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II. POZNÁMKA PREKLADATEĽA AKO PREDPOKLAD EKVIVALENCIE 

PREKLADU ESEJE A JEJ RECEPCIE V CIEĽOVEJ KULTÚRE 

(Na preklade esejí Georgea Orwella v knihe Ako som strieľal slona a iné eseje) 

 

Materiálovým podkladom pre výskum v tejto štúdii boli eseje britského prozaika, 

publicistu a esejistu Georgea Orwella (1903 – 1950) a ich preklad do slovenčiny, 

s prihliadnutím aj na ich český prekladový variant. Výber konkrétneho esejistu bol 

podmienený našou jazykovou orientáciou, ale aj bohatou tradíciou anglickej esejistiky (za 

jedného zo zakladateľov esejistického žánru sa považuje Angličan F. Bacon), na ktorú G. 

Orwell nadväzuje. Orwellove eseje však majú v anglickej esejistike osobitné postavenie. Ako 

konštatuje ich slovenský prekladateľ Ján Vilikovský, „sú kritici, ktorí tvrdia, že Orwell 

obrodil modernú anglickú esej. To je vážne tvrdenie v literatúre, ktorá – spolu s francúzskou 

– doviedla tento žáner k vrcholnej dokonalosti a v ktorej bola esej po celé osemnáste storočie 

dominantným prozaickým útvarom.“ (Vilikovský, 2003c, s. 216 – 217). 

Esejistické novátorstvo Georgea Orwella spočíva v tom, že na rozdiel od svojich 

predchodcov – esejistov, ktorí sa zameriavali na vznešenú literárnu či filozofickú 

problematiku, sa Orwell nevyhýba ani menej vznešeným témam. Hoci aj u neho nájdeme 

eseje o literatúre (Swiftove Gulliverove cesty, Shakespearov Kráľ Lear), svoj záujem esejista 

obracia na témy z bežného života. Pri Orwellovi sa tak naplno potvrdzuje, že „sekundárne sa 

obsahom eseje môže stať aj aktuálny spoločenský problém, ktorý sa však podáva v širších, 

zovšeobecnených, napr. filozofických, historických a sociologicko-psychologických 

súvislostiach“ (Slančová, 1987, s. 76).  

G. Orwell pritom nepíše len o závažných spoločenských otázkach, ale aj o zdanlivo 

triviálnych záležitostiach: o špecialitách anglickej kuchyne, o populárnych žartovných 

pohľadniciach, o kriminalite v Británii, o živote tulákov či imperialistických praktikách 

britských kolonizátorov. Práve pre atraktívnosť tematiky sú Orwellove eseje pútavým 

čítaním, ktoré zaujme slovenského čitateľa aj napriek časovej a geografickej vzdialenosti 

medzi východiskovým a cieľovým textom. 

Orwellova esejistika však popri pútavosti témy spĺňa tie najvyššie kritériá kladené na 

esej ako na percepčne náročný žáner, vyžadujúci si intelektuálne pripraveného príjemcu. G. 

Orwell spracúva vybranú problematiku s intelektuálnym rozhľadom, fundovanosťou a „dávno 

pred nástupom štrukturalistických a semiologických metód dospieva k záverom, ktoré majú 

širšiu všeobecnú platnosť“ (Vilikovský, 2003c, s. 217).   
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 Ďalším motívom pre výber esejistu Orwella bol charakter jeho jazyka. G. Orwell sa 

v esejach vyhýba zdanlivej sofistikovanosti výrazu a manierizmu, dôraz kladie na 

prirodzenosť a zrozumiteľnosť vyjadrovania. To v azda najkoncentrovanejšej podobe 

dokazuje jeho esej Politics and English Language, ktorej preklady analyzujeme v osobitnej 

štúdii (porov. kap. III). G. Orwell veril, že jazyk môže fungovať nielen ako vyjadrovací 

prostriedok, ale aj ako nástroj ideologickej manipulácie. Z tejto všednosti a každodennosti 

tematiky, ako aj zo spätosti jazyka s politikou a kultúrou vyplýva lingvokultúrna špecifickosť 

Orwellovej esejistiky. 

Orwellove esejistické texty vyšli v slovenskom preklade pod názvom Ako som strieľal 

slona a iné eseje (2003),22

Niektoré Vilikovského prekladateľské riešenia lingvokulturém porovnáme 

s ekvivalentmi v českých prekladových verziách, ktoré ako súbor esejí vyšli pod názvom 

Uvnitř velryby a jiné eseje (1997) v preklade Kateřiny Hilskej. Český prekladová mutácia 

komentujúce poznámky čitateľovi neponúka v takom rozsahu ako slovenský preklad, preto 

budeme sledovať, či identifikácia lingvokulturémy prekladateľom ovplyvňuje ekvivalentnosť 

prekladu a adekvátnosť prekladateľských riešení. Ak teda hodnotíme význam poznámok 

prekladateľa, vychádzame primárne z poznámkového bloku J. Vilikovského.  

 s rozsiahlym poznámkovým aparátom prekladateľa J. 

Vilikovského v závere knihy. Budeme preto uvažovať nad tým, aký význam majú 

Vilikovského poznámky pre cieľového čitateľa, aby lingvokulturému v Orwellovej eseji 

identifikoval. Takisto chceme zistiť, do akej miery sú prekladateľove poznámky nevyhnutné 

pre porozumenie Orwellovmu textu a či sa bez poznania denotátov lingvokulturém výrazne 

modifikuje sémantika Orwellovej eseje. Ako totiž poznamenáva J. L. Gómez-Martínez, 

„hodnota eseje v každom okamihu závisí od čitateľa a od podnetov, ktoré je schopná  v ňom 

vyvolať“ (Gómez-Martínez, 1996, s. 73).  

Poznámkový aparát prekladateľa sa môže realizovať viacerými spôsobmi; E. Gromová 

uvádza tri:  

1. explikovanie textu vnútornou vysvetlivkou (vo forme prívlastku, informácie v zátvorke);  

2. poznámkami pod čiarou;  

3. poznámkami za textom (Gromová, 2009, s. 76). 

V prípade prekladu esejí G. Orwella od J. Vilikovského sa poznámky realizujú cez 

poznámkový blok za Orwellovými esejami; u K. Hilskej je to prostredníctvom sporadických 

                                                           
22 Peter Valček preložil pre potreby svojej monografie len jednu Orwellovu esej, Politika a reč, ktorej sa 
venujeme v III. kapitole tejto práce. 
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poznámok pod čiarou. Uvádzanie poznámok prekladateľky pod čiarou je do istej miery 

limitujúce, keďže tento postup využíva aj samotný esejista, takže existuje riziko nežiaducej 

zámeny pásma esejistu a pásma prekladateľa. Absencia poznámok pri lingvokulturémach 

v českom preklade naznačuje, že prekladateľka buď ráta s poznaním lingvokulturém u svojho 

čitateľa, alebo ich poznaniu nepripisuje taký význam vo vzťahu k pochopeniu sémantiky 

textu. Samozrejme, istú rolu tu môže zohrávať aj kvantitatívny prvok – české vydanie 

Orwellových esejí je rozsahovo väčšie ako slovenský výber. 

Zvolená prekladateľská stratégia J. Vilikovského a zrejme i jeho vlastný záujem 

o reálie a kultúrno-historické odkazy spôsobili, že jeho poznámkový blok v závere knihy je 

netypicky rozsiahly. Preto je pochopiteľné, že fragmentácia bloku do poznámok pod čiarou by 

pre objem a frekvenciu prekladateľových komentárov mohla narúšať percepciu Orwellových 

esejí. Nevýhodou uvádzania poznámok až na konci knihy však môže byť to, že čitateľ ich pri 

čítaní eseje prehliadne. V prípade Vilikovského poznámok môže takisto čitateľa zmiasť, že 

poznámky nie sú rozdeľované podľa príslušnosti k jednotlivým esejam, ale chronologicky 

podľa strán, na ktorých sa jednotlivé lingvokulturémy v knihe objavujú. Pri čítaní konkrétnej 

eseje tak čitateľ musí skontrolovať, či k stranám, na ktorých sa táto esej nachádza, nepridal 

prekladateľ poznámku. Esejista pritom nie vždy explicitne naznačí, že sa v texte vyskytuje 

lingvokulturéma (keďže on tento prvok nepovažuje za lingvokultúrne špecifický). Na druhej 

strane treba priznať, že prekladateľove komentáre sú podrobné a sprevádzajú takmer všetky 

lingvokulturémy, prítomné v Orwellovej eseji, vrátane tých, ktorých špecifickosť či 

intertextovosť nie je explicitná a čitateľ ich pre tesnú inkorporovanosť do textu nemusí 

odhaliť. 

Svoj poznámkový aparát k Orwellovým esejam rozdeľuje J. Vilikovský na tri časti.  

K jednotlivým kultúrno-historickým a intertextovým odkazom sa vyjadruje v pomerne 

obsiahlej jedenásťstranovej časti Poznámky (Vilikovský, 2003a, s. 199 – 209). K tomuto 

bloku J. Vilikovský osobitne pripája neveľkú Poznámku prekladateľa, v ktorej približuje 

niektoré svoje prekladateľské riešenia jazykovo špecifických lingvokulturém  (Vilikovský, 

2003b, s. 210 – 211). A napokon, osobu a esejistickú časť diela G. Orwella spracúva 

v záverečnej kapitole Orwell esejista (Vilikovský, 2003c, s. 212 – 221).23

Nazdávame sa, že Vilikovského poznámkový blok napĺňa predpoklad V. N. 

Komisarova, ktorý na margo nevyhnutnosti spolupráce jazyka a kultúry pri preklade 

  

                                                           
23 V podobnom duchu ako posledná časť Orwell esejista sa nesie stať Tvář za stránkou: Eseje George Orwella, 
ktorá sa nachádza v závere českého vydania Orwellových esejí a jej autorom je Martin Hilský. 
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poznamenáva: „Rozdiely v kultúre východiskového a cieľového jazyka si môžu vyžadovať 

doplňujúcu informáciu v cieľovom jazyku, ktorá by príjemcom vysvetľovala neznáme fakty 

alebo myšlienky. V iných prípadoch môžu zase viesť k vynechaniu nepodstatných detailov.“ 

(Komisarov, 1991, s. 47).24

Ján Vilikovský vo svojich poznámkach prekladateľa dopĺňa to, čo očakáva G. Orwell 

od svojho čitateľa: znalosť dobového i historického kontextu a jednotlivých kultúrno-

spoločenských referencií, teda čo slovenskému čitateľovi Orwella mnohokrát chýba. G. 

Orwell sprostredkúva pohľad na časovo i kultúrne vzdialenú spoločenskú klímu v Británii 

prvej polovice 20. storočia, na súdobé typické fenomény britskej ale aj európskej kultúry, či 

na imperialistické praktiky, ktorých bol svedkom. Túto sumu vedomostí, ktorou časovo 

i geograficky vzdialený slovenský percipient nemusí disponovať, supluje poznámkový blok 

prekladateľa. V prípade absencie poznámok by boli totiž mnohé argumentácie 

a exemplifikácie esejistu, no aj bežné konštatovania v texte percepčne omnoho náročnejšie. 

  

Keď hovoríme o význame poznámok prekladateľa pri čítaní esejí G. Orwella, máme 

na mysli nielen nediferencovaného čitateľa, ktorý pozná len prekladový variant, ale aj 

diferencovaného čitateľa, ktorý je schopný čítať text aj vo východiskovom jazyku. 

