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III. ODRAZ LINGVOKULTÚRNEJ ŠPECIFICKOSTI ESEJE G. ORWELLA 

POLITICS AND ENGLISH LANGUAGE V PREKLADE 

 

Ako sme už v predchádzajúcej štúdii naznačili, novátorstvo Orwellovej politickej 

esejistiky spočíva v spracovaní témy politiky „v širších sociologických a filozofických 

súvislostiach a na vysokej literárnej úrovni“ (Vilikovský, 2003c, s. 217). V eseji Politics and 

English language esejista vedie spojnicu medzi politikou a jazykom, ktorý sa vníma ako 

mocný „nástroj ideologickej manipulácie“ (op. cit., s. 218). G. Orwell pripisoval jazyku 

v politike významnú úlohu, čo sa odráža aj v jeho prozaickej tvorbe: v románe 1984 sa 

uvádzajú princípy fiktívnej totalitnej reči, tzv. Newspeaku – opaku angličtiny, ktorú Orwell 

nazýva Oldspeak. Esej Politics and English Language je tak akousi syntézou 

fundamentálnych aspektov Orwellovej esejistiky: lingvistického i politického.  

Orwellova esej Politics and English Language je teda metajazyková, jej tematikou je 

vývin jazyka vo vzťahu k politickému, ekonomickému  a spoločenskému dianiu. G. Orwell v 

nej „až so swiftovským emocionálnym náporom analyzuje a ‘pitve mŕtvolu ľudskej 

prirodzenosti’ – nesprávny jazyk, v ktorom hľadá ‘zvláštne vzťahy medzi politikou 

a falšovaním jazyka’“ (Valček, 1999, s. 171). George Orwell nesúhlasí s názorom, že úpadok 

jazyka je odrazom úpadku spoločnosti a že je to jav nevyhnutný a prirodzený. Naopak, je 

presvedčený, že tento proces je zvratný, žiada si však individuálnu námahu jednotlivca. To 

logicky prináša so sebou vyššiu frekvenciu lingvokulturém – lexém, ktoré veľmi úzko súvisia 

s dobou, v ktorej esej vznikla, so súdobým stavom jazyka i s východiskovým, anglickým 

kultúrnym prostredím. 

V súvislosti s lingvokulturémami v Orwellovej eseji možno citovať J. Horeckého, 

ktorý preklad chápal ako formu diskurzívnej činnosti, pričom zdôrazňoval „význam súboru 

pomenovacích modelov, ktoré sa aktivizujú pri prekladaní, a to najmä pri tzv. 

nepreložiteľných slovách, resp. takých, ktoré v cieľovom jazyku v preklade úplne chýbajú“ 

(Horecký; cit. podľa Forróová – Horák, 2003, s. 89). Spomínané jazykové konštrukcie 

predstavujú lingvokultúrne špecifikum, ktorému sa pri preklade musí venovať osobitná 

pozornosť. V takýchto prípadoch podľa J. Horeckého nastupuje u prekladateľa rozhodovanie 

medzi „vlastným jazykovým ‘povedomím’, tvoreným individuálnou diskurzívnou činnosťou 

prekladateľa i tzv. etnoštruktúrnym kritériom (‘u nás sa to hovorí tak’), a na druhej strane 

autoritou lexikografickej, resp. širšie aj kodifikačnej praxe“ (ibid.). V tejto časti práce sa 

pokúsime zistiť, do akej miery zasahujú jednotlivé činitele do prekladu eseje Georgea Orwella 
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Politics and English  Language, a to najmä pri lingvokulturémach, ktorých frekvencia je 

v spomínanej eseji vysoká.    

Analýzu prekladu lingvokulturém v tejto eseji sme najprv postavili na konfrontácii 

dvoch slovenských prekladových verzií s anglickým originálom53

Treba ešte poznamenať, že pri analyzovaní poslednej tretiny spomínanej eseje sme 

mali k dispozícii len dva preklady, Hilskej český a Vilikovského slovenský, keďže P. Valček 

pre potreby svojej monografie preložil iba približne prvé dve tretiny eseje. Torzovitosť svojho 

prekladu vysvetľuje P. Valček zámerom exemplifikovať vlastné zistenia a tvrdenia 

z teoretickej časti jeho knihy: „Niektoré ukážky sú citlivo krátené, aby v nich jemnejšie vynikol 

semiotický jav, ktorý nimi v jednotlivých prípadoch demonštrujeme.“ (Valček, 1999, s. 189). 

V tejto súvislosti, ale aj v súvislosti s ďalšími vynechanými časťami najmä v Hilskej preklade, 

možno uvažovať o uplatnení pragmatického prekladateľského postupu, keď prekladatelia 

„filtrujú“ množstvo informácií podávaných esejistom (Gromová, 2009, s. 54). Motívom pre 

takýto postup môže byť jednak ich autorský zámer (ako je to u P. Valčeka) alebo lingvo-

kultúrne rozdiely medzi východiskovým a cieľovým jazykom (ako udáva K. Hilská).     

 i voči sebe navzájom. Starší 

slovenský preklad eseje pochádza z pera Petra Valčeka a pod názvom Politika a reč bol 

uverejnený vo Valčekovej monografii Osudy eseje (1999). Autorom novšieho prekladu 

s názvom Politika a jazyk je Ján Vilikovský a preklad vyšiel v knihe esejí G. Orwella Ako 

som strieľal slona a iné eseje (2003). Neskôr sa ukázalo, že k porovnávaným slovenským 

prekladom by bolo užitočné pridať aj český preklad Kateřiny Hilskej, ktorý bol publikovaný 

pod názvom Politika a anglický jazyk v knihe Orwellových esejí Uvnitř velryby a jiné eseje 

(1997).  

 

1 Názov 

Už pri porovnaní názvov troch prekladov sa ukazuje základný rozdiel medzi 

slovenskými prekladmi na jednej strane a českým prekladom na strane druhej. Nejde pritom 

len o zdanlivo drobný, „kozmetický“ rozdiel, ale o prvok, ktorý predznamenáva stratégiu 

prekladateľov a ich tendenciu k exotizácii či naturalizácii prekladu. Ako vidno, obaja 

slovenskí prekladatelia z názvu eseje vypustili adjektívum anglický, aby dodali prekladu širšiu 

platnosť. Zistenia a pozorovania o angličtine, ktoré uvádza G. Orwell, sa totiž dajú analogicky 

uplatniť aj na iné jazyky; rovnaké „patologické“ vyjadrovanie zaznamenávame aj v domácej 

                                                           
53 Anglické citáty z eseje pochádzajú zo zdroja: http://www.george-
orwell.org/Politics_and_the_English_Language/0.html (21. 3. 2012). 

http://www.george-orwell.org/Politics_and_the_English_Language/0.html�
http://www.george-orwell.org/Politics_and_the_English_Language/0.html�
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komunikačnej praxi. Naproti tomu česká prekladateľka východiskové adjektívum anglický 

zachovala, keďže, ako postupne ukážeme, ponecháva esejistove tvrdenia v platnosti primárne 

pre anglický jazyk a tomu prispôsobuje svoje prekladateľské riešenia.  

J. Vilikovský svoju prekladateľskú stratégiu čiastočne objasňuje vo svojich 

záverečných Poznámkach, keď poznamenáva, že „s výnimkou niekoľkých podrobností majú 

autorove závery všeobecnú platnosť.“ (Vilikovský, 2003a, s. 205). Hoci na inom mieste 

zároveň priznáva: „pri rozličných úvahách o jazyku a kritikách politického žargónu [čo je 

téma analyzovanej eseje – pozn. M.G.] bolo silným pokušením uvádzané príklady 

zaktualizovať a priblížiť, ako je to v prekladateľskej praxi bežné... Pokiaľ sa teda bude zdať, 

že si [Orwell] berie na mušku frázy a príklady, ktoré sú nám trocha odťažité, nie je to náhoda 

– považovali sme za správne, aby výsledný text nezastieral vzdialenosť od nás v priestore 

a čase.“ (Vilikovský, 2003b, s. 211). Takýmto vysvetlením akoby J. Vilikovský naznačoval, 

že pri preklade zachoval výrazové prostriedky originálu a vyhol sa ich aktualizácii. Nie je to 

však celkom tak; ako ukážeme, v mnohých prípadoch nielen on, ale aj ďalší dvaja spomínaní 

prekladatelia adekvátne a úspešne nahradili Orwellove výrazy slovenskými a českými 

lexémami.  

 

2 Exotizácia verzus naturalizácia v slovenskom a českom preklade 

To, že K. Hilská neaplikuje Orwellove tvrdenia automaticky aj na český jazyk, 

dokazuje jej preklad hneď prvej vety analyzovanej eseje: „Většina lidí, kteří si s tím vůbec 

dělají starosti, by přiznala, že anglický jazyk je na tom špatně, ale všeobecně se soudí, že 

vědomím úsilím s tím nic nezmůžeme.“ (Orwell, 1997, s. 361). Na rozdiel od českého prekladu 

je v oboch slovenských verziách adjektívum anglický na tomto i na viacerých ďalších 

miestach  eseje vynechané, resp. nahradené. P. Valček teda píše: „že reč sa vlastne dostala na 

scestie“ (Orwell, 1999, s. 164) a J. Vilikovský uvádza, že „náš jazyk na tom nie je ktovieako 

dobre“ (Orwell, 2003, s. 117).  

Aj v ďalšom odseku K. Hilská prekladá transferenčným postupom v prospech 

exotizácie, že „něco dosti podobného se děje s anglickým jazykem.“ (Orwell, 1997, s. 361). J. 

Vilikovský a P. Valček však túto premisu zovšeobecňujú aj na slovenčinu – „Čosi podobné sa 

prihodilo jazyku“ (Orwell, 1999, s. 164); „A čosi veľmi podobné sa deje s naším jazykom“ 

(Orwell, 2003, s. 117). Podobné diferencie nachádzame takmer všade tam, kde sa v českom 

preklade explicitne spomína anglický jazyk; v slovenských verziách je namiesto nich zväčša 



54 

 

neutrálne spojenie zlý, nesprávny, náš jazyk, alebo len jazyk, resp. reč. Slovenskí prekladatelia 

takýmto spôsobom uplatnili substitučný postup a naturalizáciu.  

V exotizujúcej prekladateľskej stratégii pokračuje K. Hilská aj ďalej. Hneď na úvod 

eseje uvádza G. Orwell päť textov, ktoré sú podľa neho dosť reprezentatívnymi ukážkami 

moderného textu s niektorými charakteristickými negatívami. K. Hilská považuje za 

nevyhnutné uviesť tieto anglické texty v origináli a priložiť k nim český preklad – vo svojej 

poznámke pod čiarou poznamenáva, že „ukázky stylu je zde potřeba citovat anglicky, uvádíme 

překlad do češtiny“ (Orwell, 1997, s. 362). Pridanie tejto „informácie“ možno hodnotiť ako 

pragmatický prekladateľský postup, ktorým chce prekladateľka sprístupniť diferencovanému 

čitateľovi54

Rovnaký postup uvedenia anglického aj českého textu zvolila K. Hilská aj na inom 

mieste tejto eseje. G. Orwell vtedy cituje verše zo Starého zákona, z knihy Kazateľ, 

a následne ich transformuje do modernej angličtiny. K. Hilská uvádza obidva texty 

v angličtine a priradí k nim zakaždým ich český preklad. Pri českom biblickom texte pritom 

používa jednu z oficiálnych prekladových verzií

 autentický text, ktorý Orwell kritizuje, nielen jeho preklad. Diferencovaný čitateľ 

dokáže porozumieť originálom textov a môže ich porovnávať s českou prekladovou verziou. 

Aj to dokazuje, že pre českú prekladateľku je rozhodujúci vzťah prekladu k východiskovému 

textu, teda exotizačná tendencia. Naproti tomu obaja slovenskí prekladatelia ponúkajú 

v duchu slovenskej prekladateľskej tradície len slovenské varianty textov, P. Valček dokonca 

v niektorých prípadoch v limitovanom počte (Orwell, 1999, s. 165; Orwell, 2003, s. 118 – 

119).  

55 (Orwell, 1997, s. 367). Na rozdiel od K. 

Hilskej obaja slovenskí prekladatelia zhodne a v súlade so svojou naturalizačnou koncepciou 

ponúkli len slovenské preklady biblického a moderného textu, pričom si zvolili odlišné 

verzie.56

 

  

3 Terminologickosť prekladov 

Pri konfrontácii slovenských prekladov sa ukázalo, že preklad Jána Vilikovského sa 

vyznačuje istou uvoľnenosťou jazykovej štruktúry, vyššou hovorovosťou lexiky. Naproti 

tomu Valčekovu verziu charakterizuje výraznejšia frekvencia termínov a kondenzovanosť 

výpovede. Valčekov preklad vychádza v odbornej publikácii, ktorá sa zaoberá esejou 

                                                           
54 O termíne diferencovaný čitateľ porovnaj v tejto práci kap. I Úvod; 2 Lingvokulturologický obrat 
v translatológii: Teoretické východiská. 
55 V poznámke prekladateľka uvádza, že je to verzia Českej biblickej spoločnosti (porov. ibid.). 
56  K detailnejšej analýze porov. v tejto kapitole časť 6 Moderný jazyk očami G. Orwella. 
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z teoretického hľadiska a fragment Orwellovho textu jej len jednou z viacerých ilustrácií pre 

uvádzané teorémy. P. Valček pri preklade eseje uplatňuje bohatý terminologický aparát; 

vzhľadom na žáner svojej publikácie (štúdie, vedecko-náučný štýl) predpokladá odlišného 

príjemcu svojho prekladu ako J. Vilikovský. Vilikovského preklad vychádza v súbore 

Orwellových esejí vo vydavateľstve Ikar v edícii Odeon, ktorá je určená širšej čitateľskej 

verejnosti. Aj tieto vonkajšie okolnosti publikačného priestoru sú dôvodom odlišnej miery 

terminologickosti i rozdielnej zložitosti syntaktickej štruktúry oboch prekladov.  

