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IV. EKVIVALENCIA PREKLADU ESEJE SUSAN SONTAGOVEJ AGAINST 

INTERPRETATION S PRIHLIADNUTÍM NA LINGVOKULTURÉMY 

  

Americkú esejistku Susan Sontagovú už za jej života považovali akademici za 

outsidera, a to aj pre jej postoj voči modernému chápaniu umenia (Werner, 1997, s. 1659). S. 

Sontagová totiž vo svojich prácach kritizuje prílišné zdôrazňovanie intelektu na úkor citovosti 

pri interpretácii umeleckého diela. Namiesto toho, aby kritika vnímala umelecké diela ako 

pozitívny zdroj estetického zážitku, snaží sa im vnútiť vlastné vykonštruované interpretácie. 

Podľa S. Sontagovej by sme mali umelecké diela nechať, aby hovorili samy za seba, a neklásť 

taký dôraz na ich obsah a „skryté“ významy. Takýto postoj nachádzame aj v jednej z  

najznámejších Sontagovej esejí Against Interpretation, ktorá je predmetom našej analýzy. 

 Esej Against Interpretation bola prvýkrát publikovaná v roku 1964 v Evergreen 

Review a knižne vyšla v roku 1966 v eponymnej knihe Against Interpretation and Other 

Essays (Proti interpretácii a iné eseje).77 Autorkou slovenského prekladu spomínanej eseje, 

ktorý bol pod názvom Proti interpretácii publikovaný v Literárnom týždenníku,78 je Etela 

Farkašová. Okrem slovenského prekladu sme pri analýze prekladovej transformácie 

Sontagovej eseje skúmali český preklad, ktorý vyšiel v Kritickom sborníku79

Pri analýze prekladu eseje Susan Sontagovej sa opäť zameriame na lingvokulturémy a 

spôsob ich transformácie do cieľových jazykov. Esejistka totiž naplno využíva potenciál 

esejistického žánru a potvrdzuje, že esejista „má k dispozícii aj historicko-spoločenské 

okolnosti svojej epochy, ktorá nielen prináša nové problémy, ale vytvára aj nových čitateľov, 

čitateľov s novými skúsenosťami. ... Esejista má pre svoje úvahy k dispozícii nielen deň, ktorý 

plynie pred jeho očami, ale aj celých desaťtisíc rokov ľudských dejín.“ (Gómez-Martínez, 

1996, s. 78). Aj Sontagovej esej Proti interpretácii má široký tematický záber – od antického 

umenia a mytológie až po vrcholy povojnovej filozofie a literatúry.  

 a jeho autorom 

je Karel Palek.  

Okrem skúmania lingvokultúrne špecifických prvkov sa dotkneme aj oblasti kritiky 

prekladu a všimneme si, ako odlišné lingvistické charakteristiky troch analyzovaných jazykov 

(východiskového a dvoch prekladových) vplývajú na podobu jednotlivých textov. 

Esej Proti interpretácii sa skladá z desiatich častí; poslednú, desiatu časť eseje tvorí 

známy Sontagovej výrok: „Namiesto hermeneutiky potrebujeme erotiku umenia.“ (Sontagová, 
                                                           
77 K dispozícii sme mali vydanie z roku 1983 (Penguin Books). 
78 1991, roč. IV, č. 47, s. 8 – 9  
79 1994, roč. XIV, č. 3, s. 1 – 6. 
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1991, s. 9). Text otvárajú citáty výrokov Willema De Kooninga a Oscara Wildea; kým 

do slovenskej prekladovej verzie sa dostali obidva úvodné citáty, v českom preklade sa od ich 

uvedenia upustilo, čo považujeme za nenáležitý postup zo strany prekladateľa. Autorka ich 

zakomponovaním naznačila smerovanie svojej eseje a dala svoje úvahy do konkrétnych 

intertextových súvislostí, takže podľa nášho názoru ich vypustenie v českom preklade 

znamená ochudobnenie prekladu o tieto asociácie.  

    

1 Lingvistické špecifiká eseje Against Interpretation a jej prekladov  

Ako upozorňoval už Jiří Levý „jazyk originálu se podílí nejen na utváření předlohy, 

ale zasahuje i do překladu. Vliv jazykového vyjádření originálu na překlad je přímý i nepřímý. 