Prekladateľove poznámky môžu diferencovaného čitateľa upozorniť na niektoré 

prekladateľské riešenia a na potrebu konfrontácie s východiskovým textom, a to najmä pri 

lingvokulturéme, ktorej ekvivalenty nemusia byť vždy jednotné. Pozrieme sa teda bližšie na 

jednotlivé lingvokulturémy a intertextové odkazy v Orwellovej eseji z hľadiska významu 

Vilikovského poznámkového aparátu pre slovenského čitateľa i pre ekvivalenciu samotného 

prekladu. 

 

1 Lingvokulturémy: kultúrno-spoločenské, historické a intertextové odkazy 

Pri identifikácii lingvokulturém v esejistickom texte vychádzame z predpokladu, že „v 

istom zmysle každý jazykový jav, či jazyková jednotka predstavuje vlastnú kultúru, vlastnosti 

národa, ktorými sa odlišuje od iných etník a iné, často neopakovateľné vlastnosti, ktoré sú 

v jazyku predstavené neraz bezekvivalentnými jednotkami“ (Sipko, 2010, s. 1). Aj preto sa 

v práci zaoberáme viacerými typmi lexém a pozornosť venujeme aj relatívne nepríznakovým 

lexémam, ktoré však denotujú lingvokultúrne špecifické obrazy a situácie.  

                                                           
24 v angl.: „The differencies in the source language and target language cultures may necessitate additional 
information in the target text explaining unfamiliar facts and ideas to the receptors. In other cases they may 
result in ommision of irrelevant details.“ 
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V súvislosti s intertextovými a extrajazykovými prvkami a referenciami v esejach G. 

Orwella však treba zároveň dodať, že spôsob spracovania tém G. Orwellom má aj napriek ich 

kultúrnym a dobovým ukotveniam až univerzálnu platnosť. Ako píše prekladateľ J. 

Vilikovský na margo eseje O úpadku vraždenia v Anglicku, „z hľadiska slovenského čitateľa 

je jediným nedostatkom eseje, že nepozná zločiny, o ktoré sa autor pri argumentácii opiera 

a ktoré boli jeho súčasníkom dôverne známe“ (Vilikovský, 2003c, s. 217).  

Hoci už súčasní anglickí čitatelia nemusia poznať niektoré kultúrne alúzie a historické 

odkazy, suverénnosť, s akou ich esejista bez bližšieho vysvetlenia v texte používa, naznačuje, 

že predpokladá u svojho čitateľa znalosť týchto faktov, napr.: „ale počet jednoznačne 

zradných boháčov, typov ako Laval a Quisling, je pravdepodobne veľmi malý“ (Orwell, 2003, 

s. 16); alebo: „až prišiel čas, keď sa pompézne nuly ako Eden alebo Halifax mohli vydávať za 

výnimočné talenty. A pokiaľ ide o Baldwina, tomu ani nemožno lichotiť tým, že by sme ho 

nazvali pompéznou nulou. Bola to jednoducho diera do vzduchu.“ (op. cit., s. 21). Prekladateľ 

však našťastie takéto historické postavy čitateľovi približuje vo svojich poznámkach.25

Prekladateľove poznámky k textu sa považujú za jeden z pragmatických 

prekladateľských postupov, ktoré „vychádzajú z mimojazykovej situácie“ (Gromová, 2009, s. 

54). Podľa E. Gromovej k pragmatickým prekladateľským postupom zaraďujeme aj pohyb na 

osi naturalizácia – exotizácia, ďalej otázku explicitnosti a implicitnosti prenášaných 

informácií, teda aj otázku vynechania i pridania informácie pri prenose do cieľovej kultúry. 

Okrem toho tu autorka radí „zmeny v stupni formálnosti, emotívnosti, odbornosti“, ako aj 

„zmeny na základe jazykovej normy, zmeny formálnej úpravy textu (layout), či výber slangu 

alebo dialektu v preklade literárnych textov“ (ibid.). V nasledujúcom texte ukážeme, že 

všetky spomínané charakteristiky sa vo väčšej či menšej miere týkajú aj analyzovaných 

prekladov esejí G. Orwella. 

 

 

1.1 Poznámka prekladateľa ako sprostredkovateľ intertextového odkazu 

Z pragmatickej povahy poznámok prekladateľa vyplýva, že pridávanie informácie v 

poznámkach zvyšuje komunikatívnosť esejistického textu. Ten je charakteristický vyššou 

nasýtenosťou intertextových odkazov a zároveň ich nepríznakovým, tesným začlenením do 

textu. Podľa J. L. Gómez-Martíneza „citácie, ktoré sú v esejach veľmi početné, majú hodnotu 

samy osebe v rámci toho, čo esejista vypovedá. Treba uviesť, že niekto bol autorom myšlienky 
                                                           
25 V prvej citácii ide o francúzskeho a nórskeho politika, ktorí boli popravení ako kolaboranti; pri druhej citácii 
komentoval J. Vilikovský len osobu lorda Halifaxa a politika Stanleyho Baldwina, keďže komentár k 
Anthonymu Edenovi podal už v predchádzajúcej poznámke. 
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obsiahnutej v citáte, ale ‘kto to bol’ a ‘kde to napísal’, to v skutočnosti nemá význam. Citáty 

nie sú dôležité preto, že to povedal X alebo Y, ale pre samotný ich účinok. A skutočnosť, že sa 

uvádzajú ako citáty, má len naznačiť, že nie sú z esejistovej úrody, ale že sú súčasťou 

kultúrneho fondu, ktorý chce autor prehodnotiť.“ (Gómez-Martínez, 1996, s. 36).    

Na margo prekladu explicitných citátov M. Andričík poznamenáva, že prekladateľ 

musí zvážiť viacero faktov: odhadnúť, či slovenský čitateľ bude citát poznať, či mu má o ňom 

podať dodatočnú informáciu, prípadne „vyhľadať a použiť kanonizovaný preklad“, alebo ak 

takýto preklad nejestvuje, citát preložiť (Andričík, 2005, s. 89). Z postupu J. Vilikovského pri 

preklade citátov v Orwellových esejach vyplýva, že prekladateľ u slovenského čitateľa 

nepredpokladá znalosť použitých citátových prvkov, a preto považuje za potrebné poskytnúť 

mu dodatočnú informáciu v poznámke prekladateľa.  

Ak teda esejista čitateľovi nejakým spôsobom naznačí (napr. úvodzovkami, kurzívou, 

lexikálnymi prostriedkami apod.), že v texte sa nachádza intertextový odkaz, čitateľa 

nepriamo naviguje na záverečný poznámkový blok prekladateľa (ak si je čitateľ vedomý jeho 

existencie). Iná situácia nastáva, ak sa na intertextovosť v eseji neupozorňuje. Vtedy sa čitateľ 

môže dostať k sprostredkujúcej informácii až ex post, po prečítaní eseje. 

1.1.1 Príkladom takéhoto intertextového prvku, na ktorý esejista osobitne 

neupozorňuje, je aj názov prvej eseje Anglicko, tvoje Anglicko26

Príklad eseje Anglicko, tvoje Anglicko navyše dokumentuje, že pre esejistické texty sú 

príznakové názvy charakteristické; príznakovosť totiž vytvára napätie na osi „názov – text (– 

percipient)“, ktoré „vyvoláva istý druh očakávania a pri ďalšej percepcii konfrontáciou textu 

a už vnímaného názvu aj istý druh estetického zážitku“ (Slančová,1985a, s. 35). Nazdávame 

sa, že takúto možnosť konfrontácie a vytvárania asociácií dostáva cieľový čitateľ až 

vďaka explicitnému Vilikovského komentáru; bez neho by si len málo slovenských čitateľov 

 (Orwell, 2003, s. 5), ktorý je 

citátovým odkazom. Jeho intertextualitu však dokážu slovenskí čitatelia identifikovať len 

vďaka Vilikovského Poznámkam; J. Vilikovský uvádza, že ide o alúziu na verš z básne W. E. 

Henleyho s názvom Pre Anglicko: „Čo som pre teba vykonal, / Anglicko, moje Anglicko? Čo 

by som pre teba nevykonal, / Anglicko moje najdrahšie“ (Vilikovský, 2003a, s. 199). Zvolený 

názov eseje je dokladom Orwellovho patriotizmu, ktorý je azda najvýraznejšie prítomný 

práve v tejto eseji (Hilský, 1999, s. 496), a Vilikovského komentár na patriotický aspekt 

Orwellovej eseje upozorňuje a zvýrazňuje ho. 

                                                           
26 V  preklade K. Hilskej táto esej vychádza, pôvodne ako vo východiskovej angličtine, ako 1. časť eseje Lev 
a jednorožec: Socialismus a génius Anglie (Orwell, 1997, s. 147). 
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uvedomovalo intertextovú povahu názvu eseje a nevnímalo by ho na pozadí sémantiky 

veršov. 

Aj v tomto prípade sa ukazuje potreba explicitnosti prekladu v porovnaní 

s implicitnosťou predlohy, hoci len na úrovni pridania informácie za textom, teda 

v poznámke prekladateľa. Podobnú opodstatnenosť vo vzťahu k optimálnemu množstvu 

informácií podaných čitateľovi nachádzame takmer pri všetkých prekladateľských 

poznámkach J. Vilikovského.  

1.1.2 To, ako prekladateľova poznámka tlmočí esejistov komunikačný zámer pri 

intertextovom odkaze, ukazuje aj nasledujúci príklad. Analyzujúc Gulliverove cesty v eseji 

Politika versus literatúra, G. Orwell cituje ich autora Jonathana Swifta, ktorý spomína 

postavy z histórie: „...že som sa veľa zhováral s Brutom, a dozvedel som sa, že jeho predok 

Junius, Sokrates, Epaminondas, Cato mladší, sir Thomas More a on sám ustavične prebývajú 

spolu“ (Orwell, 2003, s. 140). G. Orwell týmto citátom ilustruje, ako J. Swift „k niektorým 

popredným postavám antiky prechováva takmer iracionálny obdiv“ (op. cit., s. 139).  

Ján Vilikovský svojim čitateľom v poznámke sprostredkúva dôležité informácie 

o spomenutých historických postavách a pomáha im pochopiť Orwellove názory. Napr. osobu 

Junia z predchádzajúceho citátu približuje J. Vilikovský takto: „Junius – Lucius Iunius 

Brutus, podľa rímskej tradície jeden zo zakladateľov republiky; odsúdil na smrť vlastných 

synov, keď sa pridali k sprisahancom usilujúcim sa o znovunastolenie kráľovstva“ 

(Vilikovský, 2003a, s. 206). Prekladateľ takýmto historickým exkurzom kladie Swiftov obdiv 

k rímskym občanom do výrazne odlišnej perspektívy a naznačuje, že Orwell sa so Swiftovým 

postojom nestotožňoval, ale ironizoval ho. 

1.1.3 Na ďalší intertextový odkaz v eseji Poznámky o nacionalizme upozorňuje G. 

Orwell čitateľa odlišným typom písma: „Byron kdesi používa francúzsky výraz longueur 

a mimochodom pritom poznamenáva, že toto slovo nám síce v Anglicku chýba, zato vecou 

samou oplývame viac ako hojne. Obdobne existuje istý duševný postoj, ktorý je dnes taký 

rozšírený, že ovplyvňuje naše myslenie pri takmer každej téme, ale napriek tomu ešte nedostal 

meno. Ako najbližší dostupný ekvivalent som zvolil výraz ‘nacionalizmus’“ (Orwell, 2003, s. 

