zo zbierky 

Dublinčania však Božica Vilikovská preložila ako Výročný deň v klubovni výboru. Jej preklad 

je sémanticky ekvivalentný; Brečtanový deň je pripomienkou výročia smrti CH. S. Parnella, 

írskeho bojovníka za nezávislosť, ktorého priaznivci v ten deň nosili na golieroch lístky 

brečtanu.22 V eseji sa však ďalej pracuje so symbolom brečtanom, pričom súvislosť s názvom 

poviedky sa pri týchto odkazoch narúša. Prekladateľ eseje stojí pred voľbou pristúpiť k 

nivelizácii kultúrneho špecifika použitím prekladu B. Vilikovskej (Výročný deň...) alebo ho 

v preklade eseje zachovať v podobe názvu Brečtanový deň v klubovni výboru, aby sa vytvorila 

súvislosť s ďalšími odkazmi na toto kultúrne špecifikum: 

“Some of the men gathered in the room in Wicklow Street are wearing ivy in their lapels in 

memory of Parnell” (Welch).   

„Niektorí z mužov, čo sa zišli v miestnosti na Wiklow Street23, majú na pamiatku Parnella na 

fazónke kabáta brečtan.“  

One of the men wearing ivy in his lapel is a Joe Hynes.  

Jedným z mužov, čo majú na fazónke brečtanový list, je istý Joe Hynes.24 

Prikláňame sa k zachovaniu kultúrneho špecifika (Brečtanový deň) v eseji a použitiu 

komentujúcej poznámky, ktorá by odkazovala na odlišný názov slovenského prekladu 

poviedky.25  

8. Súčasťou analyzovanej eseje sú aj posledné dve strofy básne, ktorú esejista cituje 

z poviedky Výročný deň v klubovni výboru. Do eseje sa dostali nielen tieto dve strofy, ale aj 

                                                 
22 Ivy day – Brečtanový deň sa oslavuje prvú nedeľu po 6. októbri, výročí smrti Charlesa Stewarta Parnella. 
Prívlastok Brečtanový má svoj pôvod v tom, že smútiaci hostia si na Parnellovom pohrebe v roku 1891 vzali 
lístky z brečtanového venca od istej corskej ženy a zastokli si ich do golierov na kabátoch. Odvtedy sa brečtan 
traduje ako symbol Parnellitánov. Por. na http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Parnell  
23 Použili sme transortografizovaný variant Wiklow Street, aký ponúkla  B. Vilikovská, hoci v origináli je 
použité proprium Wicklow Street. 
24 Lexéma lapel má v slovenčine ekvivalenty chlopňa, klopa, fazónka; vybrali sme posledný z nich kvôli 
kongruencii s Vilikovskej prekladom. 
25 V analýze prekladu eseje pracujeme s Vilikovskej verziou názvu poviedky, a to pre jej jednoznačnú 
identifikáciu v knihe Dublinčania.  
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citáty z ďalších strof básne: „his steadfast loyalty to the ‘uncrowned king’, Parnell.” Preklad, 

ktorý by nebral do úvahy intertextovosť a citátovosť atributívnej syntagmy „uncrowned king“, 

by znamenal použitie frazematického slovenského spojenia nekorunovaný kráľ. Aby sme však 

odkázali na preklad básne v spomínanej poviedke, tak ako na jej originál odkazuje esejista, 

museli sme použiť poetizmus Božice Vilikovskej, ktorý použila vo svoje prekladovej verzii 

básne – „kráľovi nášmu bez koruny“, z prvej strofy básne. Esejista píše:  

Yet when Hynes returns (we are not told where he has been) he is offered a bottle of stout, 

and is praised for his steadfast loyalty to the ‘uncrowned king’, Parnell. 

V preklade: 

Napriek tomu, keď sa Hynes vracia (neuvedie sa, kde bol), ponúknu mu fľašu piva a pochvália 

ho za jeho neochvejnú vernosť „kráľovi nášmu bez koruny“, Parnellovi. 

 

Kultúrne špecifiká:  

Výskyt kultúrneho špecifika neznamená pre prekladateľa vždy prekladateľské riziko 

ani potrebu dodatočným komentárov. Žáner eseje predpokladá erudovaného a sčítaného 

percipienta, ktorý disponuje základnou kultúrno-spoločenskou vedomostnou výbavou. Navyše 

niektoré historické a kultúrne odkazy sú len poznámkami „na okraj“, dotvárajúcimi kolorit 

textu i autorovho štýlu. Nemodifikujú teda zásadne sémantiku esejistových vyjadrení, preto 

ich vysvetlenie prekladateľom nie je nevyhnutné, napr.:  

There was, when John Joyce was a young man, a thickly populated red light district 

(known as the Holy Ground, whence the popular ballad made famous by the Clancy Brothers 

in the 1960s) near Anglesea Street where the Joyce household was, 

Keď bol John Joyce mladý, v Corku bola husto obývaná vykričaná štvrť (známa ako 

Sväté územie, odtiaľ pochádza aj názov populárnej baladickej piesne od skupiny The Clancy 

Brothers zo 60. rokov) pri ulici Anglesea Street, na ktorej Joyce býval. 