Přímý vliv původního textu se projevuje pozitivně i negativně, tj. přítomností neústrojných 

vazeb tvořených podle originálu i nepřítomností těch ... vyjadřovacích prostředků, jimiž jazyk 

předlohy nedisponoval.“ (Levý, 1963, s. 41).80

 

 Nazdávame sa, že práve takýto priamy vplyv 

originálu je badateľný v slovenskom preklade eseje Against Interpretation, a to na viacerých 

úrovniach výrazu, konkrétne pri prevzatých lexémach (porov. kap. 1.1), interlingválnych 

homonymách (1.2), polysémických lexémach (1.3) i v rovine syntaxe (1.4). 

1.1 Prevzaté lexémy 

Za lingvistické špecifiká pri preklade sa považujú charakteristické prvky 

východiskového jazyka, ktoré sú v diskrepancii s prvkami cieľového jazyka. Môže ísť jednak 

o pôvodné prvky východiskového jazyka, alebo o prvky prevzaté z iného jazyka (t. j. 

interlingválne motivované lexémy), ktoré sú vo východiskovom jazyku aktívne. 

Interlingválne prvky sú do eseje zakomponované nepríznakovo; esejista predpokladá 

vzdelaného percipienta, ktorý pozná ich význam.  

1.1.1 Ako príklad prevzatej lexémy vo východiskovej eseji Against Interpretation (a 

následne aj v oboch prekladoch) možno uviesť spojenie trompe l'oeil. To je anglickou 

transortografizovanou verziou francúzskeho termínu trompe-l'œil, označujúceho umeleckú 

techniku, ktorá vytvára ilúziu priestorovosti v dvojdimenzionálnom diele.81

                                                           
80 Nepriamy vplyv je úzkostlivou snahou prekladateľa vyhnúť sa niektorým väzbám a konštrukciám, ktoré sú tak 
tesne spojené v jeho vedomí s cudzím jazykom, že ich prekladateľ nahrádza, hoci ani v cieľovom jazyku 
nepôsobia rušivo (porov. ibid.).  

 Spojenie trompe 

l'oeil použila S. Sontagová vo vete: „...all art is an eleborate trompe l'oeil, and therefore 

a lie“ (Sontag, 1983, s. 95; zvýraznila S. S.). Obaja prekladatelia toto interlingválne 

81 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il (22. 3. 2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trompe-l%27%C5%93il�
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motivované lingvistické špecifikum zachovali jeho citovaním, český prekladateľ navyše 

využil individuálny prekladový posun, explikáciu v prospech uľahčenia percepcie. Lexému 

klam možno považovať aj za vnútornú vysvetlivku ako jeden zo spôsobov realizácie 

poznámky prekladateľa: 

„...veškeré umění je důmyslný klam, trompe l'oeil, a tedy lež“ (Sontagová, 1994, s. 1) 

 „...každé umenie je dobre prepracovaným trompe l'oeil, a preto lžou“ (Sontagová, 1991, s. 8, 

č. I)82

1.1.2 Lingvistické špecifikum môže pri preklade vzniknúť aj vtedy, keď prekladateľ 

nahradí nepríznakovú lexému alebo syntagmu východiskového textu jej interlingválne 

motivovaným pendantom (t. j. prevzatou lexémou). Motiváciou pre takýto postup môžu byť 

charakteristiky cieľového jazyka alebo osobné preferencie prekladateľa. V českom preklade 

takto K. Palek nahradil východiskové kompozitum „well-intentioned“ prevzatým spojením 

„bona fide“. Spojenie bona fide označuje význam „dobromyseľne, s dobrým úmyslom, 

úprimne, bez zlého úmyslu“ (Šaling et al., 1997, s. 189), zo sémantického pohľadu je teda 

preklad ekvivalentný, hoci si nie sme istí, či spojenie bona fide je v českom preklade 

percepčne prijateľnejšie, ako by bol jeho domáci pendant.  