169). Pre slovenského čitateľa J. Vilikovský vysvetľuje, že v prípade lexémy longueur „ide 

o narážku na Dona Juana, III. spev, sloha 97“ s významom „zdĺhavosť, nuda“ (Vilikovský, 

2003a, s. 207). Bez poznania sémantiky francúzskeho slova longueur by totiž čitateľovi nebol 

zrejmý vzťah nacionalizmu a lexémy longueur a nebolo by celkom jasné, čo pre Orwella 
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nacionalizmus znamená. Autor, na rozdiel od prekladateľa, takúto sémantickú spojnicu medzi 

spomínanými lexémami neponúka ani v citovanom úryvku, ani v ďalšom texte.  

1.1.4 Napokon spomenieme ešte jeden prípad, keď G. Orwell explicitne naznačuje 

intertextovú povahu prvku: „Máloktorý schopný človek odchádzal ‘na východ od Suezu’, ak 

sa tomu dalo čo len trochu vyhnúť“ (Orwell, 2003, s. 26). Čitateľ na základe indikátora, 

úvodzoviek, hľadá (a nachádza) v Poznámkach prekladateľovo vysvetlenie intertextového 

prvku: „na východ od Suezu“ je odkazom „na známy verš z Kiplingovej básne ‘Mandalaj’; 

obrazné označenie koloniálnych území.“ (Vilikovský, 2003a, s. 201).  

Diferencovanosť citovaných kontextov s intertextovým odkazom v Orwellových 

esejach potvrdzuje predpoklad o polyfunkčnosti citátového prvku, ktorý „plní v esejistickom 

texte dokladovú, konkretizačnú a ilustračnú funkciu, no vo väčšine prípadov ako organická 

súčasť celého textu ho posúva dopredu a stáva sa východiskom na ďalšie rozvíjanie 

myšlienky“ (Slančová, 1985b, s. 94). 

 

1.2 Poznámka prekladateľa ako prostriedok zníženia percepčnej námahy  

J. L. Gómez-Martínez vo svojej monografii o žánri eseje, v kapitole pod názvom 

Čitateľ eseje musí byť aktívnym účastníkom, píše: „Ukázali sme, že jednou z hlavných funkcií 

eseje jej podnecovať čitateľa. Predpokladá to však čitateľa schopného premietnuť do 

vlastného vnútorného sveta to, do čoho ho zasväcuje esej.“ (Gómez-Martínez, 1996, s. 72). 

Esejista aktívnu účasť percipienta očakáva, pripomína mu ju. Preto je čítanie eseje 

„nevyhnutne pomalé a plné prerušení, motivovaných zamyslením sa čitateľa nad myšlienkami, 

rozvíjanými v texte“ (op. cit., s. 73).  

Ak žánrová charakteristika pomalého a aktívneho čítania platí vo vzťahu k čitateľovi 

východiskovej kultúry, o to viac platí pre čitateľa cieľovej kultúry, keďže pri preklade 

vystupuje do popredia aj otázka lingvokultúrnych diferencií medzi východiskovým 

a cieľovým textom. Prekladateľ, ktorý si je vedomý tohto žánrového špecifika eseje, uľahčuje 

čitateľovi v cieľovej kultúre percepciu esejistického textu práve poznámkovým aparátom. 

1.2.1 Aktívna účasť percipienta pri čítaní eseje je základom dialogickosti, imanentnej 

črty esejistického žánru. Dialogickosť sa realizuje okrem iného prostredníctvom kontaktových 

prvkov. Napr. v eseji Ako prekaziť literatúru sa to deje použitím inkluzívneho plurálu: „Asi 

pred rokom som sa zúčastnil na zasadaní PEN-klubu usporiadanom na počesť trojstoročnice 

Miltonovej Areopagitiky – čo je traktát obhajujúci slobodu tlače, ako všetci dobre vieme. Na 
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rozoslaných pozvánkach s oznámením o zasadaní bola vytlačená slávna Miltonova veta o tom, 

že ‘zabiť’ knihu je hriech.“ (Orwell, 2003, s. 154).  

Okrem kontaktového prvku („ako všetci dobre vieme“) tu Orwell naznačuje 

prítomnosť intertextového prvku („‘zabiť’ knihu je hriech“), ktorý J. Vilikovský nahrádza 

explicitným citovaním metafory v Poznámkach: „Zabiť knihu je takmer to isté ako zabiť 

človeka; kto zabije človeka, vraždí rozumnú bytosť, obraz Boží; kto však zabije dobrú knihu, 

vraždí sám rozum, takpovediac obraz Boží v oku.“ (Vilikovský, 2003a, s. 207). Prekladateľ 

totiž nepokladá za samozrejmé, že vzhľadom na geografickú a kultúrnu vzdialenosť 

východiskového a cieľového textu slovenský čitateľ spomínanú metaforu pozná. 

Prostredníctvom poznámky tak jeho predpokladanú percepčnú námahu znižuje.  

Porovnanie pôvodnej a prekladových verzií uvedeného citátu naznačuje, že sa okrem 

pragmatického prekladateľského postupu (prekladateľovej poznámky) pri preklade 

kontaktového dialogického prvku uplatnil aj gramatický prekladateľský postup. Kým 

v predlohe sa použila neutrálna pasívna konštrukcia „it may be remembered“27

1.2.2 Percepčnú námahu čitateľa znižuje prekladateľova poznámka aj pri 

nasledujúcom intertextovom odkaze. Keď G. Orwell do textu zakomponuje vetu: 

„Najvzletnejšia bojová báseň v angličtine je o jazdeckej brigáde, ktorá zaútočila nesprávnym 

smerom.“ (Orwell, 2003, s. 11), predpokladá, že jeho čitateľ dokáže určiť denotát tohto 

odkazu. Vzhľadom na kultúrnu i jazykovú vzdialenosť východiskového i cieľového textu 

však J. Vilikovský pomáha slovenskému percipientovi identifikovať túto báseň i udalosť, ku 

ktorej sa viaže. V Poznámkach uvádza, že je to  „narážka na Tennysonov ‘Útok ľahkej 

brigády’, napísaný na počesť pomýleného útoku pod vedením lorda Cardigana v bitke pri 

Balaklave v Krymskej vojne r. 1854“ (Vilikovský, 2003a, s. 199).  

, J. Vilikovský 

prekladá aktívnou konštrukciou, inkluzívnou 1. osobou plurálu „ako všetci dobre vieme“. 

V Hilskej preklade sa naproti tomu použila neinkluzívna 2. osoba plurálu: „jak si možná 

vzpomenete“ (Orwell, 1997, s. 341). Zmena na úrovni gramatických kategórií slovných 

druhov ukazuje, že aj spôsob nadväzovania kontaktu s čitateľom môže byť vo 

východiskovej a cieľovej kultúre odlišný.  

1.2.3 Ďalšou poznámkou, ktorou J. Vilikovský jednoznačne uľahčuje čitateľovi 

percepciu textu, je komentár k jeho prekladu východiskovej lexémy buchmanite v podobe 

buchmanovec. „Nemožno si však predstaviť, že by dobrú knihu napísal špiritista, 

buchmanovec alebo člen Ku-klux-klanu,“ píše G. Orwell v eseji Politika versus literatúra 
                                                           
27 Túto esej porov. na  http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300011h.html#part46 (19. 3. 2012).  

http://gutenberg.net.au/ebooks03/0300011h.html#part46�
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(Orwell, 2003, s. 152). V Poznámkach prekladateľ vysvetľuje, že išlo o „prívrženca 

amerického evanjelistu Franka Buchmana (1878 – 1961), ktorý od r. 1921 z Oxfordu hlásal 

‘zmenu sveta cez zmenu života’ a založil hnutie za ‘Morálne znovuvyzbrojenie’.“ (Vilikovský, 

2003a, s. 207). Táto poznámka sa ukazuje ako nanajvýš potrebná, keďže postava Franka 

Buchmana, fenomén buchmanizmu či buchmanovca nie je na Slovensku taký frekventovaný, 

ako vo východiskovej kultúre a histórii.   

Ako vidno, J. Vilikovský pri jednotlivých kultúrnych a intertextových odkazoch 

zvažuje, do akej miery je jeho komentár nevyhnutný, a pridáva ho vtedy, keď podľa neho 

konkrétna lingvokulturéma nie je väčšine slovenských čitateľov dostatočne známa. 

Nekomentuje potom také lingvokulturémy, o ktorých predpokladá, že ich slovenský čitateľ 

pozná (o. i. literárne postavy Sherlocka Holmesa a Dr. Watsona).  

1.2.4 Tak prekladateľ postupuje aj pri Orwellovej metafore na Anglicko, ktorá je 

účinná aj bez poznania konkrétnych denotátov, hoci pri jej tvorení esejista pravdepodobne 

odkazoval na konkrétnych ľudí či inštitúcie. Orwellovi Anglicko „oveľa väčšmi pripomína 

rodinu – dosť upätú viktoriánsku rodinu, ktorá síce nemá veľa čiernych oviec, ale pod 

pokrievkou sa to len tak hmýri rodinnými tajomstvami. Má bohatých príbuzných, ktorým sa 

treba podlizovať, a chudobných príbuzných, s ktorými možno strašne zametať, a zdroje 

rodinného bohatstva zahaľuje sprisahanecký pláštik prísneho mlčania. Mladých v tejto rodine 

obyčajne držia veľmi nakrátko a väčšina moci leží v rukách nezodpovedných strýkov a tiet 

upútaných na lôžko.“ (Orwell, 2003, s. 19 – 20). 

  

1.3 Poznámka prekladateľa ako predpoklad ekvivalentného prekladateľského riešenia  

Pri analýze poznámok prekladateľa sa ukázalo, že identifikovanie lingvokulturémy 

prekladateľom a jeho snaha o jej vysvetlenie čitateľovi ovplyvňuje aj nájdenie adekvátneho 

prekladateľského riešenia. Potvrdilo sa tak tvrdenie Jiřího Levého, ktorý na margo správnej 

interpretácie východiskového textu poznamenáva: „Častý je případ, že mateřský jazyk není 

schopen významově tak širokého nebo mnohoznačného výrazu, jaký je v origináli; překladatel 

pak musí význam specifikovat, rozhodnout se pro jeden z užších významů, a k tomu potřebuje 

znát skutečnost, která se za textem skrývá.“ (Levý, 1963, s. 30). 

1.3.1 Dokladom takejto komunikačnej situácie je v eseji Poznámky o nacionalizme 

charakteristika literáta G. K. Chestertona; G. Orwell o ňom píše: „V domácej politike bol 

prívržencom ‘malého Anglicka’, zo srdca nenávidel hurášovinizmus a imperializmus.“ 

(Orwell, 2003, s. 174). J. Vilikovský vo svojich Poznámkach vysvetľuje, že spojenie 
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„prívrženec malého Anglicka“ označuje odporcu kolonialistickej imperiálnej politiky 

(Vilikovský, 2003a, s. 207).  

K. Hilská na tomto mieste prekladá inak: „V domácí politice byl nenápadný 

angličánek, který skutečne nenáviděl šovinizmus a imperialismus.“ (Hilská, 1999, s. 315). 