Popri týchto „marginálnych“ kultúrnych odkazoch sa v eseji vyskytujú také referencie, 

ktoré zásadnejšie ovplyvňujú sémantiku a pochopenie eseje. K týmto odkazom by mal 

prekladateľ eseje pristupovať obozretnejšie a s dostatočnou historicko-kultúrnou erudíciou.  

Pri výskyte takýchto relevantných kultúrnych špecifík sme v analyzovanej eseji Hearts of 

Stone zaznamenali z pohľadu esejistu i prekladateľa dve odlišné situácie.  

1. Na niektorých miestach podáva vysvetlenie kultúrneho špecifika samotný esejista. 

Takýmito poznámkami naznačuje, že nejde o všeobecne známe kultúrne fenomény, že aj pre 

primárneho britského čitateľa ich identifikácia nemusí byť jednoznačná. Zároveň sa tým práca 

prekladateľa výrazne uľahčuje. Napr. kultúrne špecifikum hillsider esejista objasňuje takto: 
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„He has a reputation for being a Fenian and what they call a ‘hillsider’ (a guerrilla 

revolutionary, or someone sympathetic to such tactics)“ (Welch). Esejista tu odkazuje na 

výraz hillsider, ktorý použil James Joyce v poviedke Výročný deň... na adresu jednej z postáv. 

Z Welchovho výkladu vyplýva, že hillsider je „guerillový revolucionár, alebo ten, kto takúto 

taktiku podporuje“. Prekladateľ eseje je vo výhode, lebo mu sémantiku kultúrneho špecifika 

objasní samotný esejista. Túto výhodu prekladateľka spomínanej Joyceovej poviedky, Božica 

Vilikovská, nemala; možno aj preto zvolila ako slovenský ekvivalent lexémy hillsider 

nepríznakové substantívum sedliak, ktoré podľa nášho názoru nezachytáva historicko-

kultúrny rozmer východiskovej lexémy.  

Prekladateľ eseje potom stojí pred rozhodnutím, či text preložiť tak, aby bolo kultúrne 

špecifikum zachované a esejistov ďalší výklad mal zmysel, alebo zachovať intertextualitu 

eseje a použitím substantíva sedliak odkázať na Vilikovskej preklad. Musí pritom zvážiť, či 

ide o typ kultúrneho, historického či spoločenského odkazu, ktorý je pre porozumenie eseje 

relevantný. V tomto prípade sa ukazuje, že preklad B. Vilikovskej znamená výraznejší posun 

a prekladateľ eseje si aj vzhľadom na ďalší esejistov komentár nemôže dovoliť zachovať ho 

v texte eseje. Preto sme v preklade pristúpili k exotizujúcemu použitiu lexémy „hillsider“ 

v pôvodnom znení, pretože ekvivalentné lexémy partizán, rebel, vzbúrenec sme považovali za 

konotačne zaťažené (partizán) alebo príliš všeobecné (rebel, vzbúrenec). 

Podobné vysvetlenie kultúrneho špecifika ponúka esejista aj pri historickom fenoméne 

Invincibles:  

„We then hear that when they hanged the Invincible Joe Brady (the Invincibles were a 

Fenian assassination squad who stabbed to death the Irish Chief Secretary, Lord Frederick 

Cavendish in the Phoenix Park in 1882), his erection stood up ‘like a poker’ in the wardens’ 

faces after they cut him down, dead (Welch, zvýraznila MG). 

V slovenskom preklade: „Potom počujeme, že keď obesili Nepremožiteľného Joea Bradyho 

(Nepremožiteľní boli feniánskym samovražedným komandom, ktoré ubodalo na smrť Írskeho 

Hlavného tajomníka, Lorda Fredericka Cavendisha vo Phoenix Parku v roku 1882) a po 

smrti ho odrezali z povrazu, „tak mu stál, že si skoro na ňom oči vypichli.“  

V zhode s predchádzajúcou prekladateľskou stratégiou sme pri odkaze na Joyceov 

román Ulysses znovu použili Kotov preklad, a to jednak pri ekvivalente kultúrneho špecifika 

Invincibles, ktoré môže mať rôzne možnosti (Neporaziteľní, Neprekonateľní), jednak pri 

syntagme „like a poker.“ 

2. Druhou komunikačnou situáciou je, keď esejista kultúrne špecifikum nevysvetľuje, 

lebo ho (v britskom lingvokultúrnom priestore) pokladá za zrozumiteľný a 
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známym historicko-spoločenský fenomén: „The citizen, however, seizes his opportunity, and 

starts to extol the Invincibles, the Fenians, the men of ninety-eight, and all those who gave 

their lives for the cause of Ireland.” (Welch).  