 

S. Sontagová píše: „...is separated off from something we have learned to call 

‘content’, and to the well-intentioned move which makes content essential and form 

accessory“ (1983, s. 96); a K. Palek prekladá: „...odděluje od něčeho, čemu jsme se naučili 

říkat ‘obsah’ a bona fide se pak obsah pokládá za podstatný, kdežto forma za podružnou“  

(1994, s. 1). V slovenskom preklade prekladateľka použila nocionálnu syntagmu, ktorá sa 

významovo kryje s východiskovým kompozitom: „...od toho, čo sme sa naučili nazývať 

‘obsahom’ a navyše pri ktorom sa – hoci s dobrým úmyslom – obsahu pripisuje podstatný 

a forme len náhodný význam“ (1991, s. 8, č. I).  

1.1.3 Opačná situácia medzi oboma prekladovými variantmi nastala v prípade 

pôvodného spojenia: „that a work of art by definition says something“ (1983, s. 96), ktorú 

slovenská prekladateľka preložila spojením prevzatým z latinčiny per definitionem: 

„...umelecké dielo per definitionem niečo vypovedá“ (1991, s. 8, č. I). Interlingválne 

motivované spojenie per definitionem má totožný význam „podľa definície, na základe 

                                                           
82 Kvôli prehľadnosti textu a viacnásobnému opakovaniu citovaných textov sme bibliografický údaj obmedzili 
na uvedenie roku a strany, teda bez uvedenia mena autorky S. Sontagovej, ktoré by sa zakaždým opakovalo. 
Vzhľadom na veľkoplošný formát slovenského prekladu (celá esej vyšla len na 2 stranách) uvádzame v jeho 
bibliografickom údaji pre ľahšiu orientáciu v texte rímskou číslicou časť eseje, z ktorej citát pochádza. 
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definície“ (Šaling et al., 1997, s. 916) ako východiskové by definition. Český prekladateľ tu 

k interlingválnej výpožičke nepristúpil: „...umělecké dílo už ze samé definice musí něco říkat“ 

(1994, s. 1).  

1.1.4 Ako ukazuje aj ďalší príklad, domáci ekvivalent prevzatej lexémy robí 

esejistický text zrozumiteľnejším. Týka sa to prekladu anglických lexém rudimentary a 

stagnant83

Exotizačný postup zachovania interlingválne motivovaných lexém je na tomto mieste 

opäť záležitosťou slovenského prekladu: „Zmysel pre formálne možnosti románu a drámy je 

taký rudimentárny, neinšpirovaný a stagnujúci, že obsah, aj keď nie je čírou informáciou 

a novou správou o čomsi, je pozoruhodne viditeľný, uchopiteľný a odhalený.“ (1991, s. 9, č. 

VII).

 v nasledujúcej časti eseje: „And so rudimentary, uninspired, and stagnant has 

been the sense of what might be done with the form in fiction and drama that even when the 

content isn't simply information, news, it is still peculiarly visible, handier, more exposed.“ 

(1983, s. 101). 

84

Český preklad stavil na domáce ekvivalenty a väčšiu zrozumiteľnosť cieľového textu: 

„Smysl pro to, co by se dalo podniknout s formou v próze a dramatu, je zde tak chabý 

a zakrnělý, že i v těch případech, kdy obsah není prostě informace, zpráva, je pořád až příliš 

viditelný, více méňe na dlani.“ (1994, s. 4). 

 

Český preklad sa snaží o dodržanie zásady významovej totožnosti a čiastočne porušuje 

zásadu úplnosti prekladu: neprekladá jedno z adjektív v úvode vetnej syntagmy (je otázne, či 

české adjektívum chabý je ekvivalentom adjektíva rudimentary alebo uninspired), ako aj v jej 

závere (spojenie více méně na dlani môže s istou mierou abstrakcie zastupovať „naraz“ oba 

tvary – handier (o. i. naporúdzi, poruke) aj exposed (odkrytý, vystavený). Aj napriek tomu K. 

Palek dosiahol výrazovú zhodu – české lexémy v kondenzovanejšej podobe „pokrývajú“ 

sémy východiskových lexém. 