V origináli však G. Orwell použil ustálené slovné spojenie Little Englander: „In home politics 

he was a Little Englander, a true hater of jingoism and imperialism, and according to his 

lights a true friend of democracy.“ (Orwell).28 Spojenie Little Englander sa definuje ako 

vyznávač „protiimperialistického politického postoja, ktorý sa datuje od čias druhej búrskej 

vojny (1899 – 1901). Termín vtedy označoval ľudí, ktorí boli proti Britskému impériu a za 

‘Anglicko’, ktoré by nepresahovalo hranice Spojeného kráľovstva.“29

Definícia termínu Little Englander ukazuje, že Vilikovského preklad je adekvátny, 

zatiaľ čo pri Hilskej variante badať negatívny posun v sémantike pôvodného spojenia, ktorý  

mohol vzniknúť buď z nepochopenia jazykového materiálu alebo z nepochopenia autorovej 

interpretácie skutočnosti. Vilikovského variant vznikol ako výsledok identifikácie a správnej 

interpretácie lingvokulturémy (aj v procese objasňovania lingvokulturém cieľovému 

percipientovi).   

 

1.3.2 Už sme spomínali (porov. tu kap. 1.1), že esejista sa zvyčajne sústreďuje na 

obsah intertextového odkazu a nepomenuje expressis verbis jej autora či pôvodné dielo. Citát 

vstupuje do esejistovej výpovednej línie ako prvok inej komunikačnej roviny, a to tak, „že sa 

vzdialenosť medzi komunikačnými rovinami skracuje a citát sa organicky včleňuje do 

ostatného textu, napr. aj širšie rozvitý citát tvorí súčasť jednej textovej jednotky“ (Slančová, 

1985b, s. 93).  

Prekladateľ eseje preto musí byť vnímavý nielen k explicitne zvýrazneným, ale aj k 

zdanlivo nepríznakovým prvkom eseje, ktoré bývajú do eseje zakomponované nepríznakovo, 

majú však intertextovú povahu. Predpokladom je, samozrejme, prekladateľova interkultúrna 

kompetencia, keďže ako mediátor dvoch kultúr by mal poznať východiskový lingvokultúrny 

makrokontext tak, aby ho dokázal adekvátne transformovať do cieľového textu. Prekladateľ 

sa preto na mnohých miestach v eseji stáva akýmsi „detektívom“, ktorého úlohou je 

vystopovať a správne interpretovať jednotlivé lingvokulturémy, ktoré esejita do textu vložil. 

Takéto východisko podporuje aj vyhlásenie samotného J. Vilikovského, podľa ktorého  

„prekladateľ sa teda líši od pôvodného čitateľa vyššou mierou intelektualizovaného vnímania 
                                                           
28 Ak nie je uvedené inak, odkazy na Orwellove eseje v angličtine boli prevzaté zo stránky http://www.george-
orwell.org/l_orwell-essay.html (2010). 
29 K spojeniu Little Englander porov. napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Englander (9. 3. 2010). 

http://www.george-orwell.org/l_orwell-essay.html�
http://www.george-orwell.org/l_orwell-essay.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Englander�
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a oveľa menšou spontánnosťou“ (Vilikovský, 1984, s. 92).  Prekladateľov komentár 

lingvokultúrne špecifických prvkov potom upozorní čitateľa na to, aby ich neprehliadol.  

Dôsledné prekladateľovo komentovanie lingvokulturém opodstatňuje simultánnosť 

čítania Orwellových esejí a poznámkového bloku prekladateľa. Dokumentuje to aj 

nasledujúci úryvok z eseje Útulok venovanej téme tuláctva, v ktorej G. Orwell charakterizuje 

tulákov takto: „Nepoznajú nič také, čo by sa dalo nazvať konverzáciou, pretože prázdne 

brucho nedovolí duši vzletné úvahy. Priveľmi na nich dolieha svet. Nikdy nevedia, odkiaľ 

vezmú najbližšie jedlo, a tak nemyslia na iné ako na najbližšie jedlo.“ (Orwell, 2003, s. 50).  

Veta „Priveľmi na nich dolieha svet“, v origináli „The world is too much with them“, 

je zdanlivo nepríznaková, nocionálna, do východiskového i cieľového textu je včlenená bez 

osobitných indikátorov, esejista nezdôrazňuje jej intertextový charakter. J. Vilikovský ju však 

identifikuje ako lingvokulturému; je to podľa neho „narážka na známy sonet Williama 

Wordswortha (1770 – 1850): moderný človek v zhone za materiálnymi statkami zabúda na 

prírodu – azda by mu bolo lepšie narodiť sa kedysi ako pohan, ktorý ešte vedel vidieť 

Tritónov či Protea vynárajúceho sa z mora.“ (Vilikovský, 2003a, s. 202).  

Ako vidno, J. Vilikovský svoj pragmatický prekladateľský postup realizoval nielen 

uvedením pôvodu intertextovej alúzie, ale takisto aj jej interpretáciou, čím pomohol čitateľovi 

pochopiť funkciu alúzie v eseji. Nazdávame sa, že bez Vilikovského komentára by sa pri 

tomto citáte nemohla naplniť v preklade jedna z funkcií intertextových prvkov, „často 

humorne a ironicky podfarbených, ktoré zvyšujú mieru markantnosti celého textu“ (Slančová, 

1985b, s. 94). Cieľový čitateľ by ho ako intertextový prvok pravdepodobne neidentifikoval; 

resp. by ho neinterpretoval v zhode s esejistovým komunikačným zámerom – čo sa podľa 

nášho názoru potvrdzuje v českom preklade.  

K. Hilská totiž prekladá citovanú pasáž takto: „Nemají nic, o čem by mohli slušne 

konverzovat, protože prázdné břicho nezanecháva v jejich duši místo pro úvahy. Svět je pro 

ně příliš velký. Další jídlo nikdy není dost jisté a na nic jiného myslet nedokážou.“ (Orwell, 

1997, s. 15). Nemožno spoľahlivo odpovedať na to, či prekladateľka túto lingvokulturému 

zaregistrovala, keďže poznámka k tomuto intertextovému odkazu v českom preklade chýba. 

Hilskej sémanticky neurčitý prekladový variant však podľa nášho názoru možno hodnotiť 

ako negatívny posun, ktorý vznikol z nepochopenia Orwellovej alúzie a jeho interpretácie 

skutočnosti. Slovenský poetickejší a figuratívnejší preklad východiskovej syntagmy svedčí o 

opodstatnenosti poznania mimotextovej skutočnosti prekladateľom, ktoré môže získať aj pri 

tvorbe prekladateľských poznámok. 
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1.4 Poznámka prekladateľa ako prostriedok exotizácie 

Keď pri preklade terminologicky nemotivovanej lexémy postupuje prekladateľ 

v prospech exotizácie,30

1.4.1 Napr. vetu „Nevertheless there is a tinge of quislingism in his attitude“ (Orwell) 

z eseje Politika versus literatúra prekladá J. Vilikovský takto: „Napriek tomu však na jeho 

postoji badať istú dávku quislingovstva“ (Orwell, 2003, s. 134). Termín quislingovstvo J. 

Vilikovský nekomentuje priamo, odkazuje len na svoju predchádzajúcu poznámku k osobe 

Vidkuna Quislinga, ktorý bol „vodca nórskych fašistov, premiér 1940 a 1942-45; popravený 

ako kolaborant“ (Vilikovský, 2003a, s. 200). Čitateľ, ktorý prevzatý termín quislingovstvo 

nepozná, tak môže k nemu analogicky na základe tejto poznámky priradiť jeho denotát – 

zradcovstvo, kolaborantstvo. Na margo Vilikovského variantu treba poznamenať, že pri 

preklade mohol byť použitý už transortografizovaný termín kvislingovstvo, ktorý je odvodený 

od termínu kvisling. Ten sa v slovenčine používa na označenie politického zapredanca, 

zradcu

 na ozrejmenie svojej motivácie v niektorých  prípadoch používa 

prekladateľskú poznámku. Takúto stratégiu uplatňuje pri preklade termínov, keď mu 

explikácia v poznámke umožňuje použiť menej známy termín namiesto jeho naturalizujúceho 

slovenského synonyma. Potvrdzuje sa tak, že „poznámkami prekladateľ rieši napätie medzi 

požiadavkou zachovania cudzieho v preklade a požiadavkou komunikatívnosti prekladu, teda 

bezproblémového čitateľského príjmu“ (Gromová, 2009, s. 76).  

31

K. Hilská východiskovú lexému nahrádza naturalizujúcim českým ekvivalentom 

prevzatého slova: „Nicméně je jeho postoj zabarven zrádcovstvím“ (Orwell, 1997, s. 388). 

 (Šaling et al., 1997, s. 687). 

1.4.2 To, že poznámkový blok funguje ako zázemie pre exotizujúci preklad, dokazuje 

aj Vilikovského preklad spojenia in the Georgian style v eseji Prečo píšem. J. Vilikovský tu 

totiž použil substitučný postup a opisné kompozitum „v dekadentno-symbolistickom štýle“ 

(Orwell, 2003, s. 192). Naturalizujúci preklad už potom nedopĺňa vysvetľujúcou poznámkou 

o charaktere tohto štýlu.32

 

 V českom exotizujúcom variante v georgiánskej stylu (Orwell, 

1997, s. 5) sa uplatnil transferenčný postup.  

                                                           
30 Porov. v tejto štúdii kapitolu 2 Lingvokulturémy: lingvistické špecifiká 
31 Lexéma kvisling sa v rôznych morfologických tvaroch nachádzala v čase písania štúdie v Slovenskom 
národnom korpuse 4-krát (verzia Prim-4.0-public-all). V súčasnej verzii Prim-5.0-public-all sa vyskytuje len 2-
krát. 
32 Otázkou zostáva, prečo si prekladateľ vybral práve spojenie dekadentno-symbolistický, na čo však 
nedokážeme spoľahlivo zodpovedať, keďže esejista spomínanú báseň neuvádza. Sémantickú spojnicu medzi 
georgiánskym a dekadentno-symbolistickým štýlom v literatúre sa nám nepodarilo nájsť. 
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1.5 Poznámka prekladateľa ako prostriedok spresnenia lingvokulturémy 

1.5.1 V niektorých prípadoch J. Vilikovský svojou poznámkou upresňuje identifikáciu 

lingvokulturémy spoločensko-historického charakteru. Napr. v prípade spojenia vojna proti 

Francúzsku z eseje Politika verzus literatúra: „Prvý diel Gulliverových ciest, na povrchu 

satira na ľudskú veľkosť, sa pri bližšom pohľade ukáže jednoducho ako útok na Anglicko, na 

vládnucu whigovskú stranu a na vojnu proti Francúzsku, ktorá – nech už boli motívy 

spojencov akékoľvek zlé – predsa len zachránila Európu pred tyraniou reakčnej veľmoci.“ 

(Orwell, 2003, s. 134).  