Pokiaľ teda ide o termíny, P. Valček sa viac pridržiava originálu. J. Vilikovský si 

naopak zvyčajne volí slovenské synonymum prekladaného termínu, čo možno považovať za 

vplyv poetiky slovenskej prekladateľskej školy. Kým napr. Orwellovo spojenie towards 

political regeneration  z úvodu eseje prekladá P. Valček spojením k politickej regenerácii 

(Orwell, 1999, s. 164), J. Vilikovský použije atributívnu syntagmu k politickej obrode 

(Orwell, 2003, s. 118).  Podobne aj Orwellovo viacslovné pomenovanie professional writers 

P. Valček prekladá ako profesionálnych spisovateľov (Orwell, 1999, s. 164) a J. Vilikovský 

ako spisovateľov z povolania (Orwell, 2003, s. 118). Internacionalizácia výrazu neznamená 

automaticky aj adekvátnejší preklad, skôr naopak: Vilikovského prekladový variant sa javí 

nielen ako zrozumiteľnejší, ale aj primeranejší vo vzťahu k originálu i k cieľovej slovenčine.  

Ako ďalšie príklady výraznej terminologickosti a prevahy internacionalizmov vo 

Valčekovom preklade uvádzame prekladové varianty Orwellovej charakteristiky 

mŕtvych/ošúchaných metafor. Ide o fenomén tzv. lexikalizovanej metafory, teda konštrukcie, 

ktorá sa frekventovaným výskytom v komunikácii stáva nocionálnou. 

Orwell: „A newly-invented metaphor assists thought by evoking a visual image, while 

on the other hand a metaphor which is technically ‘dead’ (e.g. IRON RESOLUTION) has in 

effect reverted to being an ordinary word and can generally be used without loss of 

vividness.“ 

Valček: „Svieža metafora pomáha myšlienke evokáciou vizuálneho obrazu, pritom 

naopak metafora, ktorá je technicky mŕtva (napríklad železná istota), sa v skutočnosti mení na 

ordinárne slovo a možno ju použiť vlastne len za cenu straty výrazu.“ (Orwell, 1999, s. 166). 

J. Vilikovský: „Novo vytvorená metafora pomáha myšlienke tým, že vyvoláva v duchu 

názorný obraz, kým na druhej strane metafora, ktorá je technicky ‘mŕtva’ (napr. železná 

vôľa) sa fakticky už znova stala bežným slovným spojením a v podstate ju možno používať bez 

toho, že by tým text stratil na výraznosti.“ (Orwell, 2003, s. 120). 
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Oproti Valčekovej kondenzovanej, terminologicky nasýtenej jednoduchej vete – 

„pomáha myšlienke evokáciou vizuálneho obrazu“ – nachádzame u J. Vilikovského hypotaxu 

s vedľajšou vetou príslovkovou – spôsobovou – pomáha myšlienke tým, že vyvoláva v duchu 

názorný obraz. Tam, kde Valček prekladá interlingválne motivovanou lexikou (evokáciou, 

vizuálneho, ordinárne), použije J. Vilikovský slovenské pendanty (vyvoláva, názorný, 

bežným). Ani výraznejšia terminologickosť však vo Valčekovom preklade nemôže prekryť 

nežiaduce sémantické posuny, ba až dezinterpretáciu originálu. Kým G. Orwell a J. 

Vilikovský hovoria o tom, že technicky mŕtva metafora môže byť použitá opäť ako bežné 

slovo bez straty „výraznosti“ („vividness“), Valček podáva kontradiktórny preklad – že takúto 

metaforu možno použiť „len za cenu straty výrazu“, čo považujeme za negatívny posun 

v dôsledku nepochopenia jazykového materiálu, resp. autorovej interpretácie skutočnosti.  

Negatívny posun vo Valčekovom preklade možno badať v citovanom úryvku aj pri 

príklade na „technicky mŕtvu metaforu“. Zatiaľ čo J. Vilikovský sa rozhodol pre 

naturalizujúci preklad so slovenskou frazémou železná vôľa, ktorá je zároveň sémanticky 

príbuzná anglickému originálu iron resolution, P. Valček zvolil voľnejší preklad spojením 

železná istota s výraznejším odklonom od významu pôvodnej jazykovej konštrukcie.57

Otázka väčšej vernosti originálu vystupuje do popredia aj pri preklade pôvodného 

anglického sentimental archaism z prvého odseku eseje, ktoré J. Vilikovský zachováva 

v texte ako sentimentálny archaizmus (Orwell, 2003, s. 117) a P. Valček ho nahrádza 

sentimentálnym anachronizmom (Orwell, 1999, s. 164). Lexéma anachronizmus je síce 

sémanticky príbuzná substantívu archaizmus,

  

58

Aj napriek výraznejšej terminologickosti výrazu teda vidno, že Valčekov preklad nie 

je až taký presný a dôsledný vo vzťahu k originálu ako verzia J. Vilikovského. P. Valček 

vynecháva nezanedbateľné významové nuansy textu, čo sa prejavuje hneď pri preklade prvej 

vety Orwellovej eseje:  

 nazdávame sa však, že takáto zmena vo 

vzťahu k originálu nie je opodstatnená, keďže aj pôvodné archaizmus je pevnou súčasťou 

slovenskej lexiky a netreba ho nevyhnutne nahrádzať. Navyše, lexéma anachronizmus má 

konotatívny príznak negatívneho, prežitého, prekonaného, zatiaľ čo archaizmus sa pohybuje 

skôr v neutrálnom poli hodnotenia. 

                                                           
57 resolution (angl.) – odhodlanie, rozhodnutie, rozlíšenie, rozlišovacia schopnosť, rozklad, rozpustenie, 
rozloženie. 
58 archaizmus – starý, zastaraný útvar, prvok, jav; zastaraný výraz, zvrat, jazykový prostriedok (Šaling et al., 
1997, s. 112); anachronizmus – zastaraná vec, zastaraný jav, názor; prežitok (op. cit., s. 76). 
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Orwell: „Most people who bother with the matter at all would admit that the English 

language is in a bad way, but it is generally assumed that we cannot by conscious action do 

anything about it.“ 

Valček: „Viacerým by vari zaťažko padlo pripustiť, že reč sa vlastne dostala na 

scestie. Navyše, ako sa všeobecne predpokladá, i tak proti tomu nemožno nič rozumné 

podniknúť.“ (Orwell, 1999, s. 164). 

P. Valček rozdeľuje jedno komplexné súvetie na dve menšie hypotaxy, čím cieľovému 

čitateľovi uľahčuje percepciu textu. Podľa nášho názoru však nie celkom správne prekladá 

prvú časť citovaného súvetia – úplne vynecháva vzťažnú vedľajšiu vetu (who bother with the 

matter at all) a namiesto pôvodného významu hlavnej syntagmy („väčšina ľudí...by 

pripustila“) prekladá kontradiktórne („viacerým by vari zaťažko padlo pripustiť“). J. 

Vilikovský prichádza s adekvátnejším prekladom:  

J. Vilikovský: „Väčšina ľudí, ktorí sa o túto otázku vôbec zaujímajú, by ochotne 

priznala, že náš jazyk nie je na tom ktovieako dobre, lenže vo všeobecnosti sa predpokladá, že 

proti tomu nijakou uvedomenou činnosťou nič nezmôžeme.“ (Orwell, 2003, s. 117).  

Vyššia importovanosť a terminologickosť lexikálnych prostriedkov u P. Valčeka 

v porovnaní s J. Vilikovským na inom mieste prekladu dokonca prevyšuje terminologickosť 

originálu: 

Orwell: „The point is that the process is reversible. Modern English, especially 

written English, is full of bad habits which spread by imitation and which can be avoided if 

one is willing to take the necessary trouble.“  

Valček: „Proces je reverzibilný. Moderný jazyk osobitne v skripturálnej forme, je 

plný zlozvykov, ktoré sa rozšírili v dôsledku imitácie, no s vynaložením potrebného úsilia sa 

im možno vyhnúť.“ (Orwell, 1999, s. 164). 

J. Vilikovský: „Podstatné však je, že tento proces je zvratný. Moderná angličtina, 

najmä písaná, oplýva zlozvykmi, ktoré sa šíria napodobňovaním a dá sa im vyhnúť, ak je 

človek ochotný vynaložiť potrebnú námahu.“ (Orwell, 2003, s. 117). 

P. Valček teda uprednostňuje prevzaté slovo nielen tam, kde ho má Orwell (reversible 

z lat. revertere; imitation z lat. imitacio), ale aj na miestach, kde G. Orwell použil 

interlingválne nemotivovanú anglickú lexému (written). Čiastočne tak Valčekov preklad ide 

proti Orwellovej požiadavke, ktorú esejista vyslovil v závere analyzovanej eseje: „Nikdy 

nepouži cudzie slovo, kde stačí domáce.“ (Orwell, 2003, s. 130). Aj keď práve záverečnú časť 

eseje, kde G. Orwell nabáda k uprednostneniu domácich slov pred prevzatými, P. Valček pri 
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preklade vynecháva, s Orwellovou myšlienkou sa v texte stretol – a to pri preklade tzv. 

nabubrelej dikcie (Orwell, 1999, s. 167) i fiktívneho textu, ktorým G. Orwell ilustroval 

hypertrofiu klišé, termínov a cudzích slov v súdobej angličtine.  

Vynára sa potom otázka, čo viedlo P. Valčeka k nadužívaniu kalkov: či snaha 

o odbornú dikciu Orwellovho textu alebo úsilie o erudovanosť vlastného prekladu. Ukazuje 

sa, že Valčekov preklad sa priblížil takému spôsobu písania, aký G. Orwell v eseji odsudzuje 

a ktorému sa pri písaní usiloval vyhnúť. Takéto tendencie vo Valčekovom preklade možno 

hodnotiť ako výrazové zosilnenie, konkrétne výrazovú individualizáciu. Vystupňovali sa 

ňou vlastnosti predlohy nad jej skutočný stav a do popredia sa dostal výrazový idiolekt 

prekladateľa (Gromová, 2009, s. 67). Za istých okolností preto – vzhľadom na Orwellom 

postulované požiadavky – možno takýto postup  hodnotiť ako negatívny posun v preklade. 

 

4 Preklad piatich moderných textov 

Na ilustráciu svojich názorov o degenerácii jazyka a jeho spätosti s politickou 

agitáciou uvádza George Orwell päť ukážok publicistických textov, žánrovo diferencovaných, 

ale v istých ohľadoch podobných. Esejista pri nich upozorňuje na „ošúchanosť obrazného 

vyjadrovania“ a na „nedostatok presnosti. Pisateľ alebo má určitú myšlienku a nevie ju 

vyjadriť, alebo nedopatrením povie čosi inšie, alebo mu takmer nezáleží na tom, či jeho slová 

niečo znamenajú“ (Orwell, 2003, s. 119 – 120). Príkladom moderného štýlu písania je podľa 

G. Orwella aj takýto text:  

4.1 „Nie som si fakticky istý, či pravda nie je vlastne taká, že Milton, ktorý kedysi 

nebol nepodobný akémusi Shellymu sedemnásteho storočia, sa nakoniec nestal, v dôsledku 

skúseností z roka na rok trpkejších, nie nápodobný (sic!) zakladateľovi tej jezuitskej sekty, 

ktorú ináč za nič na svete nevedel vystáť.“ (Orwell, 2003, s. 118). 

Ako vidno, uvedený text sa pohybuje na hranici vnímateľnosti a zrozumiteľnosti pre 

svoj fragmentárny charakter a štylizačnú kostrbatosť. Aj preto obaja slovenskí prekladatelia, 

podľa nás opodstatnene, aktualizovali názov eseje na slovenský lingvokultúrny kontext. 

Vďaka ich aktualizácii slovenský čitateľ ľahko identifikuje, ktoré komunikačné stereotypy 

esejista kritizuje. Česká prekladateľka K. Hilská sa uvedením originálov všetkých piatich 

textov stavia do náročnejšej pozície, keď diferencovaný čitateľ môže porovnávať jej preklad 

s pôvodným textom.  