1.1.5 Interlingválne motivovanou lexémou je v skúmanej eseji aj lingvokulturéma 

non-art. Tú E. Farkašová na rozdiel od predchádzajúcich prípadov exotizácie transformovala 

slovenským neologizmom ne-umenie; vzhľadom na neetablovanosť tohto termínu 

v slovenčine však v zátvorke uviedla aj pôvodný termín: „Alebo sa môže stať ne-umením 

                                                           
83 rudimentary – „1. existing in an imperfect or undeveloped form, 2. elementary“ (Oxford Advanced Learner's  
Dictionary (ďalej len OALD), 1994, s. 1105) 
stagnant – „showing no activity“ (op. cit., s. 1246) 
84 rudimentárny – 1. nedokonale vyvinutý... zakrpatený, zaostalý, 2. základný, zárodkový, elementárny (Šaling et 
al., 1997, s. 1061) 
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(non-art).“ (1991, s. 9, č. VII). Ide o explikáciu, teda individuálny posun prekladateľky, resp. 

poznámku vnútornou vysvetlivkou. Český prekladateľ naturalizujúco použil iba termín ne-

umění: „Nebo se může stát ne-uměním.“ (1994, s. 4).  

1.1.6 Pozitívne hodnotíme zohľadnenie lingvokultúrnej špecifickosti lexémy 

philistinism, ktorú obaja prekladatelia transformovali v súlade s jej vžitými podobami 

v cieľových jazykoch. V slovenskom preklade ju nahradilo substantívum filisterstvo 

a adjektívum filisterský (1991, s. 8, č. V); v češtine sa použili ekvivalentné lexémy šosáctví, 

šosácky85

Na tomto mieste treba povedať, že príkladov na exotizačné zachovanie interlingválne 

motivovaných lexém je v slovenskom preklade viac. Táto exotizácia ruší, ak sa prevzatá 

lexéma ponechá tam, kde by bol jej slovenský pendant komunikačne prijateľnejší.

 (1994, s. 3).  

86

 

 

Rozhodnutie o ponechaní či nahradení prevzatých lexém je v kompetencii prekladateľa, ktorý 

by mal však vedieť odhadnúť mieru  komunikatívnosti konkrétnej lexémy i jej kolokačnej 

kompatibility s ostatnými lexémami. 

1.2 Interlingválne homonymá 

Za lingvistické špecifikum, ktoré úzko súvisí s predchádzajúcimi prevzatými 

lexémami, možno považovať aj interlingválne homonymá, lexémy dvoch jazykov príbuzné 

formou, ale vzdialené obsahom, sémantikou. Problematika týchto tzv. faux amis, falošných 

priateľov, pregnantne potvrdzuje slová J. Levého, že „jazyk předlohy a jazyk překladu nejsou 

přímočaře souměřitelné. Jazykové prostředky dvou jazyků nejsou ‘ekvivalentní’ a proto nelze 

převádět mechanicky.“ (Levý, 1963, s. 38).  

Slovenská prekladateľka interlingválne homonymá niekedy neidentifikovala, a preto 

ich nepreložila správne. Aj keď sa použitím prevzatých lexém môže vytvárať dojem 

sofistikovanosti, erudovanosti výrazu, pri bližšom pohľade na slovenský preklad sa ukazuje, 

že lexémy nie sú sémanticky ekvivalentné.87

                                                           
85 šosáctví – typ obmedzeného prízemného nazerania a správania spätého s konzervatívnymi postojmi a s 
poklonkovaním voči nadriadeným. 

 Uvádzame niekoľko príkladov tohto negatívneho 

posunu, ktorý znižuje úroveň slovenského prekladu. 

filisterstvo – nedostatok širšieho rozhľadu, obmedzenosť; syn. malomeštiactvo (SSSJ, 2006, s. 976). 
86 Napr. lexéma reinstate (porov. 1.4.6) je preložená prevzatým slovesom reinštalovať (1991, s. 9, č. VII), hoci 
kontextovo náležité by boli skôr slovenské ekvivalenty obnoviť, (pri)navrátiť; v českom preklade nachádzame 
takisto prevzatú lexému restituovat (1994, s. 4). 
87 Podobný charakter mal aj Valčekov preklad Orwellovej eseje (bližšie porov. v tejto práci kapitolu III ). 
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1.2.1 „What matters in Marienbad is the pure, untranslatable, sensuous immediacy of 

some of its images, and its rigorous if narrow solutions to certain problems of cinematic 

form.“ (1983, s. 100)  

Vo Farkašovej preklade: „Tým najrozhodujúcejším v Marienbade je čistá, 

nepreložiteľná zmyslová bezprostrednosť niektorých obrazov tohto filmu, ako aj rigorózne – 

aj keď zúžené – riešenia určitých problémov kinematickej formy.“ (1991, s. 9, č. VI) 

V citovanej vete možno za faux amis označiť adjektíva rigorózny a kinematický, ktoré 

majú v slovenčine iný význam ako vo východiskovej angličtine. Polysémické adjektívum 

rigorózny znamená 1. prísny; 2. súvisiaci s rigorózom (Šaling et al., 1997, s. 1051). 