J. Vilikovský poznámkou vysvetľuje toto pomerne vágne vyjadrenie, keďže 

vojnových stretov medzi oboma krajinami bolo v histórii niekoľko. Podľa prekladateľa je 

to „tzv. vojna o španielske dedičstvo v r. 1701 – 13 medzi Anglickom, Rakúskom 

a Holandskom na jednej a Francúzskom, Bavorskom a Portugalskom na druhej strane“ 

(Vilikovský, 2003a, s. 206). S Vilikovského prekladateľskou poznámkou navyše dostávajú 

jasnejšie kontúry aj zvýraznení „spojenci“. Takáto explikácia v podobe poznámky 

kompenzuje implicitnosť východiskového textu, ktorá by bez existencie prekladateľovho 

komentára mohla vytvárať priestor pre variantné interpretácie.  

1.5.2 Snaha o explicitnosť v preklade je hlavnou líniou Vilikovského poznámok 

prekladateľa a realizuje sa pri viacerých Orwellových implikáciách, ktoré mohli u dobového 

čitateľa zarezonovať; s časovým a priestorovým posunom cieľového textu však potrebné 

asociácie u slovenského čitateľa nevyvolávajú. Napr. v eseji O úpadku vraždenia v Anglicku 

uvádza G. Orwell zoznam „vrahov, ktorých reputácia obstála v skúške času“ (Orwell, 2003, s. 

67). V Poznámkach nájdeme ku každej historickej postave objasnenie jej prípadu a navyše 

prekladateľ pre čitateľa identifikuje prípad, ktorý samotný autor nechcel pomenovať. Keď 

teda G. Orwell píše: „Okrem toho sa približne v roku 1919 odohral ešte jeden veľmi slávny 

prípad, ktorý zapadá do tejto všeobecnej schémy, ale nemôžem ho uviesť menovite, pretože 

obžalovaného oslobodili.“ (ibid.), J. Vilikovský ponúka možnú interpretáciu tejto narážky: 

„zrejme ide o štyridsaťpäťročného waleského právnika Harolda Greenwooda“, ktorý bol 

obvinený z otrávenia manželky, ale obvinenia ho zbavili pre výpoveď najstaršej dcéry 

(Vilikovský, 2003, s. 203).  

1.5.3 Tvorba prekladateľových poznámok má, ako vidno, v prípade J. Vilikovského až 

detektívny charakter, čo naznačuje aj ďalší Vilikovského komentár historickej postavy 

zločinca Eugena Arama v básni z eseje Prečo píšem (Orwell, 2003, s. 196):  
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„Ja eunuch som bez háremu, 

v tmách ako červ sa zmáram: 

od komisára ku kňazovi 

blúdim sťa Eugen Aram.“ 

V „detektívnom zápale“ prekladateľ spresňuje historické súvislosti: „Eugene Aram 

(1704 – 59) – učiteľ, ktorý sa po nociach dával na cesty zločinu; keď dospel až k vražde, ušiel 

a štrnásť rokov sa skrýval v Londýne a v zapadnutej dedine, kde ho spoznali, vydali súdu a na 

základe priznania spoluvinníka odsúdili na smrť. Jeho životný príbeh poslúžil za námet pre 

román Edwarda Bulwera Lyttona (1803 – 73) i báseň Thomasa Hooda (1799 – 1845), ktorú 

pri hudobných večierkoch často prednášal viktoriánsky zločinec a vrah Charley Peace (p. 

pozn. k s. 73).“ (Vilikovský, 2003a, s. 209).  

Citované Vilikovského prekladateľské poznámky okrem iného naznačujú nielen jeho 

snahu sprostredkovať informáciu čitateľovi, ale aj prekladateľov vlastný záujem o jednotlivé 

historické a kultúrne odkazy, keďže pri niektorých z nich ide prekladateľ takpovediac až nad 

rámec svojich prekladateľských „povinností“33

 

. Rovnako tento citát ukazuje, že Vilikovského 

poznámky vytvárajú sieť vzájomne prepojených komentárov (porov. aj poznámku k termínu 

quislingovstvo v časti 1.4.1).   

1.6 Preklad lingvokulturémy v básni 

Osobitné postavenie má preklad lingvokulturém v básni, pretože tu na prekladateľské 

riešenia vplývajú aj ďalšie faktory, ako je dodržanie rytmického pôdorysu, či rýmovej 

štruktúry. 

1.6.1 Z lingvokulturologického hľadiska preto zaujmú v eseji Prečo píšem verše z 

Miltonovho Strateného raja. G. Orwell ich uvádza bez toho, aby spomenul meno ich autora 

Johna Miltona; pomenúva ich len ako „The lines from Paradise lost“. Rovnako postupuje aj 

K. Hilská, ktorá zachováva znenie z originálu: „Při čtení veršů ze Ztraceného ráje“ (Orwell, 

1997, s. 6).  Naproti tomu J. Vilikovský považuje za potrebné slovenskému čitateľovi 

pripomenúť identitu autora veršov, preto ho v preklade explicitne pomenuje: „pri veršoch 

z Miltonovho Strateného raja“ (Orwell, 2003, s. 193). Možno to považovať za jeden zo 

                                                           
33 Ako však ukáže analýza jednotlivých prekladov esejí v tejto práci, na rozdiel od ostatných prekladateľov v 
prekladoch Jána Vilikovského zriedka nachádzame nepresnosti a posuny významu oproti východiskovému textu. 
Preto sa nazdávame, že tento na prvý pohľad nadštandardný záujem prekladateľa o lingvokultúrne špecifické 
prvky by mal sa mal stať štandardom pre všetkých prekladateľov, aby dosiahli ekvivalenciu svojich prekladov. 
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spôsobov realizácie poznámky prekladateľa – a to explikovanie tzv. vnútornou vysvetlivkou, 

keď prekladateľ v záujme čitateľa substituuje esejistovu implicitnosť explicitným vyjadrením. 

Pri porovnaní oboch prekladov a východiskového textu však zaujme najmä to, ako 

obaja prekladatelia Miltonove verše preložili. J. Vilikovský neuvádza, že by báseň prebral od 

iného prekladateľa, možno teda predpokladať, že ide o jeho vlastný preklad, navyše podľa 

našich informácií Miltonov Stratený raj v slovenčine doposiaľ nebol publikovaný. Naproti 

tomu v češtine vyšli dva preklady Miltonových veršov,34

Táto otázka je dôležitá preto, že J. Vilikovský do prekladu básne zakomponoval 

funkčný ekvivalent k východiskovej lingvokulturéme. V jeho slovenskom preklade čítame: 

„Pri veršoch z Miltonovho Strateného raja –   

 takže nie je jasný ani zdroj verzie 

použitej K. Hilskou.  

Tak s trudom on a znojnou lopotou 

Konal svôj čin, on s lopotou a trudom 

– ktoré sa mi teraz nezdajú až také úžasné, behal mi po chrbte mráz; a písanie ‘svôj’ 

namiesto ‘svoj’ bolo dodatočným pôžitkom.“ (Orwell, 2003, s. 193).   

K. Hilská toto lingvistické špecifikum nezohľadňuje a prekladá bezpríznakovo:  

„Při čtení veršů ze Ztraceného ráje:   

Tu obtížně a s velkou námahou  

Šel dál: tu obtížně a s námahou 

které mi dnes nepřipadají tak úžasné, jsem dostával příjemné mrazení v zádech a zastaralý 

pravopis mou rozkoš jen umocňoval.“ (Orwell, 1997, s. 6).  

Ako ukazuje zvýraznený text, K. Hilská používa generalizujúce spojenie zastaralý 

pravopis namiesto konkrétneho lingvistického špecifika, aké sa vyskytuje v slovenskom 

preklade a vo východiskovej anglickej verzii:  

„The lines from PARADISE LOST,  

So hee with difficulty and labour hard  

Moved on: with difficulty and labour hee.  

which do not now seem to me so very wonderful, sent shivers down my backbone; and the 

spelling ‘hee’ for ‘he’ was an added pleasure.“ (Orwell)  

Nazdávame sa, že J. Vilikovský modifikovaním tvaru privlastňovacieho zámena 

primerane nahradil lingvistické špecifikum z originálu, na rozdiel od českej prekladateľky, 

ktorá ho nezohľadnila ani pri preklade veršov, ani v komentujúcom texte. V českom preklade 
                                                           
34 Preklad Josefa Jakuba Jungmanna a preklad Josefa Julia Davida. 
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tak došlo k simplifikácii výrazových vlastností, keď sa nepríznakovým prekladateľským 

riešením oslabila estetická kvalita východiskového textu.  

1.6.2 Druhým príkladom toho, ako sa prekladateľ vyrovnáva s prekladom básne 

v eseji, je Orwellova báseň z eseje Prečo píšem, ktorá sa, ako pripomína česká prekladateľka 

v poznámke pod čiarou (Orwell, 1997, s. 9), objavila v decembri 1936 v časopise Adelphi. J. 

Vilikovský aj K. Hilská v prekladoch básne zachovali pôvodný rýmový vzorec abcb. Okrem 

historického odkazu na Eugena Arama, ktorému sme sa už venovali (porov. kap. 1.5.3), sa 

v poslednom dvojverší básne vyskytuje ďalšia lingvokulturéma:  

Orwell: I dreamt I dwelt in marble halls,  

 And woke to find it true;  

 wasn't born for an age like this;  

 Was Smith? Was Jones? Were you? 

J. Vilikovský: „Vo sne žil som v sieňach z mramoru –  

              Pravdou bol sen ten zlý.   

                    Nehodím sa pre tento vek. 

                      A blížny môj? A ty?“ (Orwell, 2003, s. 196) 

Hilská: „O síních mramorových snil jsem 

       A ten sen ukázal se pravdivým; 

       že naše doba mi nesvědčí –  

       Svědčí snad vám či Smithovi?“ (Orwell, 1997, s. 9)  

Lingvokultúrne špecifické sú v básni antroponymá Smith a Jones, ktoré v anglickom 

kontexte konotujú veľmi frekventované priezviská, podobne ako napr. slovenské 

antroponymum Novák. Preto J. Vilikovský podľa nás vhodne použil substitúciu slovenskými 

apelatívami blížny, ty, ktoré majú v tomto kontexte rovnako všeobecný charakter ako 

spomínané anglické antroponymá. Naproti tomu K. Hilská ponechala pôvodné proprium 

Smith, hoci ním len asonančne naplnila rýmový vzorec, ktorý (až na jednu výnimku) dôsledne 

dodržiavala v predchádzajúcich ôsmich strofách. 

 

1.7 Prekladateľove korekcie esejistu 

Otázka roly prekladateľa pri korekcii zjavne chybných údajov uvedených vo 

východiskovom texte bola už v translatologickej literatúre nastolená viackrát (Andričík, 2004, 

s. 50 – 54; tam porov. aj príklady a odkazy na ďalšie práce). Ku korekcii pristupuje Ján 
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Vilikovský aj pri Orwellovej eseji, no opäť len v časti Poznámky, teda bez toho, aby zasiahol 

do pôvodnej podoby eseje.  

1.7.1 V eseji Lear, Tolstoj a Šašo totiž G. Orwell píše: „A hoci to Tolstoj nemohol 

predvídať, keď písal esej o Shakespearovi, ešte aj koniec jeho života – náhly, neplánovaný 

útek krajinou, iba v sprievode vernej dcéry, smrť v chalupe v cudzej dedine – je akoby 

prízračnou spomienkou na Leara.“ (Orwell, 2003, s. 98). J. Vilikovský ho v tomto odkaze na 

literárnu históriu „opravuje“: „ide o (pravdepodobne prevzatý) omyl; Tolstoj odišiel z domu 

len v sprievode svojho lekára Dr. Dušana Makovického. Dcéru prizvali až neskôr, keď sa 

spisovateľov zdravotný stav zhoršil.“ (Vilikovský, 2003a,  s. 204).    