Z translatologického hľadiska je však zaujímavý záver tohto prvého citovaného 

úryvku: „had not become ... more alien (sic) to the founder of that Jesuit sect which nothing 
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could induce him to tolerate.“ Uvedenú syntagmu prekladá Hilská zjednodušením záverečnej 

vzťažnej vety: „neodcizil zakladateli jezuitské sekty, již nemohl za žádnou cenu tolerovat.“ 

(Orwell, 1997, s. 362).   

  Rovnako aj J. Vilikovský pretransformoval pomerne zložitú vetu do jednoduchej 

konštrukcie: „nestal...nie nápodobný (sic!) zakladateľovi tej istej jezuitskej sekty, ktorú ináč 

za nič na svete nevedel vystáť.“ (Orwell, 2003, s. 118). Naopak P. Valček použil vo vzťažnej 

vete syntakticky zložitejšiu väzbu: „nestal ...skôr cudzincom (sic!) než zakladateľom onej 

jezuitskej sekty, v ktorej ho nič nemalo k tolerancii.“ (Orwell, 1999, s. 165).  

Otázkou, samozrejme, zostáva, či v tomto špecifickom prípade, kde G. Orwell 

poukazuje na prílišnú zložitosť štylizácie podobných textov, paradoxne nie je 

komplikovanejší Valčekov preklad primeranejší ako preklad J. Vilikovského. Nazdávame sa 

však, že táto syntaktická neprehľadnosť a lexikálna neadekvátnosť neboli vo 

Valčekovom preklade zámerné, preto ich aj napriek väčšej komplikovanosti hodnotíme ako 

lapsus vo vzťahu k východiskovému textu. Pri syntagme skôr cudzincom než zakladateľom 

došlo totiž vo Valčekovom preklade k negatívnemu posunu. Ten môžeme chápať ako dôkaz 

sťaženej percepcie podobných textov, na ktorú chcel G. Orwell citovaným textom poukázať. 

Z prekladateľského hľadiska však takéto riešenie posúva Valčekov preklad skôr do roviny 

pseudoerudovanosti.  

Pokiaľ ide o Vilikovského variant textu, ten je zaujímavý použitím adjektíva 

nápodobný a jeho znegovaním pomocou častice nie. J. Vilikovský si tento postup zvolil 

zrejme preto, aby sa neskôr v texte pri kritike zámeny adjektív mohol oprieť o paronymiu 

lexém nepodobný a nápodobný. G. Orwell sa totiž v eseji vracia k citovanému textu a 

kritizuje lapsus jeho autora, zámenu adjektív alien za akin: „in addition there is the slip 

ALIEN for akin“ (Orwell). Takže hoci v pôvodnom texte citovaný prof. Laski použil slovo 

alien – nepodobný namiesto akin – (ná)podobný, J. Vilikovský musel v súlade so svojou 

stratégiou prekladať úplne opačne, ako píše G. Orwell: „Na dôvažok je tu lapsus nápodobný 

namiesto nepodobný“ (Orwell, 2003, s. 126). 

K. Hilská sa najviac pridržiava Orwellovho textu a uvedenú syntagmu transformuje 

najpresnejšie: „navíc zde došlo k posunu ve slově alien (=cizí místo akin=příbuzný)“ (Orwell, 

1997, s. 369), hoci grafické členenie zátvorkami by mohlo primeranejšie odlišovať lexikálny 

citát od jeho prekladového ekvivalentu, napr. *...alien (=cizí) místo akin (=příbuzný). 

Možnosť pridať informáciu v podobe anglických adjektív umožnilo K. Hilskej uvedenie 
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anglických originálov textov. Hilskej variant tejto konštrukcie s prítomnosťou 

východiskových i cieľových lexém zároveň predstavuje explikáciu v preklade. 

Kuriózny a povrchný preklad tejto časti textu ponúka P. Valček: „Nadôvažok, zámena 

cudzincom namiesto outsiderom vytvára ďalší nonsens“ (Orwell, 1999, s. 169; zvýraznil P. 

V.); takéto riešenie predstavuje negatívny posun od pôvodného zmyslu Orwellovho textu. 

4.2. Pristavíme sa ešte pri spôsobe, akým sa prekladatelia vyrovnali s druhým z piatich 

textov, ktorými G. Orwell ilustruje negatívne tendencie v angličtine.  

Orwell: „(2)Above all, we cannot play ducks and drakes with a native battery of 

idioms which prescribes such egregious collocations of vocables as the Basic PUT UP WITH 

for TOLERATE or PUT AT A LOSS for BEWILDER.“  

Valček: „Predovšetkým, nemôžeme sa predvádzať elementárnym arzenálom fráz, 

ktoré predpisujú také absurdné rozloženie slovíčok, ako je v Basic English put up with 

namiesto tolerovať alebo put at a loss namiesto zmiasť.“ (Orwell, 1999, s. 165). 

J. Vilikovský: „Predovšetkým sa však nemôžeme hrať na mačku a myš s domorodou 

batériou frazeologických obratov, ktorá nám diktuje také z komunikatívneho hľadiska málo 

efektné slovné spojenia ako put up with namiesto tolerate alebo put at a loss namiesto 

bewilder.“ (Orwell, 2003, s. 118). 

Hilská: „Především nemůžeme hazardovat s domácí batérií idiomů, která předepisuje 

takové neslýchané kolokace výrazů, jako je vystát místo tolerovat a uvést do rozpaků místo 

zmást.“ (Orwell, 1997, s. 362).  

P. Valček pri preklade spomínanej časti podľa nás nenáležite nahradil pôvodné 

anglické slovesá tolerate a bewilder slovenskými ekvivalentmi, čím síce čitateľovi pomohol 

porozumieť významu anglických slovies, zároveň však znegoval účinok komparácie tzv. 

frázového a nefrázového slovesa. Na rozdiel od P. Valčeka, J. Vilikovský ponecháva anglické 

slovesá ako lexikálne citáty, čím síce kladie vyššie nároky na filologickú pripravenosť 

čitateľa, súčasne však jasne sprostredkuje zámer autora výroku i samotného G. Orwella – 

konfrontovať dva typy slovies.   

Česká prekladateľka sa – vzhľadom na svoju exotizujúcu koncepciu celého prekladu 

tentoraz netradične – rozhodla obidva typy slovies nahradiť českými ekvivalentmi, čo možno 

pokladať za naturalizačný prvok. Umožnilo jej to aj uvedenie východiskového anglického 

textu. Pokiaľ ide o ekvivalentnosť zvolených spojení, v prípade syntagmy uvést do rozpaků 

zvolila prekladateľka podľa nášho názoru vhodné viacslovné pomenovanie, ako ekvivalent 

slovesa v origináli (put at a loss). Pri prvej lexéme vystát však takúto charakteristiku 
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nezachovala, čo predstavuje posun od pôvodného zámeru esejistu. Riešením by podľa nás 

mohli byť spojenia pripúšťať omyly, pripúšťať chyby59

4.3 G. Orwell sa neskôr v eseji k tu citovanému úryvku vracia: „Professor Hogben (2) 

plays ducks and drakes with a battery which is able to write prescriptions, and, while 

disapproving of the everyday phrase PUT UP WITH, is unwilling to look EGREGIOUS up in 

the dictionary and see what it means.“ (Orwell). 

 ako ekvivalenty frázového slovesa put 

up with. 

K. Hilská už pri tejto časti narába vo svojom preklade s obidvoma slovami, anglickým 

i jeho českým ekvivalentom: „Profesor Hogben (2) hazarduje s batérií, která je schopná psát 

předpisy, a zatímco nesouhlasí s každodenním spojením put up with (vystát), nechce se mu 

zřejmě vyhledat ve slovníku slovo egregious (neslýchaný), aby vědel, co znamená.“ (Orwell, 

1997, s. 369).  

Naproti tomu J. Vilikovský tento komentár k druhého úryvku prekladá naturalizačne a 

generalizujúco: „Profesor Hogben (2) sa hrá na mačku a myš s batériou, ktorá je schopná 

diktovať, a hoci prísne odsudzuje každodenné rečové obraty, odmieta si v slovníku vyhľadať 

slovo efektný a preveriť si, čo vlastne znamená.“ (Orwell, 2003, s. 126). 

Valčekov preklad uvádza pôvodné anglické frázové sloveso so slovenským 

ekvivalentom v zátvorke, podobne ako český variant eseje: „Profesor Hogben (2) predstiera 

potýčku s celým arzenálom noriem, neprijal bežnú frázu put up with (uspokojiť, zmieriť sa 

s niečím, akceptovať – pozn. P.V.), no nie je ani ochotný vyhľadať v slovníku slovo absurdný 

a zistiť si, čo znamená.“ (Orwell, 1999, s. 169).  

V skúmaných prekladoch nachádzame rozličné významové varianty lexémy egregious 

z Orwellovho textu. Adjektívum egregious má ekvivalenty v slovenských lexémach 

vynikajúci, vyložený, smutne známy, pozoruhodný, zvláštny, neslýchaný, povestný, do neba 

volajúci, do očí bijúci. Hilskej preklad uvádza popri anglickej lexéme v zátvorke aj český 

ekvivalent neslýchaný, ktorý nachádzame aj v lexikografickom spracovaní slova egregious. P. 

Valček prekladá lexémou absurdný, ktorá sa však, podobne ako Vilikovského variant efektný, 

v slovníkovom hesle pri tejto lexéme neuvádza. V istých kontextoch by však bolo možné 

považovať za čiastočné synonymá všetky tri lexémy neslýchaný, absurdný (= do neba 

volajúci), efektný (= do očí bijúci). 

Naše porovnanie troch prekladov ukazuje, že Hilskej prekladateľská stratégia i jej 

naplnenie počas prekladového procesu varíruje. Zatiaľ čo na jednom mieste prevládajú 
                                                           
59 tolerovať – 1. znášať, pripúšťať, 2. určovať (toleranciu) (KSSJ, 2003, s. 775). 
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exotizačné tendencie, na inom mieste eseje sa dostáva do popredia naturalizácia (ekvivalenty 

vystát, tolerovat, uvést do rozpaků...), aby sa prekladateľka k exotizácii opäť vrátila. 

Exotizácia sa tak u K. Hilskej ukazuje ako dominantná tendencia. Aj pri Orwellovom 

komentári k prvému z piatich citovaných článkov K. Hilská používa Orwellove štatistické 

údaje, ktoré sa samozrejme vzťahujú na anglický originál textov, nie na jeho prekladový 

variant. Keď teda G. Orwell uvádza pomer počtu slov a záporov v prvej kritizovanej ukážke, 

K. Hilská ponecháva Orwellove údaje (53:5); zatiaľ čo J. Vilikovský i P. Valček uvádzajú 

údaje podľa svojich prekladov: Vilikovský (46:7), Valček (49:5). Takýto Hilskej postup je 

jednak dôsledkom uvedenia originálov textov, jednak vyplýva z jej exotizujúcej 

prekladateľskej stratégie.  

Na rozdiel od českej prekladateľky mali slovenskí prekladatelia pri tejto 

lingvokulturéme tendenciu zachovať východiskové podoby tzv. frázového a nefrázového 

slovesa, čo viedlo k exotizácii prekladu, teda k opačnej tendencii, aká v ich prekladoch 

prevládala na iných miestach. Podobne ako u K. Hilskej, aj vo Valčekovom a Vilikovského 

preklade sa sporadicky vyskytuje vychýlenie z dominantnej tendencie na osi exotizácia – 

naturalizácia.     

Uvedená analýza prvých dvoch citovaných textov naznačuje, že prekladatelia sa 

rozličným spôsobom vyrovnali nielen s pôvodným Orwellovým textom, ale aj s prevzatými 

ukážkami, čo malo vplyv aj na preklad ďalších úsekov Orwellovej eseje. Bližší pohľad kritiky 

prekladu na ostatné tri citované texty by iste ukázal ďalšie diferencie, ktoré sa týkajú prekladu 

lingvistických a kultúrnych špecifík. Táto parciálna analýza však už teraz napovedá, ako sa 

prekladateľova stratégia počas prekladu textu mení (Hilská) a že niektoré prekladateľské 

riešenia lingvistických špecifík nevyhnutne ovplyvňujú aj ďalšie časti prekladu (J. 

Vilikovský).     

 

5 Kategórie moderného jazyka 

G. Orwell pri kritike anglického jazyka definuje niekoľko kategórií slov, ktoré sú 

typické pre modernú komunikáciu a ktoré možno pri preklade súčasne považovať za istý druh 

lingvokulturém. Všetci traja spomínaní prekladatelia preložili názvy kategórií odlišne, 

s tendenciou k naturalizácii alebo exotizácii výrazu. Tabuľka č. 1 ponúka prehľad názvov 

jednotlivých kategórií v origináli a v prekladoch. 

Pri konkrétne príkladoch lexém patriacich do týchto kategórií prekladatelia viac či 

menej úspešne nahradili Orwellovu anglickú lexiku slovenskými a českými lexémami. Miera 
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ich úspešnosti vplýva na celkovú zrozumiteľnosť ich prekladu, na jeho sugestívnosť i 

hodnovernosť.  

