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I. ÚVOD 

V translatologickej literatúre sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť otázke 

interkulturality a interdisciplinárnosti. Konštatuje sa, 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 a 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).2

Interkultúrny obrat v translatológii aplikujeme v tejto práci na preklad eseje. 

Esejistický žáner sme si vybrali okrem iného preto, že jeho žánrová charakteristika naznačuje 

úzke prepojenie na kultúrny kontext. Podľa J. Hrabáka je esej „nedlouhá stať věnovaná 

některé otázce kulturní nebo filosofické, kterou traktuje vybroušenou jazykovou formou“ 

(Hrabák, 1973; cit. podľa Mistrík, 1974, s. 321; porov. aj Mistrík, 1997, s. 490). Kultúrny 

fenomén vystupuje do popredia aj v ďalšej definícii eseje – podľa G. von Wilperta je esej 

„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 postoj autora“ (von Wilpert, 1969; cit. ibid.). 

  

Spomínané žánrové charakteristiky nachádzame aj v slovenskej eseji. Tá do literárnej 

tradície vstupuje v 19. storočí s prácami Jozefa Miloslava Hurbana. A práve Hurbanovo 

Slovensko a jeho život literárny, takpovediac uholný kameň slovenskej eseje, je podľa R. 

Chmela „zviazané s literatúrou a cez ňu s celou spoločnosťou, národom a jeho dejinami“ 

(Chmel, 1981, s. 14). Táto kultúrno-národná spojnica vedie autora ku konštatovaniu, že sa 

slovenská esej nezaoberá „tzv. večnými, všeľudskými témami, ako sú láska, smrť, šťastie, 

detstvo, hrdinstvo, dejiny, umenie vo všeobecných polohách; v jej zornom poli je prevažne 

národ – v konkrétnych sociálno-politických, ale najmä kultúrno-ideových, predovšetkým 

literárnych súvislostiach“ (op. cit., s. 11).  

Takéto zadefinovanie určujúcich charakteristík esejistického textu vo všeobecnosti i v 

konkrétnej slovenskej esejistickej tradícii ukazuje, že esej je žánrom, ktorý si per definitionem 

vyžaduje lingvokulturologický výskum. To bola aj motivácia pre výber ťažiskového, 

lingvokulturologického uhla pohľadu na preklad eseje v našej práci. Ak tematika pôvodnej 

slovenskej eseje kladie na percipienta zvýšené nároky v poznaní historických, kultúrnych 

                                                           
2 Ak nie je uvedené inak, v citátoch z teoretických prác i v konkrétnych ukážkach esejí tučným písmom 
zvýraznila relevantné lexémy a časti autorka tejto práce.  
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či literárnych súvislostí, potom možno predpokladať, že percepčná náročnosť preloženej  

eseje sa ešte znásobuje. Percipient cieľovej kultúry má totiž pred sebou text, ktorý vznikol a je 

pevne ukotvený v odlišnom jazykovom a kultúrnom kontexte a ku ktorému pristupuje 

zvyčajne s časovým odstupom.  

Tu treba poznamenať, že pod vplyvom najmä anglofónnej a frankofónnej esejistickej 

tradície, ktorá na Slovensko preniká vo forme prekladov, popularita eseje v posledných 

desaťročiach na Slovensku rastie. Rizikom tohto trendu je však skutočnosť, že nie všetko, čo 

sa za esej vyhlasuje, esejou aj skutočne je.3 Aj napriek kvantitatívnemu (a do istej miery aj 

kvalitatívnemu) rastu domácej i prekladovej esejistickej produkcie ostáva esej paradoxne 

marginalizovaným žánrom. Len niekoľkých autorov vnímame ako esejistov, populárnejší sú 

skôr pre svoje neesejistické práce. Zo svetových esejistov možno na ilustráciu uviesť Virginiu 

Woolfovú, ktorá sa vníma často len ako prozaička, či Georgea Orwella, ktorého čitatelia 

poznajú najmä ako autora utopických románov, menej potom ako autora rovnako kvalitných 

esejí (Good, 1997, s. xx – xxi).4

Príčinou menšej literárnokritickej i literárnohistorickej reflexie eseje môže byť 

skutočnosť, že „esejista sa v dejinách národnej literatúry zvyčajne objavuje ako posledný“ 

(Gómez-Martínez, 1996, s. 32), čo sa považuje za jednu z hlavných vlastností esejistickej 

tvorby (ibid.). Deje sa tak najmä preto, že „samotná existencia eseje závisí totiž nielen od 

‘niečoho’ už vytvoreného, ale aj od toho, či toto ‘niečo’ bolo asimilované potenciálnymi 

čitateľmi. Eseje sú bohaté na odvolávky a náznaky, ktorým treba porozumieť, aby diela získali 

svoju skutočnú dimenziu.“ (op. cit., s. 32 – 33).  

 Za slovenských autorov, ktorých esejistická tvorba je pri 

literárnych analýzach často opomínaná v prospech ich básnickej či prozaickej tvorby, 

spomeňme V. Mináča či M. Rúfusa. 

Žánrové charakteristiky eseje sú pomerne variantné a každá z nich vystihuje iný aspekt 

eseje. Pokusov definovať esej a esejistický štýl bolo v dejinách štylistiky a literatúry nemálo. 

Väčšina prístupov sa paradoxne zhoduje na nemožnosti absolútnej definície žánru eseje. 

Poukazuje sa pritom na absenciu invariantných prvkov, ktoré by bolo možné nájsť vo 

všetkých esejach a ktoré by poskytli východiská žánrovej normy, akú je možné stanoviť pri 

ostatných typoch textov. Predsa však viacerí autori zhodne konštatujú, že niektoré črty, 

vlastnosti, charakteristiky možno pripísať takmer všetkým esejam. 

                                                           
3 Najmä školská prax nahradila kedysi populárnejšie pomenovanie  úvaha „efektnejším“ a „prestížnejším“ 
pomenovaním esej, hoci veľmi často ide len o zmenu názvu, nie o zmenu žánru.  
4 V tejto práci sa venujeme textom oboch esejistov. 
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 Preto skôr, než pristúpime k analýze lingvokultúrnych špecifík v konkrétnych 

prekladoch esejí, v krátkosti sa dotkneme charakteristických čŕt eseje. Variantnosť, 

dynamickosť a entropickosť esejistického štýlu i eseje ako žánru sa pokúsime opísať 

prostredníctvom teórie binárnych opozícii, ktorú rozpracoval J. Sabol.5

  

 Pravda, vzhľadom na 

odlišné ťažisko našej práce, len v základných kontúrach načrtneme, akým spôsobom sa 

binárne opozície stvárňujú v takom komplexnom žánri, akým esej je. Keďže kapitola žánrovej 

charakteristiky eseje nie je v štylistike ani zďaleka tabulou rasa, pri našich úvahách sa 

oprieme o zistenia viacerých popredných slovenských i zahraničných teoretikov eseje. 