1.7.2 Podobnú korekciu uvádza J. Vilikovský k Orwellovmu výroku v eseji O úpadku 

vraždenia v Anglicku, a to že „Jonesová s Hultenom spáchali svoj zločin za zvukov V1 

a odsúdili ich za zvukov V2.“ (Orwell, 2003, s. 70). V poznámkach J. Vilikovský nielen 

vysvetľuje označenia V1 a V2 (bezpilotné lietadlo, resp. raketová bomba), ale na základe 

historických súvislostí upresňuje, že v čase zločinu dopadali na Londýn obe zbrane, a teda to, 

čo tvrdí Orwell, „nie je celkom pravda“ (Vilikovský, 2003a, s. 203).  

1.7.3 Korekciu textu prekladateľom nachádzame aj pri lingvokulturéme v štvrtej časti 

eseje Anglicko, tvoje Anglicko, ktorú G. Orwell otvára konštatovaním: „bitku pri Waterloo 

možno naozaj vyhrali na etonských ihriskách, ako sa hovorieva“ (Orwell, 2003, s. 20). J. 

Vilikovský v Poznámkach vysvetľuje, že ide o „výrok, ktorý (pravdepodobne mylne) pripisuje 

Wellingtonovi Montalembert; má byť vyjadrením významu, aký majú šport a hry vo výchove 

budúcich vládnucich vrstiev v súkromných školách“ (Vilikovský, 2003a, s. 201). J. Vilikovský 

uvádza nielen tradovaného autora tohto výroku, ale zároveň tradíciu koriguje a vysvetľuje 

súvislosť s Etonom, súkromnou školou pre vyššie spoločenské vrstvy. 

Takéto korekcie možno považovať za pragmatický prekladateľský postup, keďže ide o 

pridávanie informácie potrebnej pre príjemcu v cieľovej kultúre (Gromová, 2009, s. 54). Vo 

všetkých uvedených prípadoch korigujúci komentár opodstatňuje poznámkový blok 

prekladateľa za textom, aj keď v rôznej miere. V úryvku o Learovi Orwellova paralela vedená 

medzi životom a smrťou Leara a Tolstého stojí na nesprávnom predpoklade a Vilikovského 

korekcia ju relativizuje. V druhom prípade je autorov lapsus len kulisou metafory, takže jeho 

korigovanie prekladateľom nemá až taký závažný vplyv na sémantiku textu. Podobne 

marginálna vo vzťahu k sémantike eseje je aj tretia korekcia údajného výroku Wellingtona. 
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2 Lingvokulturémy: lingvistické špecifiká 

Orwellov prekladateľ Ján Vilikovský pripomína vo svojom portréte Orwella-esejistu 

špecifickosť jeho jazyka; je to jazyk „maximálne vecný, triezvy, vyhýbajúci sa ako kvetnatému 

vzletu ‘literátov’, tak frázovitosti či lacnému pátosu, aké zvyčajne spájame so žurnalizmom. Je 

to jazyk objektivizovaný, priam klinicky presný, vecný, miestami dokonca tak trochu 

didaktický – chvíľami máme dojem, že čítame populárno-náučný text.“ (Vilikovský, 2003c, s. 

217 – 218). Takéto charakteristiky originálu determinujú prekladateľovu metódu; názory, 

ktoré mal G. Orwell na jazyk a ktoré sa snažil uplatňovať aj na svoje texty, musel prekladateľ 

aplikovať aj na svoju prácu. Ak sa teda G. Orwell snaží byť vo vyjadrovaní „maximálne 

vecný“, podobný prístup musel zvoliť aj prekladateľ.  

Svoju prekladateľskú metódu J. Vilikovský charakterizuje implicitne, keď píše 

o svojom „silnom pokušení uvádzané preklady zaktualizovať a priblížiť... a tak nepriamo 

zaútočiť na všetky ‘zmysluplnosti’, ‘filozofie’, ‘negociácie’, ‘excelentnosti’ a iné klenoty 

z pokladnice chudobných jazykom (i duchom)“ (Vilikovský, 2003b, s. 211). Od 

naturalizujúcej prekladateľskej stratégie však prekladateľa odradilo to, že by sa ňou porušila 

Orwellova zásada autentickosti jazyka. Naturalizačným postupom by sa síce preklad priblížil 

slovenskému čitateľovi, zároveň by sa však Orwellovi pripisovali slová, ktoré nemohol 

poznať. J. Vilikovský preto v závere dodáva: „považovali sme za správne, aby výsledný text 

nezastieral vzdialenosť od nás v priestore a čase“ (ibid.).  

Na základe prekladateľových autocharakteristík by bolo možné predpokladať, že 

Vilikovského prekladateľský postup je exotizujúci s ojedinelými aktualizačnými/ 

naturalizačnými prvkami. Pozrieme sa preto bližšie na niektoré Vilikovského prekladateľské 

riešenia, aby sme zistili, či je náš predpoklad o jeho prekladateľskej metóde správny. Aj 

v tejto časti štúdie zhodnotíme jednotlivé prekladové ekvivalenty z hľadiska posunov 

v preklade a z pohľadu typológie výrazových zmien predovšetkým v rovine lexikálnej výbavy 

textu.  

2.1 J. Vilikovský sa vo svojich Poznámkach vyjadruje k lingvistickým špecifikám 

Orwellových esejí len zriedka, a to vtedy, ak by nenáležitá interpretácia slova čitateľom 

modifikovala sémantiku textu. Napr. pri slove humanistický, ktoré je bezpríznakovo 

zakomponované do textu eseje Lear, Tolstoj a Šašo, J. Vilikovský uvádza, že v uvedenom 

kontexte je toto slovo „v osobitnom anglickom význame: racionalistický, vyjadrujúci 

presvedčenie, že svet a život možno vysvetliť bez toho, aby sme sa utiekali 
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k nadprirodzenému.“ (Vilikovský, 2003a, s. 204).35 Komentuje tým Orwellov výrok, ktorý 

dáva do kontrastu náboženské a humanistické: „Je to spor medzi náboženským 

a humanistickým postojom k životu“ (Orwell, 2003, s. 96).36

2.2 Lingvistických špecifík v Orwellowých esejach sa týka aj Vilikovského stať 

Poznámka prekladateľa (Vilikovský, 2003b, s. 210 – 211), v ktorej komentuje motivácie 

svojich prekladateľských riešení. Napr. pri slovách Russia a Russian považuje „za vhodné 

nepridŕžať sa otrocky originálu a prikloniť sa k úzu vžitému u nás“ (op. cit., s. 210), takže 

tieto lexémy v závislosti od kontextu prekladá v súlade s dobovými konvenciami 

naturalizačne ako Sovietsky zväz alebo Rusko. Prekladateľ používa substitučný postup 

a v prospech zníženia percepčnej námahy čitateľa diferencuje medzi pomenovaniami dobovo 

odlišných reálií. Hodnotíme to ako individuálny posun, explikáciu „za účelom zvýšenej 

komunikatívnosti príjmu“ (Gromová, 2009, s. 61). 

 Potvrdzuje sa tak, že exotizujúci 

preklad si častejšie vyžaduje doplnenie poznámkou prekladateľa, ktorá je explikáciou odlišnej 

sémantiky slova vo východiskovej a cieľovej kultúre.  

2.3. Na druhej strane na tom istom mieste J. Vilikovský priznáva, že pri niektorých 

lingvokulturémach37

2.4. Osobitným problémom pre prekladateľa bol podľa jeho vlastných slov 

terminologický aparát marxistickej ideológie medzivojnového Anglicka, ktorý je napriek 

prvoplánovej podobnosti s dobovou slovenskou terminológiou sémanticky i konotačne 

výrazne odlišný. J. Vilikovský uvádza ako príklad lexému class, ktorej slovenský ekvivalent 

trieda má v slovenčine nežiaduce konotácie, a preto prekladateľ namiesto neho volí 

substantívum vrstva, v zhode s konotatívnym významom anglickej lexémy class. Spojenie 

 zachoval ich doslovný preklad, hoci si uvedomoval jeho nežiaduce 

konotácie. Išlo konkrétne o lexému svetonázor, ktorá však podľa J. Vilikovského vo 

východiskovej anglickej podobe world outlook nevyvoláva také negatívne asociácie vo 

svojom lingvokultúrnom priestore ako jej slovenský ekvivalent. Lingvokultúrnu špecifickosť 

tejto lexémy bol prekladateľ nútený doplniť o vysvetľujúcu poznámku. Aby J. Vilikovský 

navigoval čitateľa k správnej interpretácii lingvokulturémy svetonázor, explicitne pripomína, 

že toto slovné spojenie znamená v angličtine „videnie sveta“, „nazeranie na svet“ 

(Vilikovský, 2003b, s. 210).  

                                                           
35 Substantívum humanism, od ktorého je odvodená lexéma humanist, sa v v angličtine definuje ako „a system of 
beliefs that concentrates on common human needs and seeks rational (rather than divine) ways of solving human 
problems“ (Oxford Advanced Learner's Dictionary , 1994,  s. 608). V slovenčine sa táto séma pri adjektíve 
humanistický nevyskytuje (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka (ďalej SSSJ), 2011, s. 211).  
36 V orig. „It is the quarrel between the religious and the humanist attitudes towards life.“ 
37 J. Vilikovský, samozrejme, nepoužíva tento termín. 
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working classes potom prekladá nie ako príznakové a konotačne zaťažené pracujúci, resp. 

robotnícka trieda, ale ako pracujúce vrstvy (Orwell, 2003, s. 195, porov. aj Vilikovský, 

2003b, s. 211), čím sa substitučným postupom prispôsobuje cieľovej slovenčine. Aj v tomto 

prípade uvažujeme o individuálnom posune, keďže poznámka k tomuto spojeniu je jeho 

explikáciou.  

Rovnako naturalizačne ako J. Vilikovský postupovala aj K. Hilská, ktorá preložila 

uvedenú konštrukciu analogickým českým spojením pracující vrstvy (Orwell, 1999, s. 8). 

Samozrejme, do hľadania prekladateľského riešenia zasahuje aj otázka kolokability, keďže 

potenciálne prekladateľské riešenia (štylistické konkretizácie) nie sú v cieľovej slovenčine 

frekvenčne rovnocenné a prekladateľ si intuitívne vyberá kolokabilné spojenie s primeranou 

frekvenciou.38

2.5 Analogický postup sa uplatnil pri preklade anglického „a feeling of partisanship“, 

a to jednak vo vzťahu k originálu i pri vzájomnom porovnaní. J. Vilikovský v tejto súvislosti 

otvorene priznáva, že „v jednom prípade sa bolo treba od autorových slov cielene odkloniť, 

aby sa nefalšovala jeho myšlienka. V stati Prečo píšem hovorí Orwell: ‘Mojím východiskom je 

vždy a feeling of partisanship, vedomie nespravodlivosti.’ Partisan, ako nás poučí slovník, je 

vášnivý prívrženec, človek niečomu zápalisto strániaci, takže najvernejším prekladom 

uvedeného miesta by bol pocit straníckosti. Vkladať však Orwellovi do úst tento termín 

v súvislosti s literatúrou by v našich podmienkach znamenalo pripisovať mu čosi, čo mu bolo 

nielen cudzie, ale proti čomu celý živo bojoval. A tak výsledná verzia znie: pocit, že sa za čosi 

vášnivo zasadzujem.“ (Vilikovský, 2003b, s. 211; zvýraznil J. V.).  