 

Tab. č. 1: Kategórie slov 

Orwell Hilská Valček  Vilikovský  

Dying metaphors Umírající metafory Mŕtve metafory Ošúchané metafory 

Operators, verbal 

false limbs 

Použití 

neplnovýznamových 

slov 

Manipulácia–falošné 

vetvenie 

Operátory – slovné 

protézy 

Pretencious 

diction 

Rádoby učená slova Nabubrelá dikcia Pompézne 

vyjadrovanie 

Meaningless 

words 

Slova bez významu Slová bez významu Nič neznamenajúce 

slová 

 

5.1 Preklad tzv. „Ošúchaných metafor“ 

Tzv. dying metaphors, v slovenskom preklade ošúchané metafory (J. Vilikovský), 

podľa G. Orwella nedokážu vyvolať živý obraz a používatelia sa pri nich nenamáhajú 

s originálnym vyjadrovaním. Mnohé z týchto spojení sa používajú kontradiktórne k ich 

pôvodnému významu a komunikanti nemusia poznať význam niektorých ich komponentov. 

Tabuľka č. 2 prináša prehľad slovných spojení, ktorými prekladatelia ilustrujú túto kategóriu.  

 

 Tab. č. 2: „Ošúchané metafory“ 

Orwell: dying 

metaphors 

Hilská: umírajíci 

metafory 

Valček: mŕtve 

metafory 

Vilikovský: 

ošúchané 

metafory 

ring the changes on 

(využiť alternatívne 

metódy) 

stále něco omílat vetriť zmeny – 

take up the cudgels for 

(stáť si za svojím) 

bít se za něco dvíhať palicu zasadzovať sa za 

niečo 

toe the line (prispôsobiť 

sa pravidlám) 

držet línii strany pozvať na koberec vyložiť karty na 

stôl 
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ride roughshod over 

(Správať sa 

bezohľadne) 

zdeptat padnúť do kalfasu zlomiť odpor 

stand shoulder to 

shoulder with  

(stáť bok po boku) 

stát bok po boku stáť plece pri pleci stáť bok po boku 

play into hands of  

(hrať niekomu do karát) 

hrát někomu do ruky hrať si navzájom do 

ruky 

hrať niekomu do 

karát 

an axe to grind  

(Mať osobné dôvody) 

ohřívat si vlastní 

polívčičku 

mozoľ na brade prihrievať si 

vlastnú 

polievočku 

grist to the mill  

(Troška do mlyna) 

vyplácet se troška do mlyna prispieť svojou 

troškou do 

mlyna 

fishing in the troubled 

waters (loviť v mútnych 

vodách) 

lovit v kalných vodách loviť v mútnej vode loviť v mútnych 

vodách 

– – – mať niečo za 

lubom 

on the order of the day 

(na programe dňa) 

na pořadu dne na tvári miesta nastaviť vysokú 

latku 

Achilles heel  

(Achillova päta) 

Achillova pata Achillova päta  Achillova päta 

swan song  

(labutia pieseň) 

labutí píseň labutia pieseň  labutia pieseň 

hotbed  

(semenisko) 

semeniště horúca pôda podať pomocnú 

ruku 

 

Prehľad prekladových variantov v tejto prvej kategórii naznačuje, že v poradí 

i charaktere ekvivalentov sa prekladatelia odlišujú od originálu. Aj keď niektoré frazémy 

majú svoj úplný alebo približný pendant v slovenčine, prekladatelia si niekedy zvolili vlastné 

varianty. Tabuľka č. 2 ukazuje, že najviac ekvivalentných metafor (zvýraznených tučne) 

uvádza český preklad K. Hilskej (11); nasleduje J. Vilikovský (9) a P. Valček (7). 
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Samozrejme, nejde o úplne totožné ekvivalenty, keďže frazematická povaha týchto 

metaforických spojení predpokladá nevyhnutné odlišnosti medzi východiskovým jazykom 

(angličtina) a cieľovými jazykmi (čeština, slovenčina). To, že slovenskí prekladatelia použili 

menej frazematických ekvivalentov, môže byť dôsledkom ich snahy priblížiť text 

slovenskému jazykovému kontextu. Niektoré úplne odlišné „ekvivalenty“ zasa slúžia na 

exemplifikáciu ďalších Orwellových tvrdení. Zrejme z tohto dôvodu napr. J. Vilikovský 

uvádza v prehľade frekventovanú slovenskú frazému mať za lubom, ktorou ilustruje,  že 

používateľ nepozná význam niektorých  ošúchaných metafor: „čo je to napríklad ‘lub’?“ 

(Orwell, 2003, s. 120, porov. v tejto práci aj kapitolu 5.1.2).  

 

5.1.1 Preklad syntagiem Toe the line vz. Tow the line 

G. Orwell vo svojich úvahách o jazyku v tejto kategórii pokračuje frazémou toe the 

line – s významom „prispôsobiť sa pravidlám“ a jej nenáležitou ortografickou/lexikálnou 

alternáciou tow the line s významom „ťahať za ten istý povraz“, ktorá sa považuje za častý 

lapsus linguae anglických komunikantov. Sémantika oboch syntagiem je úplne odlišná, no aj 

napriek tomu je zámena slovies toe a tow v tejto frazéme častá.60

„For example, toe the line is sometimes written tow the line. Another example is the 

hammer and the anvil, now always used with the implication that the anvil gets the worst of it. 

In real life it is always the anvil that breaks the hammer, never the other way about: a writer 

who stopped to think what he was saying would be aware of this, and would avoid perverting 

the original phrase.“ (Orwell) 

 G. Orwell píše: 

K. Hilská celú citovanú časť neprekladá. Ak na inom mieste považuje za potrebné na 

ilustráciu citovať aj anglický text, tento úsek Orwellovho textu úplne vynecháva. Odôvodňuje 

to v poznámke pod čiarou: „citované ukázky nejsou uvedeny všechny, protože by v češtině 

postrádaly zamýšlený význam“ (Orwell, 1997, s. 364). Vynechanie informácie, ktorú 

prekladateľka považuje za nepotrebnú pre príjemcu cieľovej kultúry, možno hodnotiť ako 

pragmatický prekladateľský postup, aj keď s opačným zámerom, ako to bolo pri uvedení 

originálov anglických textov. Zároveň však môžeme uvažovať o výrazovej strate prekladu 

vo vzťahu k originálu a o nedodržaní zásady úplnosti, keďže, ako ukážeme, prekladom 

citovaného úseku sa Orwellom zamýšľaný význam nemusí nevyhnutne strácať.  

                                                           
60 Bližšie k tejto zámene a rozdielom v konštrukciám porov. http://grammartips.homestead.com/toetheline.html  
(21. 3. 2012). 
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Na rozdiel od K. Hilskej slovenskí prekladatelia citovaný úryvok preložili. Kým si 

však G. Orwell v origináli vyberá frazému toe the line z predtým uvedeného zoznamu tzv. 

dying metaphors, obidvaja prekladatelia si vybrali také príklady, ktoré medzi mŕtve, resp. 

ošúchané metafory nezaradili. P. Valček ilustruje Orwellove názory na príklade syntaktickej 

kontaminácie (krížení väzieb) – závisieť od vz. záležať na: 

  „Napríklad závisieť od (záležať na) sa neraz píše ako závisieť na (záležať od). Ďalším 

príkladom je kladivo a nákova. Fráza sa neraz používa s implikáciou, akoby nákova 

predstavovala toho, kto je na tom horšie. V živote je to však práve nákova, čo odoláva, 

a kladivo je tým, čo sa deformuje a odskakuje, nikdy nie naopak: autor, ktorý neprestal 

uvažovať o tom, čo vysloví, bol by si toho vedomý a neprekrúcal by pôvodný význam výrazov.“ 

(Orwell, 1999, s. 166).  

J. Vilikovský naproti tomu nehľadá ekvivalenty v syntaktickej, ale v lexikálnej rovine 

jazyka, keď používa nesprávnu kolokáciu (dostal balans) namiesto náležitej (stratil balans). 

Citovaný Orwellov text prekladá takto:  

„Napríklad ak niekto stratí rovnováhu, čiže balans, často sa to vyjadrí spojením dostal 

balans. Iným príkladom je kladivo a nákova, pri ktorých dnes každý mlčky predpokladá, že 

nákova je na tom horšie. V skutočnom živote sa vždy kladivo rozbije na nákove, a nikdy nie 

naopak; ak by sa autor pristavil a zamyslel nad tým, čo píše, musel by si to uvedomiť a vyhol 

by sa prekrúcaniu pôvodného obratu.“ (Orwell, 2003, s. 121).  

Obidva varianty možno považovať za legitímnu výrazovú zmenu v preklade, 

konkrétne za výrazovú substitúciu pôvodného lingvistického špecifika, pochádzajúceho 

z odlišnej jazykovej roviny. Porovnaním ďalšej časti citovaného úseku sa však ako 

adekvátnejší ukazuje Vilikovského preklad, a to vzhľadom na obraz s kladivom a nákovou 

(porov. v citátoch zvýraznený text). Slovenské preklady zároveň dokazujú, že uvedením tejto 

časti zamýšľaný význam esejistu pri preklade skôr získava na transparentnosti, teda nechýba 

mu zamýšľaný význam, ako predpokladá K. Hilská.  

 

5.1.2 Preklad lexémy rift  

Okrem citovaného textu K. Hilská vynecháva v tejto kategórii slov ešte jeden kratší 

úsek textu. Ním esejista ilustruje svoje tvrdenie, že význam niektorých komponentov frazém 

je často pre komunikantov neznámy (možno tu uvažovať o tzv. frazeologickej demotivácii). 

G. Orwell píše: „Many of these are used without knowledge of their meaning (what is a ‘rift’, 
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for instance?), and incompatible metaphors are frequently mixed, a sure sign that the writer 

is not interested in what he is saying.“ (Orwell)  

  G. Orwell si nevybral príklad z predtým uvádzaných ošúchaných metafor, ale uviedol 

lexému z inej frazémy – najpravdepodobnejšie z frazémy a rift within the lute, ktorá označuje 

kaz znamenajúci začiatok disharmónie alebo neodvratného rozkolu. Tento anglický idióm 

pochádza z básne Lorda Alfreda Tennysona Idylls of the King.61 V slovenčine musela prísť na 

rad frazéma, v ktorej sa vyskytuje archaický gramatický tvar alebo archaická lexéma, ktorá by 

ekvivalentne nahradila netradičné anglické rift. J. Vilikovský použil lexému lub, ktorej presný 

význam väčšina komunikantov nepozná:62

Valčekovo spojenie takúto „neznámu“ lexému neobsahuje; P. Valček hľadá ekvivalent 

vo figuratívnom vyjadrení: „Mnohé z nich sa používajú bez akejkoľvek znalosti o ich význame 

(napríklad, čo znamená spojenie čas vypršal?), a tak sa často nesúrodé metafory krížia 

a jasne signalizujú, že pisateľa vlastne ani nezaujíma, o čom píše.“ (Orwell, 1999, s. 166). 

V oboch slovenských verziách  ide o výrazovú substitúciu, teda nahradenie nepreložiteľných 

výrazov.  

 „Mnohé z týchto spojení sa používajú, aj keď 

pisateľ nepozná ich význam (čo je to napríklad ‘lub’?), a často sa miešajú obrazy navzájom 

nezlučiteľné – spoľahlivý znak, že autor nemyslí na to, čo hovorí.“ (Orwell, 2003, s. 120).  

K. Hilská zvýraznenú časť z predchádzajúceho citátu neprekladá: „Mnohé z nich se 

dnes používají bez znalosti jejich původního významu a často se spojují neslučitelné metafory, 

což je jasná známka toho, že pisatele nezajímá to, co říká.“ (Orwell, 1997, s. 365). 

Nazdávame sa, že analogické archaizmy, historizmy  či „petrifikované“ tvary by bolo možné 

nájsť aj v češtine, pričom ich uvedením by bol český preklad vo vzťahu k východiskovému 

textu ilustratívnejší. Preto aj tu možno podľa nás hovoriť o výrazovej strate – o 

„ochudobnení prekladu o dôležité výrazové prvky originálu“ (Gromová, 2009, s. 68), resp. o 

ich zániku, a teda negatívnom posune vo vzťahu k originálu. 

 

5.2 Preklad tzv. „Operátorov čiže slovných protéz“  

Do druhej kategórie  tzv. „Operators or verbal false limbs“ (Orwell) zaraďuje esejista  

slová, ktoré „ušetria námahu s vyberaním výstižných slovies a podstatných mien a zároveň 

                                                           
61 rift within the lute – „neveľká trhlina, puklina, prasklina, ktorá však môže fatálne následky“; frazéma pochádza 
z Tennysonovej básne Idylls of the King (1859), z veršov: „It is the little rift within the lute, That by and by will 
make the music mute.“ Porov. na http://www.encyclopedia.com/doc/1O214-riftwithinthelute.html  (24. 3. 2012). 
62 lub – „kus odlúpenej kôry zo stromu určený napr. na pokrývanie niečoho; štiepaný tenký pás dreva na výrobu 
košov, pletených obalov a pod.“ (SSSJ, 2011, s. 1023). 
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vyvatujú každú vetu dodatočnými slabikami, ktoré jej prepožičajú zdanie vyváženosti 

a symetrie.“ (Orwell, 2003, s. 121). V slovenskom a českom preklade sa použili poväčšine 

ekvivalentné slovesá, aj keď Tabuľka č. 3 ukazuje, že P. Valček a K. Hilská selektívne 

preložili iba niektoré anglické operátory (K. Hilská a P. Valček uvádzajú 9 príkladov; G. 