1 Esej – „esencia“ opozícií 

  Podľa teórie binárnych opozícií sú jednotlivé členy protikladov jednak v kontradikcii, 

jednak v súčinnosti. Jeden člen opozície je dominantný, druhý sa môže objaviť 

komplementárne ako jeho subdominantný pendant (Sabol, 2009). Na ilustráciu zapojenia 

oboch pólov opozičného páru v esejistickom žánri uvádzame charakteristiku dvoch typov 

esejí podľa J. L. Gómeza-Martíneza (1996, s. 14). Ten stavia proti sebe eseje Michela de 

Montaignea Klamári a Francisa Bacona O pravde. Z tohto porovnania mu vychádzajú obidve 

eseje v ostrej opozícii. Baconova esej je založená na abstrakciách, Montaigneova na 

zážitkoch; Baconova je umelejšia, Montaigneova prirodzenejšia. Pre Montaignea je typická 

intenzívnosť, pre Bacona usporiadanosť; u Montaignea prevláda individuálne, u Bacona 

prototypové. Obidva póly dokumentujú individuálnosť štýlových charakteristík eseje 

v závislosti od osobnosti esejistu; napriek takýmto diferenciám sa obidva texty zhodne 

považujú za fundamenty esejistického žánru. 

1.1 Téza o deterministickom chaose/fluktuácii a ich dialektickej jednote, ktorá je 

základom teórie binárnych opozícií, sa napĺňa pri definovaní i kreovaní eseje. Nazdávame sa, 

že v prípade eseje ide najmä o tendenciu k fluktuácii, k uvoľnenosti prvkov. Ako na 

margo štruktúry eseje píše J. L. Gómez-Martínez, „nechceme tvrdiť, že by v eseji absentovala 

akákoľvek usporiadanosť, ale len to, že jej usporiadanosť je iného druhu... Poriadok eseje je 

vnútorný, je to poriadok daný autorovým subjektívnym ‘ja’“ (op. cit., s. 61 – 62).  

Žáner eseje umožňuje autorovi vysokú variantnosť vyjadrovacích prostriedkov, takže 

miera pravdepodobnosti výskytu istej konkrétnej žánrovej charakteristiky (tak, ako je to 

typické pre ostatné žánre) je pomerne nízka. Zároveň však fluktuácia, znížená 
                                                           
5 Pri teórii binárnych opozícii vychádzame z téz J. Sabola, tak ako nám boli predstavené na prednáškach 
z predmetu Úvod do metodológie jazykovedy a ako sú spracované v jeho práci Všeobecnolingvistické 
a semiotické aspekty vzťahu symetrie a asymetrie textotvorných prvkov (Sabol, 2008, s. 6 – 23). 
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usporiadanosť a neorganizovanosť sú súčasťou definíciu žánru; v takýchto súradniciach 

možno uvažovať o istom determinizme, predvídateľnosti – pri eseji predvídame 

variantnosť, pravdepodobnosť výskytu variantnosti je veľmi vysoká. Aj tu sa potvrdzuje téza 

o vzájomnom prelínaní oboch členov protikladu, o dominancii a subdominancii jedného 

z nich (Sabol, 2009).  

V prospech nášho predpokladu hovorí aj Mistríkov názor, že „variabilnosť, ktorá je 

imanentnou vlastnosťou eseje, mohla by sa v iných štýloch hodnotiť ako istá nepresnosť vo 

výbere slov a vo vyjadrovaní“ (Mistrík, 1997, s. 495). Pri eseji je však súčasťou žánrovej 

normy. Rovnaký pohľad ponúka aj Encyklopédia eseje: „Esej sa často charakterizuje na 

základe svojej spontánnosti, svojej nepredvídateľnosti, absolútnej neprítomnosti systému 

v nej“6

Variantnosť žánru eseje znamená aj „vysoký stupeň entropie“ (op. cit., s. 498), a to 

jednak v lexike eseje, jednak v jej kompozícii. Variantnosť sa prejavuje aj v otázke rozsahu 

a tematiky. Pri eseji sa zvyčajne predpokladá rozsah 5 – 10 strán

 (Good, 1997, s. xix). Variantnosť eseje je taká dominantná, že sa v závislosti od 

individuality esejistu dokonca uvažuje o „esejistických autorských štýloch“ (Mistrík, 1997,  s. 

492). 

7

Ako sme už naznačili, dialektická jednota determinizmu a fluktuácie sa prejavuje pri 

prvkoch zo všetkých jazykových rovín. Pokiaľ ide o lexiku esejistického štýlu, štylistika 

zdôrazňuje „vysoký stupeň jeho extenzity, výraznú štylistickú protipólovosť slov, pestrosť 

pomenovaní, diskrepanciu v rozsahu ich významov, slovom, maximálny stupeň entropie 

štýlovej vrstvy“ (op. cit., s. 496). Súčasne však platí, že „lexiku esejistického štýlu integrujú 

motivácie: hovoriť jednoducho, prístupne a názorne o zložitých veciach, ale zároveň vtipne, 

ozdobne, to značí nákladne a zložito o jednoduchých veciach“ (ibid.). Aj v tomto ohľade 

možno preto hovoriť o deterministickom chaose; o žánrovej fluktuácii, ktorú integruje, 

determinuje konečný cieľ – zachytiť obsah atraktívnou formou.  

, no zriedkavosťou nie sú ani 

kratšie (niekoľkoriadkové), ba i dlhšie eseje (knihy-eseje). Tematika eseje takisto môže 

varírovať: od literárnovednej, cez filozofickú, spoločenskú a historickú problematiku, až po 

staviteľstvo a ekonómiu (op. cit., s. 492). Synkretický charakter eseje tak umožňuje viesť 

styčné body medzi esejou a žánrami populárno-náučného štýlu, ale i publicistického (fejtón), 

rečníckeho a umeleckého štýlu (ibid.).  

                                                           
6 V orig.: „The essay is often characterized by its spontaneity, its unpredictability, its very lack of system.“  
7 Takýto údaj uvádza J. Mistrík (1997, s. 499). Encyklopédia eseje hovorí o rozsahu 1 – 50 strán (Good, 1997, s. 
xix). 
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Vyjadrenie o variabilite eseje však neplatí len pre rovinu lexiky, kde sa na prvý pohľad 

demonštruje azda najvýraznejšie. Variabilitu zaznamenávame aj na úrovni syntaxe: variačný 

koeficient v dĺžke vety je v eseji omnoho vyšší ako v odbornom texte.8

1.2 Variabilnosť eseje pôsobí v prospech ďalšej z binárnych opozícií – anomalickosti 

ako protikladu analogickosti. Anomalickosť z pólu arbitrárnosti súvisí s výrazovou 

a kompozičnou exkluzivitou a prispieva k dynamike konkrétneho esejistického textu i eseje 

ako žánru. Anomalickosť je v eseji taká výrazná, že podľa J. Mistríka „nemožno hovoriť o 

štýlovej hybridnosti, ale o stave sui generis“ (op. cit., s. 497). Anomalickosť má pritom  

viacero rozmerov, prejavuje sa vo viacerých rovinách a plánoch: „esej je totiž popri svojej 

vyhranenej podobe (patrí to podistým k jej vnútorným paradoxom) jav neobyčajne dynamický, 

jav na – rozhraní. Nielen medzi vedou a umením, lyricko-reflexívnym či epicko-kronikárskym 

spôsobom vyjadrovania, medzi systematickosťou a nesystematickosťou, komplexnosťou 

a parciálnosťou, lineárnosťou a nelineárnosťou rozprávania atď.“ (Chmel, 1981, s. 10).