    

J. Vilikovský tak prispôsobil konotačne zaťažený prvok cieľovému lingvokultúrnemu 

prostrediu, aby nevyvolával nežiaduce asociácie a vystihol esejistov zámer. Namiesto pocitu 

straníckosti, ktorý by bol ekvivalentom tohto spojenia, sa prekladateľ prikláňa k opisnej 

hypotaktickej konštrukcii. Postupuje tak v prospech naturalizácie – v klasifikácii posunov  

ide opäť o individuálny posun, konkrétne o explikáciu, keď prekladateľ uprednostní 

viacslovné vyjadrenie pred jednoslovným. Naproti tomu K. Hilská konotácie tohto spojenia 

nezohľadňuje a prekladá spomínanú časť exotizačne: „Začínám vždycky pocitem stranickosti, 

pocitem nespravedlnosti“ (Orwell, 1997, s. 9). 

                                                           
38 V Slovenskom národnom korpuse (verzia prim-4.0-public-all) sa spojenie robotnícka trieda (a jeho pádové 
varianty) vyskytovalo 972-krát; pracujúca vrstva – 24-krát, spojenie robotnícka vrstva – 16-krát. V súčasnej 
verzii Korpusu, prim-5.0-public-all, je to v uvedenom poradí: 1256-krát, 24-krát a 19-krát, teda v porovnateľnom 
pomere.  
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Hoci tieto príklady sú len fragmentárnym pohľadom na Vilikovského prekladateľskú 

stratégiu, ukazujú, že naše počiatočné predpoklady sa nepotvrdili úplne. V preklade Jána 

Vilikovského sa objavujú aj naturalizujúce riešenia; pri exotizujúcom prekladovom variante 

prekladateľ zväčša siaha po poznámkovom bloku na konci knihy, aby svoj transferenčný 

postup odôvodnil.  

 

3 Posuny v preklade Orwellových esejí 

3.1 Aj keď Ján Vilikovský zväčša znižuje percepčnú námahu slovenského čitateľa, pri 

niektorých prekladateľských riešeniach predsa len nie je taký dôsledný. Vo vete „V Anglicku 

sa ešte vždy vešia a bičuje ‘deväťchvostovými mačkami’“ (Orwell, 2003, s. 12) prekladateľ 

exotizujúco prevzal spojenie „the cat o’ nine tails“. Toto ustálené spojenie z námorníckeho 

slangu označovalo bič, upletený z deviatich menších bičov, ktorým na palube trestali 

námorníkov. Nazdávame sa, že túto lingvokulturému dokáže identifikovať len málo 

slovenských čitateľov. Preto by v Poznámkach prekladateľa na konci knihy nemalo chýbať 

vysvetlenie jej sémantiky a kontextu použitia, resp. by prekladateľ mohol opäť použiť metódu 

explikácie a nahradiť doslovný preklad opisnou komplexnejšou syntagmou, napr. „*...vešia 

a trestá bičom z deviatich remienkov.“ K. Hilská v tomto prípade použila substitučný postup a 

naturalizujúcu konštrukciu „dostávají výprask důtkami“ (Orwell, 1997, s. 153). 

3.2 Prekladový posun zaznamenávame aj pri lingvokulturéme chorus of raspberries v 

eseji Umenie Donalda McGilla. Východiskové spojenie obsahuje lingvistické špecifikum – 

slangový výraz raspberry, ktorý súvisí s atributívnou syntagmou raspberry tart. Tá v 

sociálnej variete angličtiny, v tzv. rhyming slang, nahrádza lexému fart39

Toto výrazové zoslabenie, stratu možno vysvetliť príslušnosťou jednej z lexém 

viacslovného spojenia k špecifickej sociálnej variete východiskového jazyka, ktorá nemá 

paralelu v slovenskom jazykovom kontexte, takže sa funkčný ekvivalent nehľadá ľahko. 

Riešením by podľa nášho názoru mohla byť kompenzácia expresivizáciou inej časti 

 a označuje zvuk, 

vytvorený jazykom a perami na vyjadrenie opovrhnutia, nesúhlasu. Spojenie „to blow 

a raspberry“ znamená „vložiť jazyk medzi zovreté pery a silno vyfúknuť“ a týmto neslušným 

zvukom vyjadriť výsmech a neúctu. Východiskové chorus of raspberries preložil J. 

Vilikovský nocionálnou syntagmou protestný zbor (Orwell, 2003, s. 115), ktoré síce kóduje 

rovnaký význam ako anglické chorus of raspberries, podľa nášho názoru však nezachováva 

štylistickú príznakovosť a expresívnosť východiskového spojenia.  

                                                           
39 fart – angl. slang, vulg; vypustiť plyny z konečníka   
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atributívnej syntagmy protestný zbor – namiesto neutrálnej lexémy zbor by sa použila 

synonymná expresívna lexéma (banda, háveď, zberba, bagáž, čvarga, atď.).    

3.3 Na iných miestach prekladu zase J. Vilikovský volí opačný postup – namiesto 

východiskovej neutrálnej lexémy vyberá príznakový ekvivalent. Použije napr. zastarané slovo 

podagra: „...nejakého starého tyrana, prežratého podagrou, ktorý duchom žije ešte v 19. 

storočí a vynáša  neľudské rozsudky“ (Orwell, 2003, s. 12), namiesto jeho frekventovanejších 

synoným lámka, dna, pakostnica ako ekvivalentov anglickej lexémy gouty.40 Nazdávame sa, 

že ide o retardačný posun, keďže adjektívum gouty, či substantívum gout fungujú 

v angličtine ako neutrálne lexémy a nemajú moderné synonymá, na rozdiel od slovenského 

archaizmu podagra.41 Za Vilikovského archaizáciou mohla stáť snaha o autenticitu lexiky a  

charakterizáciu doby, ku ktorej sa syntagma vzťahuje (19. st.). Takisto však možno uvažovať 

aj o prekladateľovom generačne odlišnom vnímaní lexémy podagra z hľadiska archaickosti; 

to, čo mladší používatelia slovenčiny môžu hodnotiť ako archaizmus, môže na staršiu 

generáciu komunikantov pôsobiť ako nocionálna lexéma.42

3.4 Podobne aj pri východiskovom anglickom spojení linen-nightgowned prekladá J. 

Vilikovský okazionálnym adjektívom barchetový

 

43 v spojení barchetové nočné košele (op. 

cit., s. 115) namiesto neutrálnych a frekventovanejších lexém plátenné, ľanové.44

3.5 Príkladmi výrazovej individualizácie sú v skúmaných textoch aj hovorové 

a príznakové ekvivalenty kandeláber (Orwell, 2003, s. 113) namiesto spojenia pouličná 

lampa z východiskového lamp-post; či rajbanie dlážok (op. cit., s. 115) namiesto anglického 

scrubbing brush. Na inom mieste zasa J. Vilikovský prekladá anglické knobby cane

 Môže ísť 

znovu o retardačný posun, ako v predchádzajúcom prípade, alebo o výrazové zosilnenie, 

konkrétne výrazovú individualizáciu, keď „do popredia sa dostáva prekladateľov výrazový 

idiolekt.“ (Gromová, 2009, s. 67).  

45 ako 

paličku malakka (op. cit., s. 109), ale bez toho, aby toto kultúrne špecifikum priblížil.46

Treba však zároveň dodať, že preklad Orwellových esejí v podaní Jána Vilikovského 

znie zväčša veľmi prirodzene, rešpektuje zákonitosti a špecifiká cieľového slovenského 

   

                                                           
40 gouty (angl.) – postihnutý dnou  
41 Frekvenčné zastúpenie v SNK (prim-5.0-public-all): podagra – 66 výskytov (vrátane jej derivátov); lámka – 
190 výskytov, pakostnica – 45 výskytov. 
42 Analogická situácia mohla nastať aj pri analyzovaných lexémach barchetový a kandeláber (porov. 3.4. a 3.5). 
43 barchet – pôvod. arab., do slovenčiny prevzaté z nemčiny; „jednofarebná alebo potlačená teplá, na jednej 
strane česaná bavlnárska tkanina s plátnovou väzbou“ (Šaling et al.,1997, s. 156).  
44 Výskyt v SNK: barchet, barchetový – 50 výskytov; plátenný – 2392 výskytov; ľanový – 1052 výskytov. 
45 Knobby cane (angl.) – palička s uzlom, hrčkou na vrchu 
46 Malaka paličky – podľa hlavného mesta na ostrove Malace. Porov. na: 
http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1179/Ivankova_Glosy/28 (2. 2. 2010) 

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1179/Ivankova_Glosy/28�
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jazyka. Prekladateľ zvažuje aj otázku eufonickosti prekladu a v jej prospech radšej zvolí 

prostriedok z inej štýlovej vrstvy. Napr. použije hovorový výraz fronty namiesto spisovného 

rady: „fronty pred pracovnými úradmi“ (op. cit., s. 6), aby sa vyhol nežiaducej paronymii 

v syntagme *rady pred úradmi. Hoci aj tu expresivizácia prekladu znamená výrazovú 

individualizáciu, ktorá stupňuje „jedinečné výrazové vlastnosti predlohy nad jej skutočný 

stav“ (Gromová, 2009, s. 67), má svoje odôvodnenie v snahe o eufonickosť textu. 

3.6 Na margo prítomnosti importovanej lexiky v esejach píše J. L. Gómez-Martínez: 

„Ak v eseji niet miesta pre popularizáciu, rovnako tu niet miesta ani pre odborné termíny 

a výrazy, ktoré sú potrebné len pri pertraktovávaní jednotlivého na hlbšej vedeckej úrovni.“ 

(Gómez-Martínez, 1996, s. 35). Aj samotný G. Orwell v eseji Politika a jazyk postuluje 

pravidlo, týkajúce sa prevzatých slov: „Nikdy nepouži cudzie slovo, kde stačí domáce.“ 

(Orwell, 2003, s. 130). Ak sa teda v jeho textoch cudzie slová vyskytujú, môžeme 

predpokladať, že ich použitie nie je samoúčelné ani nie je prejavom slovnej ekvilibristiky. 

Preto Vilikovského preklad nie je presýtený cudzími slovami a tzv. pompéznym 

vyjadrovaním.47

Vzhľadom na tematiku esejí sa však autor ani prekladateľ použitiu importovanej 

lexiky nemohli vyhnúť. G. Orwell totiž ráta s istou erudíciou čitateľa, s jeho znalosťou 

cudzích slov (quislingism, malapropism), so znalosťou latinčiny i francúzštiny (použité 

slovné spojenia ako vae victis, ipso facto, cause célèbre). Na rozdiel od G. Orwella však 

slovenský prekladateľ predpokladá, že väčšinu týchto lingvokulturém nebude vedieť jeho 

čitateľ dekódovať; preto namiesto cudzích slov a latinizmov ponúka zväčša ich slovenské 

náprotivky (ipso facto – „samy o sebe“, malapropizmus – „nesprávne používanie cudzích 

slov“, atď.), či pridáva historický exkurz o pôvode slov: napr. pri výroku „Moc rovná sa 

právo – vae victis“ (Orwell, 2003, s. 79) J. Vilikovský v poznámkach uvádza preklad 

latinského výroku Vae victis (Beda porazeným) i okolnosti, ktoré sprevádzali jeho vyslovenie 

(dobytie Ríma Galmi) (Vilikovský, 2003a, s. 203). Vo všetkých spomínaných prípadoch 

naturalizujúcej substitúcie ide podľa nás o individuálny posun, keď sa v preklade 

explicitnosťou slovenského synonyma realizuje explikácia prevzatej lexémy východiskového 

textu.   