Orwell a J. Vilikovský 13 príkladov). 

 

Tab. č. 3: „Operátory čiže slovné protézy“ 

Orwell: Operators 

– Versal false limbs  

Hilská: Použití 

neplnovýznamových 

sloves 

Valček: 

Manipulácia – falošné 

vetvenie 

Vilikovský:  

Operátory čiže slovné 

protézy 

render inoperative způsobit neúčinným obviazať 

nevyliečiteľného 

anulovať platnosť  

militate against –  horieť za  zapojiť sa do boja proti 

niečomu 

prove unacceptable ukázat se 

nepřijatelným 

– ukázať sa neprijateľným

  

make contact with navázat spojení nadviazať kontakt prísť do tesného kontaktu 

s niečím 

be subjected to zavdávat příčinu stať sa predmetom 

niečoho 

byť vystavený niečomu 

give rise to mít za následek dať vzniknúť niečomu pôsobiť v úlohe niečoho 

give grounds for – urobiť základy pre prejavovať sa ako 

having the effect of – mať účinok  poskytovať dôvody pre 

play a leading part 

(role) in 

hrát hlavní roli – efektívne hodnotiť ako 

make itself felt  nechat pocítit – hrať vedúcu úlohu v 

niečom 

take effect – – nadobúdať platnosť 

exhibit a tendency 

to 

vykazovat tendenci javiť tendenciu  prejavovať tendenciu k 

niečomu 

serve the purpose 

of 

sloužit účelu slúžiť na slúžiť takému či onakému 

cieľu 
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V súvislosti s operátormi G. Orwell v angličtine kritizuje aj uprednostňovanie trpného 

rodu pred činným (čo sa však súčasne paradoxne považuje za jeden z vplyvov anglickej 

syntaxe na syntax slovenskej vety). Okrem toho G. Orwell upozorňuje v angličtine na pričasté 

nahrádzanie gerundia mennými konštrukciami: „...and noun constructions are used instead of 

gerunds (BY EXAMINATION OF instead of BY EXAMINING).“ 

J. Vilikovský i P. Valček túto tendenciu priliehavo transformovali na slovenskú 

jazykovú situáciu ako uprednostnenie menného vyjadrenia pred slovesným, čo je v súčasnej 

slovenčine frekventovaný jav. J. Vilikovský tu uvádza, podľa nášho názoru, veľmi priliehavý 

príklad – analytické spojenie sa použije namiesto prirodzenejšieho syntetického tvaru: 

„vykonať kontrolu namiesto skontrolovať“ (Orwell, 2003, s. 121). P. Valček rovnakú 

tendenciu ilustruje nahradením určitého slovesného tvaru neurčitým činným príčastím 

„pokúšajúci sa namiesto ktorý skúsil“, (Orwell, 1999, s. 166), čo možno považovať za 

substitučný postup. K. Hilská v súlade so svojou koncepciou aplikácie eseje len na anglický 

jazyk uvádza totožné slovné druhy ako G. Orwell, hoci znovu bez príkladov: „užívá se... místo 

gerundia spojení s podstatným jménem.“ (Orwell, 1997, s. 365). Vynechanie informácie je 

legitímny pragmatický prekladateľský postup; záleží pritom na čitateľovi, či ho hodnotí 

neutrálne alebo ako negatívny posun, teda ako informačnú lakúnu. 

 

5.2.1 Zvučné banality  

 

Tab. č. 4: Zvučné banality 

Orwell  

Resounding 

commonplaces 

Hilská 

Zvučné frázy 

Valček 

Otrepane znejúce 

Vilikovský 

Zvučné banality 

greatly to be desired  – čo je veľmi 

žiaduce 

cieľ hodný našich 

snažení 

cannot be left out of the 

account  

 

nelze spustit zo 

zřetele 

s čím nemožno 

nerátať  

 

nemožno spustiť zo 

zreteľa  

a development to be 

expected in the near future 

vývoj, který lze 

očekávat v nejbližší 

budoucnosti 

ako čoskoro 

uvidíme 

vývoj, ktorý sa dá 

očakávať v najbližšej 

budúcnosti 
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deserving of serious 

consideration 

 

zaslouží důkladného 

zvážení 

a to na základe 

vážneho posúdenia 

hodný toho, aby sme 

mu venovali 

zaslúženú pozornosť  

brought to a satisfactory 

conclusion  

dovedený 

k uspokojivému 

závěru 

čo je uspokojivým 

záverom 

doviesť až 

k úspešnému koncu 

 

Ďalšou skupinou výrazových prostriedkov, ktorú G. Orwell v rámci kategórie 

slovných protéz kritizuje, sú tzv. zvučné banality (J. Vilikovský), teda floskuly, ktoré majú 

závery viet uchrániť „pred fádnym vyznením“ (Orwell, 2003, s. 121). Ako ukazuje tabuľka č. 

4, ekvivalenty týchto spojení znejú v slovenčine i češtine úplne prirodzene, čo znamená, že 

podobné frázy sú typické aj pre tieto dva komunikačné kontexty. V súvislosti s Valčekovým 

prekladom možno rovnako skonštatovať istú mieru povrchnosti (porov. spojenia ako čoskoro 

uvidíme; čo je uspokojivým záverom).  

 

5.2.2 Predložky    

Predpoklad slovenských prekladateľov, že analogické tendencie sú spoločné pre 

cieľový i východiskový jazyk, sa potvrdzuje v nasledujúcej Orwellom kritizovanej tendencii 

angličtiny: nahrádzať jednoduché spojky a predložky zloženými. Pri porovnaní originálu i 

prekladov zisťujeme, že popri totožnej tendencii sú v jej exemplifikovaní prekladateľmi isté 

diferencie:  

 

Tab. č. 5: Predložky 

Orwell Hilská Valček Vilikovský  

with respect to s ohledem na  s ohľadom na vzhľadom na 

having regard to – berúc do úvahy   pokiaľ ide o 

the fact that  – skutočnosť, že  skutočnosť že; 

by dint of – následkom čoho prostredníctvom niečoho 

in view of  vzhledem k 

 

s ohľadom na v súvislostí s tým, že 

in the interests of   v zájmu toho a toho 

 

v záujme čoho – 
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on the hypothesis 

that 

za předpokladu že za predpokladu že –  

 

Zatiaľ čo P. Valček na tomto mieste použil v súlade s originálom sedem 

ekvivalentných predložkových spojení, J. Vilikovský uviedol len päť z nich, K. Hilská 

dokonca len štyri. Treba pripustiť, že dve anglické predložkové spojenia – with respect to a in 

view of sú synonymné a v kontexte zameniteľné, čo dokumentujú aj Valčekovo duplicitné 

uvedenie ekvivalentu s ohľadom na. 

 

5.3 Preklad tzv. „Pompézneho vyjadrovania“  

Ďalšou kategóriou, tzv. „Pretencious Diction“, G. Orwell kritizuje nadužívanie 

klišé, termínov a cudzích slov v súdobej angličtine; ich úlohou je podľa neho len „prizdobiť“ 

jednoduché konštatovania. Tabuľka č. 6 uvádza ich prehľad v origináli a v prekladoch.  

 

Tab. č. 6 „Pretencious diction“ 

Orwell: Pretencious 

diction/ (preklad) 

Hilská 

Rádoby učená slova 

Valček  

Nabubrelá dikcia 

Vilikovský  

Pompézne vyjadrovanie 

phenomenon 

(fenomén) 

fenomén fenomén fenomén 

element  

(prvok) 

element element element  

Individual (as noun) 

(jednotlivec) 

individuum individualita individuálny 

objective 

(Nestranný) 

objektivní objektívny objektívny 

categorical 

(rozhodný) 

kategorický kategorický kategorický 

effective  

(účinný) 

efektivní efektívny efektívny 

virtual  

(pravý, skutočný) 

– virtuálny faktický 

basis – báza univerzálny 
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(východisko, základňa) 

primary  

(prvotný) 

primární primárny primárny 

promote  

(podporovať) 

– protežovať pozitívny 

constitute  

(ustanoviť) 

konstituovat konštituovať konštruktívny 

exhibit (vystavovať, 

preukázať) 

– – prejavovať 

exploit  

(využiť, vykorisťovať) 

exploatovat exploatovať predstavovať 

utilize  

(zužitkovať) 

– utilitárny utilizovať 

eliminate  

(odstrániť, vylúčiť) 

eliminovat eliminovať eliminovať 

liquidate  

(vyrovnať, zrušiť) 

likvidovat likvidovať likvidovať 

 

V súvislosti s už spomínanou vyššou mierou terminologickosti Valčekovho prekladu 

neprekvapuje, že Valčekov zoznam cudzích slov, jeho slovami „nabubrelej dikcie“, je  takmer 

kompletný a prekladateľ v ňom uvádza výlučne importovanú lexiku. Naproti tomu J. 

Vilikovský použil aj lexémy, ktoré síce nepatria medzi prevzaté, ale vo funkcii 

„prizdobovateľov“ jednoduchých konštatovaní sa používajú (prejavovať, predstavovať).  

Okrem toho J. Vilikovský uviedol adjektívum individuálny ako ekvivalent slova 

individual, hoci G. Orwell ho slovnodruhovo charakterizoval explicitne ako substantívum a aj 

v takejto podobe má pendant v slovenčine (indivíduum). Nazdávame sa, že táto transpozícia 

ako jeden z gramatických prekladateľských postupov (Gromová, 2009, s. 53) nebola 

nevyhnutná. Naproti tomu český preklad Orwellovo slovnodruhové vymedzenie zachováva 

(individuum) (Orwell, 1997, s. 365). 

 

5.3.1 Adjektíva 

Konkrétne prepojenie medzi jazykom a politikou, naznačené v názve eseje, sa 

zvýrazňuje pri adjektívach, ktoré majú „dodať dôstojnosť špinavým procesom medzinárodnej 



73 

 

politiky“ (Orwell, 2003, s. 122). Pri týchto lingvokulturémach vystupuje do popredia nielen 

lingvistický aspekt, ale výraznejšie sa ukazuje prepojenosť na kultúrny a spoločenský kontext. 

V štyridsiatych rokoch 20. storočia, keď Orwellova esej vznikala, bol v porovnaní so 

súčasnosťou v odlišnom stave nielen jazyk, ale aj politická situácia v Británii. Pri preklade 

adjektív však J. Vilikovskému nič nebránilo k tomu, aby uplatnil postup, ktorý obhajoval vo 

svojej Poznámke prekladateľa v závere knihy, teda že považoval „za správne, aby výsledný 

text nezastieral vzdialenosť od nás v priestore a čase.“ (Vilikovský, 2003b, s. 211). 

Ekvivalenty, ktoré zvolil J. Vilikovský aj K. Hilská, sú napriek časovému a geografickému 

odstupu prekladov od originálu adekvátnou transformáciou východiskových lexém, 

zrozumiteľnou  pre príjemcov oboch cieľových kultúr. 

Pri porovnaní všetkých prekladov sa ukazuje, že P. Valček tu napriek výraznej 

terminologickosti svojho prekladu redukuje príklady adjektív: neprekladá lexémy inevitable 

a inexorable, čo možno hodnotiť opäť ako pragmatický prekladateľský postup (vynechanie 

informácie), ale aj porušenie zásady úplnosti, ako jednej zo zásad slovenskej prekladateľskej 

školy (Ferenčík, 1982, s. 58 – 60). Navyše Valčekov preklad adjektíva veritable ako 

verifikovaný nie je celkom náležitý, hoci ho možno akceptovať ako naturalizujúce 

„pompézne“ adjektívum. 

 

Tab. č. 7: Adjektíva 

Orwell Hilská Valček Vilikovský 

epoch-making epochální epochálny epochálny 

epic – dynamický monumentálny 

historic historický historický historický  

unforgettable nezapomenutelný nezabudnuteľný  nezabudnuteľný 

triumphant triumfální triumfálny triumfálny  

age-old věkovitý starobylý odveký 

inevitable nevyhnutelný – nevyhnutný 

inexorable nesmiřitelný – neúprosný 

veritable autentický verifikovaný faktický  

 

5.3.2 Archaizmy a historizmy 

Rovnako sa vo všetkých troch kultúrnych prostrediach, východiskovom i cieľových, 

na obranu a velebenie vojny používa lexika s príznakom archaickosti a historickosti. J. 
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Vilikovský nahradil anglické lexémy s významom vojnový voz, trojzubec a okrúhly štít 

slovenskými lexémami šík a zbroj. Medzi Valčekovými lexémami sa zasa objavuje archaický 

výraz vozataj (s významom „kočiš“) a nespisovné praporec. Rovnako nespisovný je 

pravdepodobne aj Vilikovského ekvivalent prápor, keďže prekladateľ ho tu zrejme používa 

namiesto správnej lexémy zástava. Ako spisovnú lexému ho možno použiť len vo význame 

„voj. útvar zložený z niekoľkých rôt“63

Ako ukazuje Tabuľka č. 8, k lexéme buckler (okrúhly štít) neposkytol ani jeden 

preklad ekvivalentnú lexému; slovenčina ani čeština totiž typy štítov podľa tvaru nerozlišuje.  