 V rovine syntaxe sa 

esej takisto vyznačuje neprediktabilitou: na jednej strane sú pre ňu typické príznakové 

syntaktické konštrukcie – parentézy, elipsy, vytýčené a osamostatnené vetné členy v podobe 

jednoslovných viet – na strane druhej komplexné súvetné konštrukcie s dominanciou 

nominálnych konštrukcií.  

9

Absencia analogického sa podľa nášho názoru prejavuje aj v skutočnosti, že esej 

nesleduje vopred stanovenú metodológiu, „zaujíma ju skôr osobné a jednotlivé, ako 

profesionálne a systematické“

 

10

Nazdávame sa, že anomalické v eseji veľmi úzko súvisí s originálnym. Podľa J. 

Bžocha sa má esej vyznačovať „originalitou poznaného“ a „originalitou autorovho prístupu“ 

(Bžoch, 1966; cit. podľa Slančová, 1996, s. 127). Napriek tomu je tu prítomný istý analogický 

invariant, súbor prvkov a čŕt, ktoré možno vystopovať takmer v každej eseji bez ohľadu na jej 

dobové a geografické súvislosti. 

 (Good, 1997, s. xx). Anomalické sa tiež prejavuje vo 

varírovaní štýlovej charakteristiky eseje v závislosti od východiskového literárneho 

a kultúrneho kontextu – iná je esej francúzska, iná anglická, nemecká, španielska, atď..  

1.3 Okrem spomínanej základnej opozície determinizmu a fluktuácie možno v eseji 

nájsť aj ďalšie, súvisiace opozície. Esej sa vo všeobecnosti považuje za spoločenskovedný 

žáner, pre ktorý platí v porovnaní s ostatnými žánrami synergia opozície subjektívneho 

                                                           
8 Porov. Mistríkove analýzy oboch druhov textov zo syntaktického hľadiska (Mistrík, 1997, s. 492). Ku 
komplexnej analýze syntaktického stavby eseje porov. štúdiu D. Slančovej (1984). 
9 K niektorým tu spomínaným aspektom sa vrátime pri analýze konkrétnych binárnych opozícií. 
10 V orig. „Its concerns are personal and particular, more than professional and systematic.“  
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a objektívneho. Tento protiklad zaznamenávame už pri klasifikácii esejí na baconovské – 

objektívne, intelektuálne krídlo – a montaigneovské – subjektívne, emocionálne krídlo.  

Subjektívne v eseji predstavuje osobné, individuálne spracovanie, autorský postoj 

k faktu, odraz esejistovej osobnosti v autorskom štýle. Na dištinktívnosti autorského štýlu – 

viac ako na odbornej terminológii je potom založená aj presvedčivosť eseje. Podobne ako 

variabilita, aj subjektívnosť sa odráža vo viacerých rovinách – charakteristický pre esej je 

nielen subjektívny pohľad autora na už známe fakty, ale v rovine syntaxe a lexiky aj výrazný 

autorský idiolekt, sugestívne a exkluzívne vyjadrovacie prostriedky.  

Objektívne, samozrejme, reprezentuje spracovávaný fakt. Subjektívne sa v eseji 

prelína s objektívnym, vedeckým; predsa však zóna expedienta do istej miery dominuje nad 

zónou percipienta, individuálny názor autora sa povyšuje nad nový fakt. Aj preto sa 

esejistický prístup k téme charakterizuje ako „predbežný a prieskumný, skôr než systematický 

a definitívny. Esej sa môže dostať do protikladu s vedeckým článkom... esej má tendenciu byť 

vo svojom prístupe skôr osobná ako spolupracujúca“11

Prelínanie zdanlivo nezlučiteľného, subjektívneho a objektívneho, je v eseji možné 

najmä tak, „že čisto racionálny postoj, ktorý patrí vede, sa tu rozširuje na celkový osobnostný 

vzťah autora k skúmanému predmetu. Je to vzťah, v ktorom sa autor takrečeno identifikuje so 

svojím predmetom.“ (Miko, 1975, s. 175).  

 (Good, 1997, s. xix).  

1.4 Opozícia subjektívneho a objektívneho je veľmi blízka protikladu umeleckého 

a vedeckého. Subjektívne sa totiž v eseji demonštruje okrem iného aj cez prítomnosť 

umeleckého. Zrejme aj preto platí, že „esejistickým štýlom sa možno o umeleckom texte 

vyjadriť adekvátnejšie, primeranejšie, presnejšie než čisto vecným odborným štýlom“ 

(Mistrík, 1997, s. 493).  

Vzťah pólu umeleckého a vedeckého v eseji spresňuje aj F. Miko: „Esejistický štýl sa 

uvádza do súvislosti s vedeckým a umeleckým štýlom a pokladá sa za ich akýsi hybrid. 

Domnievame sa však, že pojem hybridnosti /kríženia, kontaminácie/ nevystihuje vec dobre. To 

by totiž znamenalo, že tento štýl má dve funkcie. V skutočnosti každý prejav môže plniť len 

jednu funkciu.“ (Miko, 1975, s. 174). Preto sa autor domnieva, že esej skôr „plní funkciu v 

rámci vedeckého poznania a dorozumievania. Je to vedecký žáner a jeho ciele sú náukové.“ 

(ibid.). Zároveň však F. Miko pripomína, že „cez vedecký jej základ markantne preráža 

                                                           
11V angl. orig. „...approach to a topic, ... characterized as provisional and exploratory, rather than systematic 
and definitive. The essay can be contrasted with the academic article.... The essay tends to be personal rather 
than collaborative in its approach.“  
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zážitkové vyjadrovanie. Svedčí o tom bohatý inventár zážitkovej lexiky, prechádzajúcej do 

figuratívnosti, markantnosti a expresívnosti.“ (op. cit., s. 175).  

1.5 Práve pre spomínanú zážitkovosť a markantnosť je ďalšou dominantnou opozíciou  

pri eseji opozícia estetického a vecného. Eejistický štýl a esej totiž „predstavujú taký spôsob 

komunikácie o vedeckých faktoch, ktorý možno charakterizovať pomocou poznávacej, 

estetickej a intencionálnej funkčnej konštanty.“ (Slančová, 1992, s. 33). Jadro eseje teda 

tvoria fakty a (vecné) údaje; nevyhnutnou nadstavbou je ich estetické stvárnenie. Príznakové 

syntaktické konštrukcie, expresívna lexika, pútavý a vtipný spôsob podania tematiky potom 

robia esej čitateľsky atraktívnou.  