  

3.7 Prekladový posun sme zaznamenali aj v eseji Umenie Donalda McGilla pri 

lingvokulturéme music-hall, ktorú J. Vilikovský prekladá dvojako. Na niektorých miestach 

                                                           
47 Termín je Vilikovského prekladom Orwellovho spojenia pretencious diction z eseje Politics and English 
Language, ktorej sa tu venujeme osobitne v kapitole III.  
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lexémou kabarety („like the music halls“ – „tak ako kabaret“) (Orwell, 2003, s. 115), takže 

nahradením cudzieho kultúrneho prvku domácim uplatňuje pragmatický prekladateľský 

postup. Na iných miestach prekladateľ spomínanú lexému ponecháva v takmer pôvodnom 

tvare. Vtedy vystupujú do popredia gramatické prekladateľské postupy. Pri prebratí termínu 

z originálu je totiž prekladateľ nútený modifikovať podobu prevzatého slova: to ešte neprešlo 

procesmi transmorfologizácie a transderivácie,48

Gramatický prekladateľský postup sa uplatnil aj pri preklade východiskovej 

syntagmy ordinary small change of the revue and music-hall stage, kde výraz music-hall je 

vo vetnočlenskej platnosti atribútu. V slovenskej vete došlo k zmene syntaktickej funkcie 

substantíva zo zhodného atribútu na adverbiále: „sú bežnou mincou v kabaretoch a music-

halloch“ (Orwell, 2003, s. 113). Ekvivalent lexémy stage – pódium bol vynechaný; 

prekladateľ sa chcel zrejme vyhnúť tvorbe adjektíva music-hallový.

 ktoré sprevádzajú preberanie a sú súčasťou 

adaptačného procesu importovanej lexémy. Kým vo východiskovom texte je lexéma použitá 

v plurálovom tvare – „less important than the music halls“, v slovenskom preklade sa musel 

použiť singulár: „menej dôležitým ako music-hall“ (ibid.), keďže variant *music-hally by bol 

príznakový. Nastala teda zmena na úrovni gramatických kategórií slovných druhov 

(Gromová, 2009, s. 53). 

49  Z hľadiska klasifikácie 

posunov ide o konštitutívny posun, „ku ktorému dochádza na základe rozdielností medzi 

jazykovým kódom originálu a prekladu“ (Gromová, 2009, s. 58). K. Hilská v tomto kontexte 

používa spojenia revuální a estrádní program (Orwell, 1999, s. 208), estrády, kabarety (op. 

cit., s. 211) a adjektívum music-hallový len v poznámke.50

3.8 Podobnú prekladateľskú stratégiu ako pri lexéme music-hall si obaja prekladatelia 

zvolili v prípade lingvokulturémy blimp. Anglická lexéma blimp je eponymná s komiksovou 

postavou poručíka Blimpa a používa sa ako označenie ultranacionalistu.

   

51

                                                           
48 O pojmoch transmorfologizácie, transderivácie a transortografizácie porov. Ološtiak( 2001). 

 J. Vilikovský si 

vybral ako jej slovenský ekvivalent naturalizujúce kompozitum hurápatriot (Orwell, 2003, s. 

25), následne blimp class preložil ako hurápatriotickú vrstvu (ibid.).  

49 Lexémy music-hall a music-hallový sa v SNK vyskytujú 6--krát, ale zapísané len osobitne: music hall a music 
hallový.  
50 Spomínaná poznámka je výnimočná svojím rozsahom – má takmer 40 riadkov – i svojím obsahom, keďže ide 
o citát recenzie samotného G. Orwella na predstavenie britského komika Maxa Millera, ku ktorému sa poznámka 
vzťahuje (Orwell, 1997, s. 208 – 209). Prekvapuje preto, že hoci podobných kultúrnych odkazov je v texte veľa, 
prekladateľka vysvetľuje práve tento a venuje mu neporovnateľne väčší priestor. 
51 Blimp – „A pompous, reactionary, ultranationalistic person. [After Colonel Blimp, a cartoon character 
invented by David Low (1891 – 1963).]“; porov. na http://www.thefreedictionary.com/Blimp (2. 2. 2012). 
 

http://www.thefreedictionary.com/Blimp�
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Na rozdiel od neho K. Hilská používa exotizujúce lexémy Blimpové, vrstva Blimpů 

(Orwell, 1997, s. 162) bez toho, aby tieto termíny českému čitateľovi vysvetlila. Kým teda 

u Vilikovského je prekladateľské riešenie substitučným postupom v prospech naturalizácie, 

u K. Hilskej je to transferenčný exotizačný postup. Pri Vilikovského variante navyše možno 

opäť uvažovať o individuálnom posune ako prejave prekladateľovho idiolektu. V klasifikácii 

výrazových zmien ide o výrazovú substitúciu, ktorá nahrádza nepreložiteľnú 

lingvokulturému východiskovej kultúry (a jazyka) funkčným ekvivalentom z cieľového 

jazyka a kultúry.   

3.9 Lingvokulturému objavujeme aj pri prekladovej transformácii pomenovania 

Swiftových postáv z Gulliverových ciest. Zatiaľ čo v českom preklade eseje sa vyskytujú 

v transortografizovanej podobe ako Hvajninimové, v slovenčine J. Vilikovský ponecháva 

takmer identický variant anglickej podoby, s nevyhnutnými flektívnymi úpravami ako 

Houyhnhnmovia. V Poznámkach k tomuto variantu pripomína, že „vžila sa výslovnosť 

hwinim“ (Vilikovský, 2003a, s. 206), ktorá sa zhoduje s pôvodnou anglickou výslovnosťou. 

Analogicky slovenský prekladateľ postupuje aj pri pomenovaní ďalšieho národa zo Swiftovho 

diela, Yahooov, ktorí majú v nominatívnom tvare identickú grafickú podobu v angličtine i 

slovenčine – Yahoo (Orwell, 2003, s. 133); v českom preklade sa pri nich opäť uplatňuje o. i. 

transortografizácia: Jahuové  (Orwell, 1997, s. 387).  

3.10 Napokon sa ešte pristavíme pri lingvistickom špecifiku angličtiny, zámene you, 

ktoré sa vzťahuje na druhú osobu singuláru i plurálu. Záleží nielen na charaktere 

východiskového textu, ale aj na prekladateľovi, ako ho v kontexte interpretuje, čo dokazuje aj 

odlišný preklad v českej i slovenskej prekladovej mutácii eseje. J. Vilikovský toto zámeno 

v eseji Prečo píšem nahradzuje plurálovými tvarmi, teda vykaním: „Kritik, ktorého si vážim, 

si ma vzal pre ňu na paškál. ‘Načo ste tam pchali všetky tie zbytočnosti?’  pýtal sa. ‘Mohla to 

byť dobrá kniha, a vy ste toho narobili žurnalizmus.’“  (Orwell, 2003, s. 197).  

K. Hilská si zvolila bezprostrednejší singulár, tykanie: „Jeden kritik, jehož si vážím, mně 

o tom učinil přednášku. ‘Proč jsi tam dával všechen ten materiál?’ ptal se. ‘Mohla to být 

dobrá kniha, a ty si z toho udělal žurnalismus.’“ (Orwell, 1997, s. 10). Odlišný spôsob, akým 

východiskový text interpretovali obaja prekladatelia, vedie buď k výslednej hovorovosti (K. 

Hilská) alebo nocionálnosti, až formálnosti (J. Vilikovský) tejto časti cieľového textu. Možno 

tu teda uvažovať o individuálnom posune, ktorý „vychádza z interpretácie originálu a je 

prejavom prekladateľskej poetiky či zámeru“ (Gromová, 2009, s. 59). 
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4 Humor a irónia ako interkultúrny fenomén v Orwellovej eseji 

K interkultúrnym fenoménom radíme i otázku prekladu humorných a ironických 

prvkov. Aj esejistika G. Orwella si zachováva povestný britský humor, charakteristický 

(seba)iróniou a sarkazmom, napr.: „Jedno však oddávna dokazovalo, že anglická vládnuca 

trieda je morálne pomerne zdravá – v čase vojny sú jej príslušníci celkom ochotní dať sa 

zabiť.“ (Orwell, 2003, s. 24). Ironický postoj nachádzame v Orwellových vyjadreniach často 

a výsledný komický efekt vzniká len mimovoľne, napr. pri Orwellovom názore na časopisy 

ľavicových intelektuálov: „Nájdete v nich máločo iné ako nezodpovedné frflanie ľudí, ktorí 

nikdy nemali nič spoločné s výkonom moci a s čímsi podobným ani nerátajú.“ (op. cit., s. 27).   

Niekedy sú však tieto humorné prvky menej zrozumiteľné a nejde pritom o chybu 

prekladu, ako skôr o interkultúrne rozdiely v charaktere humoru. V eseji Umenie Donalda 

McGilla o žartovno-lascívnych pohľadniciach G. Orwell reprodukuje výjav na pohľadnici 

takto: „Na jednej pohľadnici napríklad vidíme novomanžela, ako vstáva po svadobnej noci. 

‘Prvé ráno v našom hniezdočku, srdiečko,’ hovorí. ‘Pôjdem zobrať od dverí noviny a mlieko 

a urobím ti raňajky.’ Výsek v rohu ukazuje pohľad na domové dvere: na schodoch čaká štvoro 

novín a štyri fľaše mlieka. Ak chcete môžete to nazvať oplzlým, ale nemravné to nie je.“ 

(Orwell, 2003, s. 111). Konotácie tohto komického prvku nemusí slovenský príjemca na prvý 

pokus odhaliť,52

 

 čo prinajmenšom hovorí o dobovo, geograficky a kultúrne podmienených 

rozdieloch v tvorbe a vnímaní komiky a humoru. 

5 Záver 

Orwellova esejistická tvorba a jej prekladová transformácia do slovenčiny a češtiny je 

rozsahom i obsahom bohatá. Preto sa nemožno pristaviť pri všetkých kultúrno-historických 

odkazoch, intertextových alúziách a iných lingvokulturémach, ktoré sa ukazujú pri 

komparácii Orwellových esejí v origináli a v ich slovenskom a českom preklade. Naša 

analýza však dokazuje, že najmä pre literárno-kultúrne a historické odkazy prítomné v texte je 

vhodnejšie čítať Orwellove eseje súčasne s poznámkami prekladateľa tak, ako to umožnil J. 

Vilikovský. Poznámkový aparát totiž čitateľovi cieľovej kultúry objavuje a pomáha 

interpretovať mnohé z lingvokulturém, aby mu tak sprostredkoval plnohodnotný čitateľský 

zážitok. Poznámky J. Vilikovského odhaľujú esejistov komunikačný zámer a tie významové 

vrstvy Orwellovej eseje, ktoré z nej robia pútavý a čitateľsky atraktívny text. 

 

                                                           
52 Potvrdil to náš neveľký prieskum medzi slovenskými komunikantmi. 