. J. Vilikovský však o nej mohol uvažovať aj ako 

o dobovej lingvokulturéme, keďže v čase napísania Orwellovej eseje (40. roky 20. storočia) 

mohol byť tento bohemizmus v slovenčine frekventovaný.  

 

Tab. č. 8: Archaizmy a historizmy 

Orwell Hilská Valček  Vilikovský 

realm říše kráľovstvo ríša 

throne trůn trón trón 

chariot – vozataj šík 

Mailed fist železná pěst panovanie strela 

Trident  trojzubec trojzubec obrnená päsť 

sword meč meč  meč 

shield štít štít štít 

buckler – – – 

Banner standarda praporec prápor 

jackboot  pochod čižma 

clarion polnice poľnica poľnica 

– – – zbroj 

 

5.3.3 Cudzie slová 

Podľa G. Orwella sa cudzie výrazy ako cul de sac, ancien régime, deus ex machina, 

mutatis mutandis, status quo, Gleichschaltung, Weltanschauung používajú len preto, aby 

dodali textu „náter kultúry a elegancie“ (Orwell, 2003, s. 122). Slovenskí prekladatelia 

                                                           
63 prápor (KSSJ, 2003, s. 547) – 1. útvar zložený z niekoľkých rot, 2. správne zástava. 
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ponúkajú čitateľovi všetky tieto spojenia,64 K. Hilská len niektoré (deus ex machina, mutatis 

mutandis, status quo, Gleichschaltung) (Orwell, 1997, s. 365). Najmä nemecké lexémy 

Gleichshaltung („usmernenie“) a Weltanschauung („svetonázor“) majú skôr dobovo-

dokumentačnú hodnotu a ich frekvencia v slovenských textoch nie je vysoká.65 Uvedomoval 

si to zrejme aj P. Valček, keď zo všetkých spomenutých lexém jedine Gleichshaltung 

nahrádza jeho frekventovanejšou slovenskou modifikáciou gleichšaltovať. Možno by, 

podobne ako v ostatných kategóriách lexém, bolo pri preklade vhodné zvážiť možnosť 

nahradenia inými cudzími lexémami, ktorých frekvencia je v slovenčine vyššia (napr. sui 

generis, pars pro toto, príp. aj Orwellov newspeak66

 

, atď.), hoci dôvody pre exotizujúci 

preklad sú v tomto prípade zrejme tie isté ako pri tzv. pompéznych adjektívach.     

5.3.4 Skratky 

Z cudzích slov Orwell „berie na milosť“ len skratky; ostatné cudzie slová podľa neho 

angličtina nepotrebuje. J. Vilikovský tieto pôvodné skratky, ktoré angličtina prevzala 

z latinčiny,67

P. Valček sa s uvedeným lingvokultúrnym špecifikom vyrovnáva inak: uvádza len 

jednu skratku, PS, ktorá funguje v oboch jazykových kontextoch. Aj takéto riešenie možno 

prijať, hoci by sa azda dali uviesť viaceré skratky, ktoré sú spoločné pre obidva jazyky (napr. 

NB, Ed. ...). Na rozdiel od  slovenských prekladateľov K. Hilská neuvádza žiadne príklady 

skratiek, len konštatuje: „S výjimkou několika užitečných zkratek není vůbec zapotřebí užívat 

ty stovky cizích spojení.“ (Orwell, 1997, s. 365).  

 pri preklade ponecháva a pridáva do zátvoriek ich slovenské ekvivalenty: 

„s výnimkou užitočných skratiek i.e. (tzn.), e.g. (napr.) a etc. (atď.) angličtina fakticky 

nepotrebuje ani jediný zo stoviek cudzích výrazov.“ (Orwell, 2003, s. 122). Takýto 

kreolizačný postup pripomína metódu K. Hilskej uvádzať anglické originály ukážok spolu 

s ich prekladmi a zároveň dokazuje prekladateľovu snahu priblížiť Orwellove názory 

slovenskému čitateľovi. Citát tiež napovedá, že J. Vilikovský ponechal Orwellov názor 

v platnosti len pre angličtinu. 

                                                           
64 P. Valček namiesto pôvodného Gleichschaltung uvádza jeho slovenskú modifikovanú podobu gleichšaltovať. 
65 V SNK, verzii Prim-4.0-public-all, z ktorej pochádzajú všetky frekvenčné údaje uvedené v kapitole III., mali 
uvedené slová takéto zastúpenie: cul de sac (1 výskyt), ancien régime (66 výskytov), deus ex machina (152 
výskytov), mutatis mutandis (16 výskytov), status quo (808 výskytov), Gleichschaltung (0 výskytov), 
Weltanschauung  (17 výskytov).  
66 V SNK: sui generis (132 výskytov), pars pro toto (153 výskytov), newspeak (33 výskytov). 
67 i.e. – z lat. id est; e.g. – exempli gratia; etc. – et cetera 
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Valčekov a Hilskej preklad možno hodnotiť ako redukciu východiskového textu, teda 

vynechanie informácie, ktorú obaja prekladatelia považovali za nepotrebnú pre čitateľa 

cieľovej kultúry. Otázkou zostáva, či takáto redukcia bola opodstatnená a či opäť 

neznamenala negatívny posun a nedodržanie zásady úplnosti.   

 

5.3.5 Cudzie slová ako synonymá 

Pri kategórii pompézneho vyjadrovania G. Orwell hovorí aj o zbytočnom prenikaní 

cudzích slov do vedeckého štýlu tam, kde už existujú ich domáce pendanty. Podľa G. Orwella 

majú autori týchto textov predstavu, že „cudzie slová sú vznešenejšie ako domáce“ (Orwell, 

2003, s. 122). Tabuľka č. 9 uvádza prehľad cudzích synoným v Orwellovom origináli a 

slovenských prekladoch, keďže v českom preklade nastala redukcia a príklady tohto 

lexikálneho importu sú opäť vynechané (Orwell, 1997, s. 365 – 366). 

 

Tab. č. 9 Cudzie slová ako synonymá 

Orwell Doslovný 

preklad 

Hilská Valček Vilikovský 

expedite odoslať – expedovanie intenzifikácia 

ameliorate zlepšiť – ameliorácia prediktabilita 

predict predvídať – predikcia precizovať 

extraneous cudzí – externý destabilizovať 

deracinated vykorenený – – liberalizácia 

clandestine tajný, utajený – – – 

sub-aqueous podmorský – subterénny – 

 

Prekladatelia zvolili odlišné prevzaté slová ako v origináli, podľa nich zrejme 

typickejšie pre slovenské komunikáty, hoci ich počtom (5) nezachovali počet slov uvedený 

v origináli (7), čo znamená redukciu informácie aj v slovenských prekladoch. Zároveň J. 

Vilikovský vypustil z vety formuláciu, že autorov k používaniu cudzích slov vedie predstava, 

že „slová gréckeho a latinského pôvodu sú vznešenejšie ako saské“.  

Orwell: „Bad writers, and especially scientific, political and sociological writers, are 

nearly always haunted by the notion that Latin or Greek words are grander than Saxon 

ones.“  
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J. Vilikovský: „Zlých autorov, najmä prírodovedeckých, politických a sociologických 

textov, takmer napospol prenasleduje predstava, že cudzie slová sú vznešenejšie ako 

domáce.“ (Orwell, 2003, s. 122). 

Pri vynechaní lexémy saské v uvedenom citáte ide o naturalizáciu v snahe aplikovať 

esej na slovenský kontext. Nazdávame sa však, že zmienka o latinskom a gréckom pôvode 

cudzích slov mohla zostať zachovaná aj pri preklade, keďže Vilikovským uvádzané slová 

majú latinský pôvod. P. Valček sa o v tomto ohľade viac pridŕža originálu: „Mizerní autori, 

obvykle to bývajú vedci, politici a politológovia, sú takmer posadnutí predstavou, že latinské 

a grécke slová sú významnejšie ako naše“ (Orwell, 1999, s. 167). 

Obaja slovenskí prekladatelia si však zároveň uvedomovali, že v slovenčine fungujú 

internacionalizmy najmä ako substantíva: expedovanie, ameliorácia, predikcia (Valček); 

intenzifikácia, prediktabilita, liberalizácia (Vilikovský). Otázne je, či lexéma z Valčekovho 

zoznamu subterénny je naozaj prítomná v slovenskom komunikačnom kontexte, ako to 

prekladateľ predpokladá.68

 

 Paradoxne k sémantike vety vyznieva aj nasledujúci Valčekov 

preklad, že autori tieto „neužitočné slová ... favorizujú pred domácimi výrazmi“ (ibid.), 

v ktorom pred domácou lexémou uprednostnil práve lexému prevzatú. 

5.3.6 Slovotvorba 

G. Orwell pri kategórii pompézneho vyjadrovania ďalej kritizuje slovotvorný postup 

typický pre súdobú angličtinu, keď sa „nové slová vytvárajú tak, že sa použije latinský 

či grécky koreň s príslušnou predponou a tam, kde treba, prilepí sa prípona -izovať.“ 

(Orwell, 2003, s. 122). Tabuľka č. 10 ukazuje, že všetci prekladatelia použili odlišný počet 

príkladov tejto tendencie ako Orwell. Najvernejšie sa k originálu stavia český preklad; 

slovenský prekladateľ J. Vilikovský uvádza príklady navyše. Ako jediný z trojice 

prekladateľov zachováva spomínaný slovotvorný postup v tej podobe, ako ho charakterizuje 

G. Orwell, teda ako tvorbu slovies pomocou sufixu -ize: „...but the normal way of coining a 

new word is to use a Latin or Greek root with the appropriate affix and, where necessary, the 

‘-ize’ formation“ (Orwell). 

 

Tab. č. 10: Slovotvorba 

Orwell/preklad Hilská Valček Vilikovský 

                                                           
68 Lexéma subterénny sa nenachádza v Slovníku cudzích slov (1997) ani v Slovenskom národnom korpuse. 
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De-regionalize 

deregionalizovať 

deregionalizovat deregionalizácia deregionalizovať 

impermissible 

neprípustný 

– deteritorializácia deetatizovať 

extramarital 

mimomanželský 

extramaritální – delimitácia 

Non-fragmentary 

úplný 

nefragmentární nefragmentárny kooptovať 

– – – renegociácia 

 

P. Valček, na rozdiel od J. Vilikovského, charakteristiku slovotvorného postupu 

nezachováva a prekladá: „normálny spôsob tvorby slov však používa latinské a grécke korene 

s primeranou príponou, v prípade potreby aj s určitým prispôsobením“ (Orwell, 1999, s. 

167).  

Podobne všeobecne prekladá aj K. Hilská: „...ale běžný způsob zavádění nových slov 

je, když vezmete latinský či řecký kořen s příslušnou příponou, a tam, kde je to nutné, ještě 

přidáte příponu“ (Orwell, 1997, s. 366).  

Nazdávame sa, že Vilikovského postup je primeranejší ako Valčekov i Hilskej, pretože 

slovenský sufix -izovať je ekvivalentný anglickému -ize a vzniká z neho rovnaký slovný druh 

ako v angličtine. Nie je preto, podľa nášho názoru, dôvod nahrádzať ho vágnym výrazom 

„určité prispôsobenie“ či „přípona“, čo predstavuje individuálny posun, simplifikáciu.  

 

5.3.7 Marxistický žargón  

Keď G. Orwell uvádza „žargón typický pre marxistické texty“, takmer identické 

lexémy volí aj J. Vilikovský (porov. Tab. 11), aj keď niekedy modifikuje slovnodruhovú 

príslušnosť lexém (bielogvardejský), teda uskutočňuje transpozíciu ako gramatický 

prekladateľský postup. Transpozíciu nachádzame aj u P. Valčeka (hyenizmus), navyše 

prekladateľ uskutočnil ešte ďalší druh gramatického prekladateľského postupu, zmenu 

gramatickej kategórie (kati, kanibali, malomeštiaci). Valčekovo použitie lexémy kulak 

hodnotíme ako substitučný postup v prospech naturalizácie. Chýbajúci Valčekov preklad 

anglickej lexémy flunkey (prisluhovač, lokaj, poskok, pätolízač) možno zdôvodniť slovenskou 

synonymiou ekvivalentu tejto lexémy s ekvivalentom lexémy lackey (lokaj, sluha, pätolízač, 
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poskok). J. Vilikovský na inom mieste v zozname uviedol lexémy prisluhovač, lokaj, nohsled, 

ktoré síce možno považovať za synonymné, no lexéma nohsled je v slovenčine nespisovný 

bohemizmus. 