Vecné v eseji predstavuje spojnicu s náučným štýlom; estetické spája esej s textami 

publicistického a umeleckého štýlu. Tak ako pri opozícii vedecké – umelecké dominuje pól 

vedeckosti, aj v opozícii vecné – estetické je dominantná vecnosť, „keďže v eseji sa sledujú 

predovšetkým poznávacie ciele. Aj keď esejista pristupuje k eseji s apriórnym cieľom 

orientovať svoj text aj esejisticky, jeho ctižiadosťou je dopracovať sa predovšetkým istých 

poznatkov.“ (Miko, 1970, s. 37). Citovaný autor však súčasne pripomína, že popri primárnej 

pojmovosti je „pri sile“ aj zážitkovosť, lebo „slúži ako konkretizujúce médium pojmovej 

roviny“ (op. cit., s. 39). 

1.6 Ďalšia z centrálnych opozícií, opozícia asociatívnosti – lineárnosti, má v eseji 

špecifickú realizáciu. Hoci analogicky s dominanciou fluktuácie a arbitrárnosti by sme 

predpokladali ťažisko v lineárnosti, treba pripomenúť, že aj asociatívne sa v eseji demonštruje 

veľmi výrazne. Deje sa tak cez komplex asociácií autora textu, ktorý týmto spôsobom dokáže 

objektívny fakt dostať do rôznych kultúrno-spoločenských súvislostí, napr. prostredníctvom 

metafory, intertextových odkazov alebo alúzií. Asociatívnosť sa týka tiež fázy výberu 

tematických prvkov (Sabol, 2008, s. 11).  

 Protiklad asociatívnosti a lineárnosti je pregnantným dôkazom, že členy jednotlivých 

opozícií nie sú izolované, ale každý z nich funguje ako pozadie pre svoj pendant, „pracuje 

jeden cez druhý“ (Sabol, 2009). Prelínanie oboch pólov tohto protikladu má svoje stvárnenie v 

kompozícii eseje. Preto je pre esej relevantná „vlastnosť myšlienkovej postupnosti. Aj keď sa 

myšlienky v eseji často k sebe radia asociatívne, fragmentárne, mozaikovite, bez explicitnej 

nadväznosti, línia myšlienkovej postupnosti, založená podľa našich zistení viac na dedukcii, a 

základný kompozičný oblúk sa zachovávajú (porov. stavbu odseku a kapitoly). Toto základné 

myšlienkové pozadie, ktoré sa vzhľadom na špecifickosť esejistickej kompozície neprejavuje v 
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priamej línii, ale v kontraste a návratnosti motívov a myšlienok, je zdrojom tzv. logickej 

dynamiky textu.“ (Slančová, 1985b, s. 96).  

1.7 Keď hovoríme o póle asociatívnosti a metaforickosti, treba poznamenať, že 

umelecký obraz prítomný v eseji podporuje paradigmatickosť a priestorovosť esejistického 

textu v opozícii k syntagmatickosti a časovosti. Na ilustráciu tohto predpokladu uvedieme 

úryvok z eseje S. Heaneyho, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade:  

„Do ľudskej povahy, tak ako ju chápali, urobila vojna možno takú istú obrovskú dieru 

ako bomby v mestách, ale poetická tradícia, v ktorej pracovali, stlmila tlakovú vlnu. Akoby 

Eliotovo posilnenie samotnej tradície pripravilo nejaký druh protileteckého krytu. Dúfam, že 

nikto nepovie, že som chrapúň alebo nevďačník, keď budem citovať známu pasáž z ‘Little 

Gidding’ ako ilustráciu toho, že krásy básnického dedičstva môžu účinne udržať v šachu 

skutočnú divokosť vojnovej skúsenosti. Tam, v danteovských kulisách ranných patrol, mohli 

poslať Hitlerovu Luftwaffe, ako keď temná holubica pod horizontom smeruje k cieľu; 

pokrikom ‘Vzduch čistý!’ po nálete môže ráno upokojiť a prosí o pomoc ranné prúdy, čo sa 

kedysi znášali z rosy z vysokého kopca na východe až smerom k bojiskám Elsinoru.“ (Heaney, 

2008, s. 135).12

Citovaný príklad ukazuje, ako metaforickosť a asociatívnosť pôsobia v neprospech 

textovej koherencie a prinášajú riziko sémantickej presýtenosti a sťaženia percepcie. 

Samozrejme, do úvahy treba brať aj otázku neadekvátnosti prekladu, neprítomnosti 

ekvivalencie. Porozumenie textu cieľovým percipientom je totiž do značnej miery závislé od 

porozumenia textu prekladateľom.

 

13

Metafora v eseji sa pritom často netýka len jedného motivického či tematického prvku, 

ale rozkladá sa na väčšej textovej ploche eseje, resp. na celej eseji. Metaforickosť je prítomná 

aj vo frekventovaných alúziách na iné, zväčša umelecké texty, ale aj na mimojazykovú 

skutočnosť (porov. cit. príklad z eseje S. Heaneyho).  

  

                                                           
12 Na porovnanie ponúkame aj originál textu: „The war may have made as great a gap in their sense of human 
nature as bombs made in cities, but the poetic tradition inside which they worked cushioned the blast. It was as if 
a kind of cultural air-raid shelter was prepared by Eliot's reinforcement of the idea of tradition itself. I hope 
I will not be considered a boor or an ingrate if I adduce the famous passage in ‘Little Gidding’ as an illustration 
of how effective the beauties of the poetic heritage could be in keeping at bay the actual savagery of the wartime 
experience. There, in the Dantesque set-piece of the dawn patrol, Hitler's Luftwaffe could be sent packing as a 
dark dove beneath the horizon of its homing, and the All Clear after an air raid could recompose the morning by 
recourse to matutinal airs which had once drifted from the dew of a high eastern hill towards the battlements of 
Elsinore.“ (Heaney, 1998, s. 43). Little Gidding je názov poslednej, štvrtej časti vrcholnej básnickej tetralógie T. 
S. Eliota nazvanej Štyri kvartetá (1943). 
13 Sémantiku originálu sme konzultovali s rodeným hovoriacim, profesorom na University of Cambridge, no ani 
on nedokázal postihnúť presný význam obrazu. 
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1.8 Dominantný subjektívny prvok v eseji teda predstavuje metafora; pre ňu je 

charakteristická asociatívnosť a ikonicko-symbolickosť. Popri asociatívnosti sa však v eseji 

uplatňuje aj arbitrárnosť, ktorá pôsobí v prospech fluktuácie žánru eseje. Arbitrárnosť sa 

demonštruje okrem iného na vzťahu formy a obsahu – pre esej je typická asymetria oboch 

rovín, keď sa forma osamostatňuje od obsahu. Táto nemotivovanosť, „relatívna nezávislosť 

znakovej formy od obsahu“ (Krupa, 1980, s. 28; cit. podľa Sabol, 2008, s. 11) je potvrdením 

premisy, že esej má tendenciu smerovať k maximálnej uvoľnenosti prvkov. Podľa J. Mistríka 

„esejistický štýl je svedectvom toho, že v jazykovom prejave možno odtŕhať formu od obsahu“ 

a že kým „pri umeleckom štýle je forma od obsahu prakticky neodlučiteľná, pri esejistickom 

štýle sa tieto dve zložky môžu vnímať aj celkom oddelene“ (Mistrík, 1997, s. 492 – 493). J. 