 V citovanom úryvku sa okrem spomínaného fenoménu the Invicibles vyskytujú dve 

ďalšie historické špecifiká, ktoré sme preložili takto: „Občan sa však chopí príležitosti 

a začne vychvaľovať Nepremožiteľných, Feniánov, ľudí z 1798 roku a všetkých tých, ktorí 

obetovali svoj život pre Írsko.“  

Aj na tomto mieste esejista odkazuje na románový svet Ulysses, preto sme siahli po 

preklade J. Kota a zistili sme, že proprium Feniáni prekladá J. Kot syntagmou „stará garda“: 

„Náš občan čakal na najmenšiu slovnú narážku, aby sa mohol roztárať o Nepremožiteľných 

a o starej garde, o ľuďoch šesťdesiateho siedmeho a o tých, čo sa boja hovoriť 

o deväťdesiatom ôsmom“ (Joyce, 1993, s. 293). Opäť sa tak dostáva do rozporu esejistova 

výpovedná línia a kongruencia s prekladmi citovaných Joyceových textov. V preklade eseje 

sme na rozdiel od Kotovho ekvivalentu uprednostnili proprium Feniáni a v prekladateľskej 

poznámke pre slovenského čitateľa ho objasňujeme ako „írska revolučná organizácia, ktorá 

bojovalo za nezávislosť Írska.“  

Aj o ľudoch z deväťdesiateho ôsmeho, ktorí sú v analyzovanej časti druhým 

spomínaným špecifikom, esejista predpokladá, že sú anglickému čitateľovi známi, a tak 

ostávajú bez jeho výkladu. Pre slovenského čitateľa však takýto odkaz nemá informačnú 

hodnotu, preto ako prekladateľ eseje pripájame poznámku, že J. Joyce i R. Welch mali na 

mysli rok 1798, keď bolo v Írsku niekoľko mesiacov trvajúce povstanie. 

Ako lingvokulturému hodnotíme v eseji aj lexému coffinship. Vzhľadom na to, že táto 

lexéma bola súčasťou dlhšieho citátu z románu Ulysses v Kotovom preklade, boli sme nútení 

použiť Kotov preklad v podobe syntagmy „lode, ktoré pripomínali truhly“.  Uvedomujeme si 

však, že takáto syntagma nekóduje presne významy, aké má východisková lexéma coffinship 

v angličtine a v anglickom kultúrnom prostredí. Ako coffinships sa totiž označovali lode, 

ktoré v čase veľkého hladomoru prevážali írskych vysťahovalcov za Atlantik. Úmrtnosť na 

takýchto lodiach kvôli nedostatku potravy, vody a chorobám dosahovala 30 percent.26 

Ekvivalentný preklad by mohol znieť napr. plávajúce rakvy, vniesť ho však do pôvodného 

prekladu nebolo možné – a to z dôvodu kompaktnosti citátu. Jedným z možných riešení pre 

prekladateľa eseje by však bolo pridať k spomínanému citátu poznámku, že nešlo o lode, 

                                                 
26 por. na http://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_ship (15.5.2011) 
 



882 
 

ktoré pripomínali truhly vzhľadom, ale ktoré dostali svoje pomenovanie od vysokej úmrtnosti 

na palube.  

Takisto ak R. Welch v eseji uvedie, že „‘Too long a sacrifice’, Yeats wrote in his elegy 

for the men of 1916, ‘can make a stone of the heart’“ – „ʻPridlhá obetaʼ, napísal Yeats vo 

svojej elégii za mužov z roku 1916, ʻspraví zo srdca kameňʼ“, je podľa nášho názoru žiaduce, 

aby prekladateľ slovenskému čitateľovi objasnil, akých „mužov z roku 1916“ mal W.B.Yeats 

i R.Welch na mysli, pretože v slovenskom kultúrnom prostredí takáto informácia nemá veľkú 

informačnú hodnotu.27 

Predchádzajúca analýza ukázala, že esejistický text je náročnejší na správne 

dekódovanie a vystopovanie všetkých konotatívnych odkazov nielen pre čitateľa vo 

východiskovej kultúre, ale o to viac aj pre prekladateľa a čitateľa cieľového jazyka, ktorí sú 

konfrontovaní s jazykovou a kultúrnou diskrepanciou medzi východiskovým a cieľovým 

textom. Vyššia frekvencia kultúrnych fenoménov je dôsledkom žánrovej charakteristiky eseje 

i subjektívneho vkladu autora k analyzovanej téme. Preložená esej by mala byť v konečnom 

dôsledku zvládnuteľnou a zvládnutou výzvou hlavne pre prekladateľa, aby pre čitateľa 

v cieľovej kultúre nezostala veľkou neznámou.  
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