 

Tabuľka č. 11: Marxistický žargón 

Orwell Hilská Valček  Vilikovský 

hyena hyena hyenizmus hyena 

hangman kat kati prisluhovač 

cannibal kanibal kanibali buržuj 

Petty bourgeois maloburžoazní malomeštiaci malomeštiacky 

These gentry – kulak – 

lackey lokaj lokaj nohsled 

flunkey nohsled – lokaj 

mad dog šílený pes besný pes besní psi 

white guard bělogvardějci bielogvardejec bielogvardejský 

 

5.4 Preklad tzv. „Nič neznamenajúcich slov“ 

Vo štvrtej kategórii sa G. Orwell venuje tzv. meaningless words, teda nič 

neznamenajúcim slovám (J. Vilikovský), resp. slovám bez významu (K. Hilská, P. Valček), 

ktoré sa podľa neho zneužívajú jednak ako alibistický výrazový prostriedok v umeleckej 

kritike, jednak ako nástroj politickej propagandy a manipulácie. 

 

Tab. č. 12: „Meaningless words“ 

Orwell 

Meaningless 

words 

Hilská 

Slová bez významu 

Valček 

Slová  bez významu 

Vilikovský 

Nič neznamenajúce slová 

romantic  romantický romantický romantický 

plastic plastický plastický plastický 

Values hodnoty hodnoty valér 

human lidský humanistický humánny 

dead mrtví mŕtvy neživotný 

sentimental sentimentální sentimentálny sentimentálny 
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natural přirozený prírodný prirodzený 

vitality vitalita vitálny vitalita  

 

Ako ukazuje tabuľka č. 12, v tomto prípade prekladatelia až na drobné výnimky 

preložili ekvivalentne všetky príklady tejto kategórie. Za povšimnutie azda stojí Vilikovského 

preklad lexémy values (hodnoty) ako valér, keďže táto lexéma nemá podľa nášho názoru 

v slovenských komunikátoch až takú vysokú frekvenciu.69

V ďalšej časti textu esejista naráža na existenciu slov, pri ktorých došlo k zmene alebo 

vyprázdneniu významu, takže ich možno použiť aj v kontradiktórnych kontextoch. Ako 

príklad volí lexému fašizmus, ktorá podľa neho označuje len „čosi nežiaduce“. Zatiaľ čo J. 

Vilikovský dodržiava slovnodruhovú charakteristiku podobných lexém z originálu – 

demokracia, socializmus, sloboda, vlastenecký, realistický, spravodlivosť – P. Valček ich 

prekladá odlišne: demokracia, socializmus, sloboda, vlastenectvo, realizmus, právo. 

Transpozícia pri adjektívach vlastenecký a realistický na substantíva podľa nášho názoru nie 

je opodstatnená, keďže aj pre uvedené adjektíva môže platiť Orwellovo vyjadrenie, že majú 

„viacero rozdielnych významov, ktoré sú navzájom nezlučiteľné“ (Orwell, 2003, s. 123).   

 Jej použitie možno chápať ako 

Vilikovského snahu o expresivizáciu, oživenie slovného radu v tejto kategórii. 

Dôvod pre sémantické vyprázdňovanie týchto lexém spočíva podľa G. Orwella v tom, 

že sa neadekvátne používajú na pomenovanie rôznych denotátov mimojazykovej skutočnosti 

(napr. demokracia ako označenie krajín s rôznym, aj nedemokratickým typom vládnutia). 

Tým sa zastiera pôvodný význam slova i označovaná skutočnosť a takéto výpovede „sa 

vyslovujú so zámerom klamať“ (Orwell, 2003, s. 123). Tento proces, ktorý je istým spôsobom 

polysémantizáciou, je nástrojom politickej propagandy a nežiaduca entropia významu vedie 

k zámernej dezinterpretácii, až komunikačnému šumu. Diferencovanosť významu sa potom 

využíva v prospech klamlivých výrokov; ich príkladmi sú podľa G. Orwella výpovede: 

„Maršal Pétain bol pravý vlastenec70

                                                           
69 Apelatívum valér sa v SNK vyskytovalo (vrátane derivátov valérový, valérnosť) 36-krát.  

, Sovietska tlač je najslobodnejšia na svete, Katolícka 

cirkev odsudzuje perzekúciu“ (ibid.). O tom, že ide o „univerzálne“ výroky, svedčí aj ich 

70 K výroku „Maršal Pétain bol pravý vlastenec.“  opisuje J. Vilikovský v Poznámkach osobu Henriho Philippe 
Pétaina a podáva kultorologicko-historický výklad, prečo takýto výrok mohol zaznieť: „Citovaný výrok zrejme 
odráža názory niektorých kruhov, podľa ktorých Pétain v záujme vlasti volil menšie zlo.“ (Vilikovský, 2003a, s. 
206). 
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preklad z angličtiny do slovenčiny a češtiny v nezmenenej podobe, takmer totožný u všetkých 

troch prekladateľov.71

Rovnakú stratégiu ako pri sémanticky vyprázdnených slovách – zachovať 

slovnodruhovú charakteristiku pôvodných lexém – uplatnil J. Vilikovský aj pri ďalších 

lexémach, ktoré sa podľa Orwella používajú „zväčša viac-menej nečestne...: trieda, totalitný, 

veda, pokrokový, reakčný, buržoázny, rovnosť“ (ibid.). Naproti tomu P. Valček 

slovnodruhovú príslušnosť Orwellom uvádzaných slov znovu mení: trieda, totalita, veda, 

pokrok, reakcia, buržoázia, nerovnosť

  

72

 

 (Orwell, 1999, s. 168). G. Orwell uvádza tieto 

sémanticky vyprázdnené lexémy: class, totalitarian, science, progressive, reactionary, 

bourgeois, equality. Okrem transpozície z adjektív na substantíva navyše u P. Valčeka zaráža 

kontradiktórny a ničím neodôvodnený preklad lexémy equality ako nerovnosť. K. Hilská, 

podobne ako J. Vilikovský, pri preklade slovnodruhovú príslušnosť lexém zachováva: třída, 

totalitní, věda, pokrokový, reakční, buržoazní, rovnost (Orwell, 1997, s. 367).  

6 Moderný jazyk očami G. Orwella  

Výsledkom súčinnosti všetkých týchto patologických kategórií je podľa Orwella  

moderný jazyk, ktorý nepozostáva zo slov zvolených pre ich konkrétny význam, ale „z fráz, 

pozliepaných dovedna ako kusy panelového kurína“ (Orwell, 2003, s. 120). Ako príklad 

moderného štýlu vyjadrovania ponúka G. Orwell už spomínaný fiktívny variant biblického 

textu z knihy Kazateľ (Ecclesiastes). Biblický štýl je na rozdiel od moderného jazyka 

charakteristický svojou konkrétnosťou a živosťou obrazov:  

„I returned and saw under the sun, that the race is not to the swift, nor the battle to the 

strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favour to 

men of skill; but time and chance happeneth to them all.“ 

K. Hilská cituje z Biblie, vydanej Českou biblickou spoločnosťou (1992): „Opět jsem 

pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na 

moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy 

každému z nich přeje čas a příležitost.“ (Orwell, 1997, s. 367). 

Zdroj Valčekovho prekladu sme neidentifikovali, zrejme ide o jeho autorský preklad:  

                                                           
71 Hilská: Maršál Pétain byl opravdový vlastenec. Sovětský tisk je nejsvobodnejší na světě. Katolická církev se 
staví proti perzekuci (1997, s. 367); Valček: Maršal Pétain bol skutočný vlastenec, Sovietska tlač je 
najslobodnejšia na svete, Katolícka cirkev je proti perzekúciám. (1999, s. 168).  
72 Tučne sme vyznačili slová so zmenenou slovnodruhovou príslušnosťou. 
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„Vrátil som sa a uvidel pod Slnkom, že úsvit nenastáva v mihu, ani víťazstvo nie je odmenou 

za silu, nerozdáva sa chlieb za múdrosť, ani bohatstvo za ľudské poznanie, niet slávy pre 

schopných, len čas a fortúna sú tu pre každého z nich.“ (Orwell, 1999, s. 168). 

J. Vilikovský uvádza verziu Jozefa Roháčka, s úpravami v závere citovaného 

úryvku:73

Moderné „parafrázy“ biblického textu odcitujeme takisto vo všetkých jazykoch, aby 

sme ukázali, že tento spôsob vyjadrovania znie prirodzene v angličtine, češtine i slovenčine. 

Orwell: „Objective consideration of contemporary phenomena compels the conclusion that 

success or failure in competitive activities exhibits no tendency to be commensurate with 

innate capacity, but that a considerable element of the unpredictable must invariably be taken 

into account.“  

 „A zase obrátiac sa videl som pod slnkom, že nie je beh vecou rýchlych ani boj 

udatných ako ani živnosť múdrych ani bohatstvo rozumných ani priazeň umných, ale podľa 

času a náhody prihodí sa všetkým.“ (Kazateľ, 9, 11; cit. podľa Orwell, 2003, s. 124).  

Hilská: „Objektivní posouzení současných jevů si vynucuje závěr, že úspěch či neúspěch 

v kompetitivních aktivitách nevykazuje žádnou tendenci souvislosti s vrozenými schopnostmi, 

ale že je nutno brát v potaz značný element nepředvídatelného.“ (Orwell, 1997, s. 367). 

Vo Valčekovom preklade máme pred sebou ukážku „modernej angličtiny najhoršej 

sorty“: „Objektívny význam súčasných javov vedie k záverom, že úspech či neúspech 

konkurenčných aktivít nejaví tendenciu k rovnoprávnosti na základe vrodených schopností, 

ale že musíme neustále rátať s podstatným elementom nepredurčenosti.“ (Orwell, 1999, s. 

168).  

Pre J. Vilikovského je to príklad „moderného jazyka najhoršieho typu: „Objektívna 

sumarizácia aktuálnej reality nevyhnutne rezultuje v dedukcii, že úspech či neúspech 

v súťaživých aktivitách nevykazuje absolútne nijakú tendenciu byť priamo úmerný vrodenému 

talentu, ale vždy treba zakalkulovať podstatný element náhodnej variability.“ (Orwell, 2003, 

s. 124). 

G. Orwell je presvedčený, že keby sme mali napísať o vrtkavosti ľudského osudu, 

výsledok by sa pravdepodobne podobal skôr na jeho vetný konštrukt ako na biblický úryvok. 

J. Vilikovský a K. Hilská prekladajú nielen slovenský biblický text a jeho modernú mutáciu, 

ale aj pomerne rozsiahlu pasáž, ktorá analyzuje jednotlivé frekvenčné údaje o oboch typoch 

textov. G. Orwell porovnáva počet lexém a slabík v oboch typoch textov a takisto uvádza 

                                                           
73 Roháčkovu verziu porov. napr. na http://www.krestan.sk/bible/8/ecc/9/15 (17. 4. 2012). 

http://www.krestan.sk/bible/8/ecc/9/15�
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pôvod lexém. Hoci P. Valček oba typy textov prekladá, analýzu so štatistickými údajmi 

o textoch vynecháva (približne 17 riadkov). Tabuľka č. 13 sumarizuje frekvenčné údaje. 

 

Tab. č. 13 

 Orwell Hilská Valček Vilikovský 

Biblický text  49 49 slov –  35 slov 

     60 60 slabík – 65 slabík 

Moderný text  38 38 slov – 32 slov 

 90 90 slabík – 100 slabík 

Latinský koreň 18 18  – 12 

Grécky koreň 1 1  – 1 

  

Aj napriek tomu, že K. Hilská pripojila český preklad k anglickému originálu, údaje, 

ktoré použila, sú totožné s Orwellovými, pretože sa viažu na anglické originály textov, nie na 

ich české preklady. J. Vilikovský sa naopak snažil aplikovať Orwellovu analýzu na svoje 

preklady biblického a moderného jazyka a im aj prispôsobil svoje štatistické údaje.  

Podľa G. Orwella moderný text „vzniká tak, že sa zlepujú dlhé pásomnice slov, ktoré 

už dal dokopy ktosi iný“ (Orwell, 2003, s. 125). G. Orwell uvádza príklady substitúcií 

jednoduchých výrazov komplexnými syntaktickými konštrukciami s totožnou sémantikou, 

avšak s odtienkom pseudoerudovanosti a sofistikovanosti výrazu. Namiesto jednoduchého 

I think – (myslím) sa používa zložité „In my opinion it is a not unjustifiable assumption“ 

(Orwell) – „Podľa môjho názoru nemožno celkom vylúčiť predpoklad.“ (Orwell, 2003, s. 

125), v češtine „Podle mého názoru není neospravedlnitelný prědpoklad.“ (Orwell, 1997, s. 