Mistrík zároveň tvrdí, že „subjektívnosť eseje prekáža tomu, aby sa všeobecnejšie mohla určiť 

jej forma“ (ibid.).  

1.9 S protikladom asociatívnosti – lineárnosti súvisí opozícia spontánne vz. 

prototypové. Esej je typická svojou spontánnosťou, provizórnosťou; esejista nezachytáva 

vopred pripravené koncepty, ale svoje myšlienky rozvíja v procese tvorby eseje. Esejistovi 

síce chýba systematickosť, no vyvažuje ju komplexnosťou zachytenia problému (Slančová, 

1996, s. 126 – 127), ktorá je výsledkom spolupráce spontánnosti a asociatívnosti. 

K spontánnemu charakteru eseje navyše prispieva aj čitateľ, ktorý na eseji aktívne 

spolupracuje.  

1.10 So spoluprácou čitateľa súvisí aj opozícia, ktorá zachytáva podiel expedienta 

(esejistu) a percipienta (čitateľa) na výslednej podobe eseje. Ide o opozíciu monologického 

a dialogického. Esej by sa na prvý pohľad mohla zdať – vďaka svojej subjektívnosti 

a individuálnosti – výlučne monologická; k takémuto hodnoteniu navádza suverénny prejav 

esejistu i jeho originálne uchopenie témy. Za jednu z charakteristických čŕt eseje sa však 

považuje jej dialogickosť, jej konverzačný ráz (Gómez-Martínez, 1996, s. 46 – 50).  

Dialogickosť sa pritom nerealizuje tradične, prostredníctvom replík, ale skôr ako 

implicitný dialóg esejistu a čitateľa, rovnako ako dialóg esejistu so sebou samým a analogicky 

aj dialóg čitateľa so sebou samým (Tomáš, 2009, s. 372). Dialogickosť sa pretavuje aj 

do hovorových výrazov, ktoré sa spontánne a prirodzene objavujú ako dôsledok 

individuálneho spracovania témy.  

V súvislosti s dialogickosťou treba pripomenúť aj implicitnú adresnosť esejistického 

štýlu (Mistrík, 1997, s. 497). Tradičná konverzačná a dialogická 2. os. singuláru či plurálu je 

v eseji len výnimočná. Dialogickosť sa realizuje prostredníctvom rečníckych otázok 
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a exklamácií. Esejista sa pýta svojho čitateľa a predstiera jeho odpovede. Esejista „vyjadruje 

to, čo cíti, a tak, ako to cíti“, a tým „nás robí účastnými samotného procesu myslenia“ 

(Gómez-Martínez, 1996, s. 19). Expedient tu očakáva aktívny vklad čitateľa, jeho zamyslenie 

sa nad podnetmi z eseje, vyzýva ho k tomu apelatívnymi a kontaktovými konštrukciami. 

Takýto kontakt je nevyhnutný, aby sa čitateľ nestal pasívny a nestratil záujem o text, ktorý 

môže byť vďaka asociačnému prúdu myšlienok niekedy zdĺhavý.  

1.11 Opozícia medzi expedientom a percipientom sa teda v eseji rieši špecifickým 

spôsobom: popri výraznej subjektívnej tonalite textu, ktorá je prejavom pólu expedienta, sa do 

značnej miery ráta s vkladom percipienta. Dochádza pritom k neustálemu vzájomnému 

prelínaniu, alternovaniu v dominancii a subdominancii oboch pólov v eseji, v závislosti od 

zámeru jej autora a od kompozície. Na margo pólov expedienta a percipienta pripomíname, že 

esej sa niekedy vníma až ako akási forma metatextu: medzi spisovateľom, kritikom a bežným 

čitateľom (Mistrík, 1997, s. 493). Azda aj preto je esej v porovnaní so žánrami (populárno- 

i vedecko-) náučného štýlu čitateľsky príťažlivejšia, prijateľnejšia.  

1.12 V nadväznosti na pól expedienta a pól percipienta možno v eseji vystopovať ešte 

ďalší, azda menej tradičný protiklad zložitého a príťažlivého, na ktorý upozorňuje J. 

Mistrík.14 Kým problematika eseje je zväčša zložitá a spôsob jej spracovania je náročnejší 

(zóna expedienta), zároveň musí byť esej čitateľsky atraktívna (v prospech zóny percipienta): 

„Zložitosť problematiky žiada náročnú terminológiu a náročný slovník, no snaha 

o príťažlivosť textu ide proti tejto tendencii. Príťažlivosť stojí obyčajne proti zložitosti.“ (op. 

cit., s. 494). Tieto kontradiktórne tendencie nachádzajú svoje stvárnenie a súčasne zjednotenie 

aj v rovine výrazu, keď „si esej zachováva nocionálny charakter a v oblasti usporiadania 

prejavuje výraznú tendenciu k expresivizácii, exkluzívnosti a variabilite so zreteľným úsilím 

po pútavosti“ (Slančová, 1981, s. 156).15

1.13 Ako vidno, s opozíciou príťažlivého a zložitého súvisí aj protiklad exkluzívneho, 

expresívneho na jednej strane a nocionálneho, nepríznakového na strane druhej. K pólu 

exkluzívnosti a expresívnosti sa esej prikláňa štylistickou variantnosťou slovníka (neologizmy 

i archaizmy, popri nocionálnych aj expresívne slová, melioratíva aj pejoratíva). V súvislosti s 

exkluzívnosťou sa hovorí o vysokej variantnosti, „neočakávanosti, nedisciplinovanosti 

výrazu, jeho zámernej voľnosti a rozmarnosti“ (Mistrík, 1997, s. 496). Exkluzivita výrazu sa 

dosahuje aj výraznejšou redundanciou a synonymiou, ktoré stoja proti ekonomickosti 

 

                                                           
14 J. Sabol takúto opozíciu vo svojej teórii nespomína. 
15 K tejto opozícii porov. tu aj podkapitolu 1.1, časť venovanú lexike eseje. 
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výrazu, jednoznačnosti, terminologickej jednotnosti, aké nachádzame napr. v náučnom 

štýle.  

1.14 V eseji možno vystopovať aj prvky protikladu statickosti a dynamickosti. Hoci 

v esejistickom texte dominuje nominálnosť, ktorá pôsobí v prospech statickosti, esej nemožno 

považovať za statický žáner. Dynamickosť je viazaná jednak na adjektívne atribúty, ktoré 

vyjadrujú autorský postoj, jednak je dynamickosť dôsledkom variantnosti a neprediktability 

eseje. Statickosť sa vyvažuje aj relatívnymi a približnými údajmi, ktorými sa v eseji suplujú 

faktografické a exaktné údaje typické pre náučný štýl. 

1.15 Posledná analyzovaná opozícia, opozícia aktuálneho a gnómického, sa v eseji 

týka protikladu aktuálnosti obsahu a gnómickosti formy jeho zachytenia. Platnosť eseje je síce 

„časovo obmedzená“ (Tomáš, 2009, s. 364), no gnómický, nadčasový charakter má jej 

„dramatická a zmyslová hodnota“ (ibid.). Iní autori zdôrazňujú gnómickosť eseje 

oproti aktualizovanosti hovorového štýlu (Mistrík, 1997, s. 497).  

Naproti tomu podľa J. L. Gómeza-Martíneza je pre esej charakteristická aktuálnosť, 

ktorá spočíva v synergii všetkých časových rovín: „Esejista vo svojom dialógu s čitateľom 

alebo so sebou samým uvažuje vždy o prítomnosti, opierajúc sa pritom o solídnu bázu 

minulosti, s implicitným želaním anticipácie budúcnosti cez porozumenie súčasnosti.“ 

(Gómez-Martínez, 1996, s. 25). Aktuálnosť sa považuje za nevyhnutný predpoklad 

dialogickosti eseje, za predpoklad implikovanej konverzácie medzi esejistom a čitateľom.   

Naša analýza prítomnosti a stvárnenia binárnych opozícií v eseji teda potvrdzuje, že 

v každom jave sa jednotlivé členy protikladov z ikonicko-symbolického i arbitrárneho pólu 

uplatňujú v dialektickej jednote. V niektorých opozíciách dominuje arbitrárna strana, v iných 

do popredia vystupuje člen z pólu ikonicko-symbolickosti. V práci sme uviedli aj menej 

tradičné protiklady, ktoré však kooperujú s dominantnými binárnymi opozíciami a podporujú 

celkovú subjektívno-objektívnu tonalitu esejistického textu. Tézu o deterministickej 

fluktuácii/chaose možno teda aplikovať aj na žáner, ktorý si pre svoju výraznú variabilitu 

ťažšie hľadá exaktné žánrové definície. Nazdávame sa, že teória binárnych opozícií 

potvrdzuje už postulované, často kontradiktórne žánrové charakteristiky eseje a dialekticky 

ich zjednocuje a usúvsťažňuje. 

 

2  Lingvokulturologický obrat v translatológii: teoretické východiská  

Po tom, čo sme si zadefinovali charakteristické vlastnosti eseje z pohľadu teórie 

binárnych opozícií, presunieme sa k ťažisku našej práce, lingvokultúrnemu aspektu v preklade 
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eseje. Vychádzame pritom z translatologických prác, ktoré preklad vnímajú ako stret dvoch 

kultúr – východiskovej a cieľovej. Prepojenosť jazyka a kultúry nie je v lingvistike 

a translatológii novou témou. Aj Edward Sapir vyhlasoval, že „jazyk je príručkou 

k spoločenskej skutočnosti“ a „žiadne dva jazyky sa nepodobajú tak, aby rovnako 

reprezentovali skutočnosť. Svety, v ktorých žijú dve odlišné spoločnosti, sú dva odlišné svety, 

nie jeden svet s rôznymi nálepkami.“ (Sapir, 1956, s. 69; cit. podľa Bassnett, 2007, s. 21).16

Kulturologický pohľad na preklad má aj v slovenskej translatológii bohatú tradíciu; už 

A. Popovič „rozšíril catfordovské vnímanie posunov o kulturologický a interpretačný aspekt“ 

(Biloveský – Šramková, 2007, s. 84; porov. Popovič, 1983, s. 195 – 217). Na Popovičove 

názory nadväzujú ďalší slovenskí translatológovia, ktorí sa prekladom zaoberajú 

z kulturologického či interdisciplinárneho hľadiska (E. Gromová, M. Kusá, J. Rakšányiová, J. 

Sipko, J. Vilikovský). Prvky lingvokulturologického prístupu v translatológii možno badať aj 

v známej Vilikovského klasifikácii príznakov cudzieho prostredia a kultúry vo 

východiskovom texte, podľa ktorej sa rozlišuje: 

  

1. materiálna špecifika – napr. reálie, názvy úradov a inštitúcií atď. 

2. jazyková špecifika – propriá, frazeológia, parémie, nárečie, slang, atď.  

3. kultúrno-kontextová špecifika – „vlastnosti textu podmienené príslušnosťou k istej 

kultúre a literárnej tradícii“, literárne a kultúrne alúzie (Vilikovský, 1984, s. 130). 

V práci ako strešný názov pre uvedené „špecifiky“17 používame termín 

lingvokulturéma, ktorý podľa ruskej lingvokulturologickej školy „v sebe zahŕňa, akumuluje 

nielen samotnú jazykovú reprezentáciu, ‘formu myšlienky’, ale aj tesne a nepretržite s ňou 

spojené ‘mimojazykové, kultúrne prostredie’ (situáciu, reáliu), – ustálenú sieť asociácií, 

hranica ktorej je labilná a pohyblivá“ (Vorobjov, 1997, s. 48; cit. podľa Blaho, 2006, s. 2). 

Lingvokulturému možno charakterizovať aj ako „jednotu jazykového a mimojazykového, je to 

jednota formy jazykového znaku, jeho obsahu a etnokultúrneho zmyslu, prostredníctvom 

ktorého odhaľujeme hlboký význam, konkrétne etnokultúrne súvislosti a konotácie skúmaných 

jazykových jednotiek“ (Sipko, 2011, s. 16).18

                                                           
16 Preklad angl. „No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social 
reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with the 
different labels attached.“  

  

17 V práci ďalej alternujeme termín lingvokulturéma s termínom (lingvokultúrne) špecifikum, ktoré na rozdiel od 
J. Vilikovského používame ako neutrum, s významom „špeciálnosť, osobitosť“ (porov. KSSJ, 2003, s. 745). 
18 V súvislosti s lingvokulturémami sa niekedy hovorí aj o textových či literárnych reminiscenciách 
(Virostková, 2008, s. 258), logoepistémach (Šebesta – Šebestová, 2005), o precedentných fenoménoch (Sipko, 
2005, 2011). Termín lingvokulturéma sme si zvolili pre jeho prehľadnosť a ilustratívnosť vo vzťahu 
k prepojenosti lingvistického špecifika na širší kultúrny kontext.  
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Za zdroj lingvokulturém v textoch sa považuje ľudová tvorba, „artefakty na úrovni 

histórie, spoločenského vývoja“, umelecké a literárne diela, publicistika, osobnosti kultúry, 

prvky masmediálnej produkcie, kinematografia, populárna hudba (Vorobjov, 1997, s. 48; cit. 

podľa Blaho, 2006, s. 2). Iní autori hodnotia ako lingvokulturémy bezekvivalentnú lexiku, 

lakúny (chýbajúce ekvivalenty špecifických výrazov v cieľovej kultúre), jednotky mytológie, 

obrady a povery, rituály, obyčaje, parémie, frazémy, symboly, stereotypy, metafory, 

prirovnania, štylistické špecifiká východiskového jazyka a rečovej etikety (Maslova, 2004, s. 

34; cit. podľa Blaho, 2006, s. 4). Viaceré zo spomínaných lingvokulturém nachádzame aj 

v esejach analyzovaných v tejto práci.  