368). Takéto vágne a vetvené konštrukcie znejú v oboch cieľových jazykoch prirodzene; 

možno teda predpokladať, že podobné vyjadrovanie považuje naše jazykové vedomie za 

legitímne a nepríznakové. Prekladatelia preto použili transferenčný postup a nemuseli ani 

výraznejšie meniť podobu syntagiem. Podobne nepríznakovo znejú aj ďalšie konštrukcie, 

ktoré uvádza slovenský i český preklad:  

J. Vilikovský: „Skutočnosť, ktorú by sme nemali spúšťať zo zreteľa; Záver, s ktorým 

nikto z nás nemôže nesúhlasiť.“ (Orwell, 2003, s. 125); 

  Hilská: „zřetel, který bychom měli mít na paměti; závěr, s nímž bychom všichni rádi 

souhlasili.“ (Orwell, 1997, s. 368).  
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7 Zmiešané metafory 

Tento typ kritizovaných konštrukcií vzniká tak, že sa v jednej metafore bijú 

protichodné obrazy. Orwellovu zmiešanú metaforu „The fascist octopus has sung its swan 

song.“, v doslovnom preklade „Fašistická chobotnica zaspievala svoju labutiu pieseň.“, 

prekladá J. Vilikovský naturalizačne ako „fašistická hydra dospievala svoju labutiu pieseň.“ 

(Orwell, 2003, s. 125). Mytologická hydra je „mnohohlavý vodný had“ (Šaling et al., 1997, s. 

496), takže nastala substitúcia výrazom, ktorý sa používa v prenesenom význame ako netvor – 

hydra vojny, fašizmu.74

Ďalšiu Orwellom kritizovanú frázu, „The jackboot is thrown into the melting pot.“ – 

v doslovnom preklade ako „Hodili čižmu do zlievarenského kotla.“, preložil J. Vilikovský ako 

„prušiacka čižma zapadla do pažeráka zabudnutia.“ (Orwell, 2003, s. 125). Použil teda opäť 

naturalizujúci preklad s lexémou pažerák v prenesenom význame ako pažerák zabudnutia 

(porov. napr. syntagmy pažerák noci, pažerák smrti).

 Naproti tomu K. Hilská zostáva pri doslovnom preklade: „Fašistická 

chobotnice zapěla svou labutí píseň.“ (Orwell, 1997, s. 369). Podobne ponecháva 

východiskovú syntagmu aj P. Valček: „Fašistická chobotnica zaspievala labutiu pieseň.“ 

(Orwell, 1999, s. 169), hoci kolokácia fašistická chobotnica je pre slovenčinu netypická. 

Vilikovského substitučný postup hodnotíme pozitívne, keďže naturalizácia bola kolokačne 

opodstatnená.  

75

 

 P. Valček šiel pri tejto fráze, podľa 

nášho názoru, za hranice prekladateľskej licencie, keď prekladá: „Okované čižmy pošliapali 

pelargónie mieru na oknách našich domovov.“ (Orwell, 1999, s. 169). K. Hilská vetu 

nepreložila, čo opäť hodnotíme ako redukciu a nedodržanie zásady úplnosti. 

8 Frázy tribúnov  

Nasledujúca Tab. č. 14 ponúka prehľad ekvivalentov východiskových fráz, ktoré 

zaznievajú zväčša z úst rečníkov a menia rečníkov na stroje: „Z hrtana síce vychádzajú 

príslušné zvuky, ale mozog sa na procese nezúčastňuje, a to by nebolo možné, keby (rečník) 

musel voliť slová.“ (Orwell, 2003, s. 127). Tieto frázy sú dokonca natoľko zautomatizované, 

že sa v kalkovom preklade dostali aj do oboch skúmaných cieľových jazykov, takže ich všetci 

prekladatelia mohli zachovať takmer bez výnimky (naturalizujúce syntagmy oceľovou 

čižmou, zovretá päsť) v nezmenenej podobe. 

 

                                                           
74 Syntagmy s podobným významom z SNK: komunisticko-nacionalistická hydra, štátna hydra, americká hydra. 
75 Ide o príklady kolokácií zo SNK. 



85 

 

Tab. č. 14 Frázy tribúnov 

Orwell Hilská Valček  Vilikovský 

bestial atrocities nelidská zvěrstva beštiálne ukrutnosti odporné zverstvá 

iron heel železná pata oceľovou čižmou zovretá päsť 

bloodstained tyranny krví zbrocený tyranie krvavá tyrania krvavá tyrania 

free peoples of the 

world 

svobodné národy 

světa 

slobodní občania 

celého sveta 

slobodné národy 

sveta 

stand shoulder to 

shoulder 

stát bok po boku stáť plece pri pleci stáť plece pri pleci 

 

Uvedené konštrukcie sa pohybujú na osi ustálenosti od typických kolokácií až po klišé 

a floskuly. Ich použitím prejav získava na dôstojnosti, (kvázi)erudovanosti a kultivovanosti 

výrazu; sémantika týchto vyjadrovacích prostriedkov je však takmer vyprázdnená (slobodné 

národy sveta), prípadne nocionálna (stáť plece pri pleci). 

 

9 „Zhumpľovaný jazyk“  

G. Orwell pokračuje v kritike jazykovej situácie uvádzaním „zhumpľovaného jazyka“ 

(Orwell, 2003, s. 128) a „konfekčných fráz“ (op. cit., s. 129), ktoré sú pre každého pisateľa (aj 

preňho samotného) veľkým pokušením, lebo sú pohodlné. Treba byť „pred nimi neprestajne 

na stráži; každá taká fráza ochromí istý úsek nášho mozgu.“ (ibid.). Prehľad týchto fráz v 

tabuľke. č. 15 ukazuje, že na rozdiel od Hilskej exotizujúcich variantov používa J. 

Vilikovský dve aktualizované, resp. naturalizujúce frázy (zvýraznené tučne).  

 

Tab. č. 15 „Zhumpľovaný jazyk“  

Orwell Hilská Vilikovský 

a not unjustifiable assumption  ne neospravedlnitelný 

předpoklad 

nie neopodstatnený 

predpoklad 

leaves much to be desired má daleko do dokonalosti objektívne nedostatky 

a ťažkosti rastu 

would serve no good purpose neposlouží žádnemu 

dobrému účelu 

doviesť do víťazného konca 

consideration which we should zřetel, který bychom měli fakt, ktorý by sme nemali 
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do well to bear in mind mít na paměti spúšťať zo zreteľa 

 

10 Pravidlá dobrého štýlu 

V závere eseje Politics and English Language uvádza G. Orwell pravidlá, podľa 

ktorých sa možno vyhnúť klišéovitosti, zbytočnej pompéznosti a ornamentálnosti 

vyjadrovania. Pri porovnávaní Hilskej a Vilikovského prekladu sa znovu ukazujú isté 

diskrepancie. Zatiaľ čo G. Orwell a K. Hilská vymenúvajú šesť pravidiel, J. Vilikovský ich 

redukuje na päť, pričom vynecháva druhé z pôvodnej šestice a na jeho miesto dosadzuje iné, 

ktoré G. Orwell spomína v poradí až neskôr. Navyše toto pravidlo vymedzuje expressis verbis 

len pre cudzie slová, do ktorých zrejme zahŕňa aj tzv. vedecké slová a žargón. V preklade K. 

Hilskej dochádza k istému sémantickému posunu v šiestom pravidle, keď sa východisková 

lexéma say („povedať“) prekladá všeobecnejším „dopustit“, čo prináša modifikovanie 

pôvodnej sémantiky. Pre porovnanie uvádzame najprv Orwellov originál, potom Hilskej 

verziu a nakoniec verziu Jána Vilikovského.    

 

Orwell: 

(i) Never use a metaphor, simile or other figure of speech which you are used to seeing in 

print. 

(ii) Never use a long word where a short one will do.  

(iii) If it is possible to cut a word out, always cut it out.  

(iv) Never use the passive where you can use the active.  

(v) Never use a foreign phrase, a scientific word or a jargon word if you  

can think of an everyday English equivalent.  

(vi) Break any of these rules sooner than say anything barbarous.  

 

Hilská (Orwell, 1997, s. 373): 

a) Nikdy nepoužívejte metafory, příměru či jiné řečnické figury, které vídáte v tisku. 

b) Nikdy nepoužívejte dlouhé slovo tam, kde vám stačí krátké. 

c) Pokud je možné nějaké slovo vynechat, vždycky to udělejte. 

d) Nikdy nepoužívejte trpný rod tam, kde můžete použít činný. 

e) Nikdy nepoužívejte cizí slovní spojení, vědecké slovo nebo žargon, pokud vás napadne 

každodenní anglický ekvivalent. 
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f) Porušte raději kterékoli z těchto pravidel, než byste se dopustili něčeho vysloveně 

barbarského. 

 

J. Vilikovský (Orwell, 2003, s. 130 – 131): 

1. Nikdy nepouži metaforu, prirovnanie alebo iný rečový obrat, ktorý často vídaš v tlači. 

2. Nikdy nepouži cudzie slovo, kde stačí domáce.  

3. Ak sa dá slovo vynechať, vždy ho vynechaj. 

4. Nikdy nepouži trpný rod, ak sa dá použiť činný.  

5. Radšej poruš ktorékoľvek z týchto pravidiel, ako by si mal povedať čosi barbarské. 

 

Na tomto mieste teda zaznamenávame vo Vilikovského preklade redukciu, čo možno 

hodnotiť ako pragmatický prekladateľský postup. Podľa nášho názoru 2. pravidlo 

z Orwellovej šestice o použití krátkeho slova namiesto dlhého nemožno na slovenčinu 

uplatniť v takej miere ako na angličtinu, kde jadro slovnej zásoby tvoria kratšie domáce slová, 

ale v prechodnej časti lexiky sa vyskytuje viac dlhších i prevzatých slov. Naproti tomu 

pôvodná slovenská lexéma z jadra slovnej zásoby nemusí byť nevyhnutne slabične krátka.  

Pri komplexnom pohľade na Vilikovského preklad však možno skonštatovať, že 

redukcia oproti originálu je uňho výnimočná. Keďže J. Vilikovský sa Orwellove tézy snaží 

uplatniť aj na slovenčinu, poväčšine hľadá v cieľovom jazyku analogický pendant všetkých 

lingvokulturém. Jeho prekladateľskú dôslednosť možno ilustrovať aj tým, že sa nevyhýba ani 

expresívnejším ekvivalentom Orwellových expresívnych vyjadrení. Napr. keď na konci eseje 

G. Orwell píše: „...send some worn-out and useless phrase – some jackboot, Achilles' heel, 

hotbed, melting pot, acid test, veritable inferno or other lump of verbal refuse76

J. Vilikovský prekladá: „podarí sa nám nejakú ošúchanú a zbytočnú frázu – nejaké to 

posvätné odhodlanie, Achillovu pätu, semenisko, labutiu pieseň, šťastný zajtrajšok alebo iný 

chumáč slovného hnoja – poslať na smetisko, kam patrí.“ (Orwell, 2003, s. 131).  

 – into the 

dustbin where it belongs“ (Orwell).  

U K. Hilskej ekvivalent príznakového spojenia nenachádzame: „poslat nějakou 

opotřebovanou a neužitečnou frázi – nějakého toho tyrana, Achillovu patu, semeniště, 

lakmusový papírek, hotové peklo atd. na smetiště, kam patří.“ (Orwell, 1997, s. 373). 

 

 
                                                           
76 refuse (angl.) – odpad 
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11 Záver 

 Vzhľadom na metajazykovú či jazykovo-politickú tematiku Orwellovej eseje Politics 

and English Language sú lingvokulturémy v tomto texte veľmi frekventované. Bolo by preto 

možné pristaviť sa aj pri ďalších prekladateľských riešeniach, ktoré sú z hľadiska 

lingvokulturológie relevantné. Avšak aj doposiaľ analyzovaný objem materiálu a následné 

zistenia dokazujú tézu J. Horeckého, citovanú v úvode príspevku, podľa ktorej sa všetci 

prekladatelia pohybujú na osi individuálne jazykové vedomie – etnoštruktúrne kritérium –

lexikografická prax. Do tejto roviny navyše výraznou mierou vstupuje ich individuálna 

prekladateľská stratégia, ktorá smeruje buď k exotizácii alebo k naturalizácii prekladu. 

Prekladateľské kompetencie jednotlivých prekladateľov odôvodňujú rozličnú mieru 

dôslednosti a kompletnosti skúmaných prekladových verzií.  

Možno zároveň konštatovať, že Ján Vilikovský vo svojom preklade narába s textom 

ako základnom lingvokulturologickou jednotkou v najširších súvislostiach. Naproti tomu 

Peter Valček zostáva na povrchu, pre jeho preklad je charakteristická kalkovosť a nedostatok 

kultúrnych a sémantických súvislostí. Použité ekvivalenty pri jednotlivých kategóriách 

naznačujú, že zatiaľ čo Valčekov preklad má hlavne ilustratívnu funkciu, J. Vilikovský 

vytvára vysvetľujúci, interpretujúci preklad. Pre P. Valčeka je preklad dôležitý len vo vzťahu 

k jeho vlastnému odbornému textu; pre Jána Vilikovského je rozhodujúci čitateľ a cieľový 

lingvokultúrny makrokontext. Na rozdiel od oboch slovenských prekladov sa Hilskej 

prekladový variant usiluje o presnosť vo vzťahu k originálu: pre K. Hilskú je teda rozhodujúci 

východiskový text a autor. Variantnosť ekvivalentov v jednotlivých prekladoch je zároveň 

prejavom i dôsledkom výraznej lingvokultúrnej špecifickosti Orwellovej eseje Politics and 

English Language. 