Z interkultúrneho pohľadu sa v translatologickej literatúre rozlišujú tri typy prekladov:  

1. exotizujúci preklad – cudzie prvky prevažujú nad domácimi, dôraz je na vzťahu 

k originálu a k východiskovej kultúre; 

2. naturalizujúci preklad – domáce prvky prevažujú nad cudzími, prekladateľ zohľadňuje 

najmä čitateľa a kontext cieľovej kultúry; 

3. kreolizujúci preklad – domáce a cudzie prvky sú v rovnováhe (Vilikovský, 1984, s. 131). 

Pri exotizujúcom preklade prekladateľ využíva transferenčné postupy, pri 

naturalizujúcom nahrádzaní cudzích prvkov zasa postupy substitučné (Gromová, 2009, s. 

74).  

Predmetom translatologickej analýzy v tejto práci je preklad lingvokulturém v esejach 

Georgea Orwella, Susan Sontagovej, Virginie Woolfovej a Roberta Welcha. Konkrétne 

prekladateľské riešenia hodnotíme okrem iného z pohľadu uvedenej Vilikovského typológie 

prekladu. Pri jednotlivých lingvokulturémach skúmame nielen prekladateľské riešenia, ale aj 

prekladateľovu schopnosť lingvokulturému identifikovať a tlmočiť jej sémantiku čitateľom 

cieľovej kultúry. 

Prekladateľské riešenie pritom chápeme ako výsledok vplyvu viacerých faktorov, 

najmä „typu textu, predpokladaného informačného pozadia príjemcu, časopriestorového 

rozdielu medzi prostrediami vysielajúcej a prijímajúcej kultúry, dôležitú úlohu hrajú aj 

literárne tradície a normy“ (Gromová, 2009, s. 74). Ak si tieto faktory, ovplyvňujúce 

prekladateľské riešenie, premietneme na náš výskumný materiál – východiskové anglické 

eseje a ich slovenský a český preklad – môžeme skonštatovať viaceré skutočnosti.  

1. Typ textu  

                                                                                                                                                                                     
 



20 

 

V úvode práce sme už spomenuli, že esej možno z pohľadu lingvokulturológie 

považovať za špecifický žáner. Frekvencia literárnych alúzií, spoločensko-historických 

odkazov je v nej veľmi vysoká, pričom spôsob ich zakomponovania do esejistického textu je 

zvyčajne tesný, bez osobitného zvýrazňovania ich intertextovej či aluzívnej povahy.  

2. Predpokladané informačné pozadie príjemcu  

Primárnymi percipientmi analyzovaných esejí boli doboví po anglicky hovoriaci 

čitatelia.19

3. Časopriestorové súradnice východiskového a cieľového textu 

 Poznali históriu, spoločenskú situáciu a kultúrny kontext v Británii a Spojených 

štátoch amerických, rovnako ako širšiu britskú či americkú literárnu tradíciu. Informačné 

pozadie slovenského a českého percipienta prekladov esejí je výrazné odlišné, pre jeho 

príslušnosť k inej kultúre, esejistickej tradícii a spoločenskému zázemiu. 

Skúmané preklady analyzovaných esejí vznikli na sklonku 20. storočia (S. Sontagová, 

V. Woolfová), alebo už v 21. storočí (G. Orwell, R. Welch),20

4. Literárne tradície a normy 

 teda s menším či väčším 

časovým posunom oproti východiskovému textu a v geograficky odlišnom priestore (ostrovná 

Británia, USA vz. Slovensko/Česko ako súčasť strednej Európy). Čitatelia prekladov 

nedisponujú rovnakými vedomosťami o súdobej spoločensko-politickej a kultúrnej situácii 

ako súčasníci esejistov, resp. ako dnešní anglickí či americkí čitatelia, ktorí majú 

prinajmenšom výhodu rovnakého geografického priestoru a spoločensko-historického rámca. 

Pri tomto faktore treba brať do úvahy objektívne rozvinutejšiu esejistickú tradíciu 

literatúry písanej po anglicky (F. Bacon, J. Locke, A. Pope, S. T. Coleridge, T. S. Eliot, V. 

Woolfová, G. Orwell, S. Sontagová a i.) a neporovnateľne kratšiu tradíciu eseje v slovenskom 

kultúrnom kontexte (hoci za zmienku určite stojí viacero slovenských esejistov: Š. Krčméry, 

A. Mráz, A. Matuška, V. Mináč, M. Rúfus, D. Hevier, E. Farkašová a i.). Česká literatúra 

nadväzuje na tradíciu takých esejistov ako F. X. Šalda či O. Březina. 

Variantne s termínom prekladateľské riešenie v práci používame termín prekladový 

ekvivalent, ktorý v zhode s J. Vilikovským chápeme ako „prostriedok, alebo súbor 

prostriedkov, ktoré v inom jazyku funkčne reprodukuje kontextovo relevantnú informáciu, 

obsiahnutú v pôvodnom texte, pričom zachováva jej invariantnosť“ (Vilikovský, 1984, s. 39).  

                                                           
19 Až na novšiu esej R. Welcha (porov. v tejto práci kap. VI) boli všetky skúmané eseje napísané v 20. storočí.   
20 Podľa našich informácií vznikali preklady Orwellových esejí ešte v 90. rokoch 20. storočia, no vyšli až v roku 
2003.  
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Naše hodnotenie prekladateľských riešení, či prekladových ekvivalentov 

lingvokulturém v analyzovaných prácach vychádza z koncepcie posunov v preklade (Popovič, 

1983, s. 197 – 20421

1. Konštitutívny posun – objektívny posun, možný na všetkých jazykových rovinách; 

nevyhnutný dôsledok odlišnej jazykovej a štylistickej normy východiskového a cieľového 

jazyka; 

; porov. aj Gromová, 2009, s. 57 – 64): 

2. Individuálny posun – subjektívny posun, prejav prekladateľovej poetiky, interpretácie, 

idiolektu; 

2. A: Simplifikácia v preklade – implicitnosť, stereotypnosť a neadekvátnosť 

prekladateľských riešení, zjednodušovanie textu; 

2. B: Explikácia v preklade – viacslovné vyjadrenia, explicitnosť kvôli uľahčeniu percepcie; 

3. Retardačný posun – nadmerná archaizácia pri preklade; 

4. Tematický posun – napr. náhrada cudzieho textového prvku domácim (porov. odlišné 

oslovenie v administratívnom štýle v origináli a v preklade); 

5. Druhový posun – posun vo forme diela; 

6. Rytmický posun – odlišná rytmická skladba originálu a prekladu; 

7. Negatívny posun – neadekvátne prekladateľské riešenie ako dôsledok  

a) jazykového nepochopenia; 

b) nepochopenia autorskej interpretácie skutočnosti; 

c) zanedbania celistvosti procesu translácie.  

Rovnako sa pri hodnotení jednotlivých prekladateľských riešení opierame o typológiu 

výrazových zmien v preklade (Popovič, 1983, s. 204 – 215), predovšetkým v 

mikroštylistickej rovine diela, teda v rovine jazykovej výstavby. Ide o nasledujúce termíny:  

1. výrazové zosilňovanie  

a) výrazová typizácia – prílišné zdôrazňovanie charakteristických výrazových vlastností 

východiskového textu; 

b) výrazová individualizácia – stupňovanie charakteristických výrazových vlastností 

východiskového textu nad skutočný stav; 

2. výrazová zhoda  

a) výrazová substitúcia – nahradenie nepreložiteľných výrazov (napr. frazeologizmov); 

                                                           
21 Prvýkrát o posunoch A. Popovič uvažuje ešte v štúdii The Concept 'Shift of Expression' in Translation 
Analysis (1970). Až neskôr ich nazýva posunmi v preklade a podrobne ich definuje v knihe Originál/preklad 
(1983).  
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 b) výrazová inverzia – premiestnenie výrazových prvkov prekladu na iné miesto v texte; 

3. výrazové zoslabovanie  

a) výrazová nivelizácia – odstránenie špecifických výrazových vlastností z originálu; 

b) výrazová strata – ochudobnenie prekladu o špecifické výrazové prvky (expresívnosť, 

figuratívnosť).   

 Pri hodnotení prekladov esejí sme sa tiež zamerali na otázku prekladateľských 

postupov, ktoré sa uplatnili pri zmenách v cieľových textoch. Vychádzali sme pritom 

z nasledujúcej klasifikácie základných prekladateľských postupov (Gromová, 2009, s. 53):  

1. Gramatické prekladateľské postupy: zmeny na úrovni gramatických kategórií, vetných 

členov, a pod.; 

2. Sémantické prekladateľské postupy: zmeny na úrovni paradigmatických vzťahov 

(synonymia, hyperonymia, atď.); 

3. Pragmatické prekladateľské postupy: pohyb na osi naturalizácia – exotizácia, 

implicitnosť – explicitnosť, vynechanie – pridanie informácie, poznámky prekladateľa, atď.  

Ako vyplýva z tejto klasifikácie, medzi pragmatické prekladateľské postupy sa 

zaraďujú aj poznámky prekladateľa. Tie takisto súvisia s faktormi ovplyvňujúcimi 

prekladateľské riešenie (porov. vyššie) a sú predmetom našej analýzy. Ak prijmeme 

predpoklad, že „v každom texte existujú určité nevyjasnené obsahové komponenty, pričom 

odosielateľ predpokladá, že si ich prijímateľ na základe svojich vlastných znalostí 

a skúseností doplní“ (Biloveský, 2005, s. 60), potom takéto doplnenie je nevyhnutné v eseji 

oveľa častejšie, ako pri iných, štýlovo i žánrovo odlišných textoch. Podľa V. Biloveského 

percipient v procese vnímania textu nepristupuje len k prirodzenej interpretácii, ktorá je 

neintenčná, ale zapája aj tzv. reflexívnu interpretáciu. Tá je zámerná a umožňuje percipientovi 

spájať „predošlú skúsenosť s novou, zároveň ju dokresľuje a umožňuje pochopenie toho, čo 

nie je v texte explicitne vyjadrené“ (op. cit., s. 61).  

Procesu čitateľovej interpretácie predchádza fáza prekladateľovej reflexívnej 

interpretácie, keď prekladateľ aktívne hodnotí, „interpretuje jemu neznáme výrazové 

prostriedky, termíny, javy súvisiace s problematikou popisovanou v texte, prípadne 

mimotextové skutočnosti“ (op. cit., s. 63). V súvislosti s reflexívnou interpretáciou pracuje V. 

Biloveský aj so Steinmetzovou teóriou referenčných rámcov, pričom pripomína, že 

„prekladateľov referenčný rámec vzniká ako kontaktný bod, v ktorom sa reflektuje jeho 

osobná skúsenosť, osobné poznanie, vlastné chápanie sveta, vlastné prekladateľské 

skúsenosti“ (ibid.). Fáza reflexívnej interpretácie prekladateľa by mala byť intenzívnejšia 
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práve v prospech zníženia percepčnej námahy cieľového čitateľa a súčasne, podľa nášho 

názoru, by mali byť jej výsledky dostupné čitateľovi, a to v podobe poznámok prekladateľa, 

prípadne relevantného doslovu.  

Pri hodnotení významu prekladateľových poznámok pre percipienta sa uvažuje 

o dvoch typoch čitateľov: nediferencovanom čitateľovi, ktorý pozná len preklad, 

a diferencovanom čitateľovi, ktorý je schopný čítať text aj vo východiskovom jazyku 

a môže porovnávať prekladateľské riešenia (Popovič, 1983, s. 248; porov. aj Gromová, 2009, 

s. 48). Vynára sa pritom otázka, do akej miery je preložený esejistický text funkčný, ak 

nediferencovaný čitateľ viaceré mimotextové odkazy nevie dekódovať. Keďže v eseji sú 

lingvokulturémy veľmi produktívne, prekladateľ eseje by mal zvážiť, či nediferencovanému 

čitateľovi cieľovej kultúry poskytne potrebný kultúrny a historický exkurz v podobe 

komentujúcich poznámok, aby takýto čitateľ dokázal naplno „oceniť“ jednotlivé intertextové 

a mimojazykové referencie eseje. Miera porozumenia eseji závisí do značnej miery od 

poznania kultúrneho kontextu, v ktorom esej vznikla alebo na ktorý odkazuje. Ponechaním 

kultúrnych referencií bez komentára prekladateľ riskuje, že sa cieľovému čitateľovi niektoré 

esejistove vyjadrenia nepodarí dekódovať správne alebo vôbec.  

Keďže v práci nebolo možné pristaviť sa pri všetkých prekladateľských riešeniach, 

zamerali sme sa pri analýzach najmä na tie, ktoré boli relevantné z hľadiska 

lingvokulturologického a z pohľadu prekladateľových poznámok. Naše skúmanie eseje a jej 

prekladov je preto prirodzene parciálne, ale uskutočnené s vedomím, že kompletný obraz 

eseje je možné zložiť iba z analýz jednotlivých aspektov a charakteristík takého komplexného 

žánru, akým esej je. Máme totiž na pamäti slová Albína Bagina, ktorý vo svojej štúdii 

o slovenskej eseji píše: „Hranice tohto žánru sú dané práve jeho ‘vágnosťou’, ‘hybridnosťou’, 

či  ‘pohyblivosťou’ a pripúšťajú nanajvýš aproximatívne vymedzenie.“ (Bagin, 1979, s. 166). 

Preto sa aj vedec Baginovho formátu skláňa pred žánrom eseje, keď na záver svojho textu 

poznamenáva: „Naše úvahy vari dostatočne jasne ukázali, prečo sme nemohli napísať esej 

o eseji. Na to by sme potrebovali vedieť o tomto žánri oveľa viac.“ (op. cit., s. 178). Aj 

nasledujúce strany preto ponúkame ako individuálny pohľad na esej, ktorá síce vznikla 

v inom kultúrnom prostredí, v kvalitnom preklade sa však môže znovuzrodiť pre nový 

lingvokultúrny makrokontext. 

 

 