V angličtine adjektívum rigorous pomenúva významy „tvrdý, prísny, rigorózny, dôsledný, 

precízny, ostrý“88

Druhé problémové adjektívum v citovanom texte, kinematický, sa v slovenčine 

definuje ako „podmienený kinematikou; súvisiaci s kinematikou“, pričom substantívum 

kinematika sa charakterizuje ako „časť mechaniky, ktorá opisuje len pohyb telies... bez 

skúmania príčin tohto pohybu“ (Šaling et al., 1997, s. 617). Vo východiskovom texte však S. 

Sontagová použila adjektívum cinematic vo význame filmový. Preto Farkašovej 

prekladateľské riešenie kinematický považujeme za výrazný a negatívny prekladový posun.

, a hoci sa pri takejto sémantizácii lexémy rigorous  a rigorózny kryjú vo 

význame „prísny“, citovanému kontextu vyhovuje skôr interpretácia v prospech významu 

„dôsledný, precízny.“  

89

Český prekladateľ sa týmito interlingválnymi homonymami nedal zmiasť a obe 

adjektíva preložil kontextovo náležitými ekvivalentmi precizní a filmový.  

 

Palek: „Co je na Marienbadu podstatné, je především ryzí, nepřeložitelná, smyslová 

bezprostřednost některých obrazů a precizní, byť omezené řešení určitých problémů filmové 

formy.“ (1994, s. 4). 

1.2.2 Podobne doslovistický vo vzťahu k interlingválnym homonymám je slovenský 

preklad pri Sontagovej vetnej syntagme „Like the fumes of the automobile and of heavy 

industry which befoul the urban atmosphere, the effusion of interpretations of art today 

poisons our sensibilities.“ (1983, s. 98). V nej chceme upriamiť pozornosť na dve miesta, 

v ktorých sa výrazne rozchádzajú obe prekladové verzie.  

                                                           
88 Porov. http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=rigorous  
89 K významu adjektíva kinematický a jednotlivým kolokáciám porov.: 
http://slovniky.korpus.sk/?w=kinematick%C3%BD&s=exact&c=g722&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peci
ar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-
8&oe=utf-8 (22. 3. 2012). 

http://slovnik.azet.sk/preklad/anglicko-slovensky/?q=rigorous�
http://slovniky.korpus.sk/?w=kinematick%C3%BD&s=exact&c=g722&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8�
http://slovniky.korpus.sk/?w=kinematick%C3%BD&s=exact&c=g722&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8�
http://slovniky.korpus.sk/?w=kinematick%C3%BD&s=exact&c=g722&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8�
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V slovenskom preklade čítame: „Ako výfuky áut a ťažkého priemyslu, ktoré znečisťujú 

mestskú atmosféru, otravuje dnes prúd umeleckej interpretácie našu senzibilitu.“ (1991, s. 8, 

č. IV). Nazdávame sa, že atributívna syntagma mestská atmosféra evokuje skôr význam 

„ovzdušie v určitom prostredí pôsobiace na prítomných; syn. nálada“ (Slovník súčasného 

slovenského jazyka (ďalej aj SSSJ), 2006, s. 180), teda nie význam „plynový obal zeme 

a iných planét“ (ibid.) tak, ako to nachádzame vo východiskovom anglickom texte. Rovnako 

aj pri anglickom substantíve sensibilities90

V češtine si prekladateľ vybral v oboch analyzovaných prípadoch domáce ekvivalenty, 

ktoré sú podľa nášho názoru kolokačne prirodzenejšie, navyše druhý z nich doplnil 

explikatívnou predložkovou väzbou (vůči umění): „Tak jako zplodiny z automobilů a těžkého 

průmyslu zamořují ovzduší ve městech, otravuje dnes bezbřehé interpretování naši vnímavost 

vůči umění.“ (1994, s. 3).   

 použila slovenská prekladateľka opäť prevzatú 

lexému senzibilita s významom „(vysoká) vnímavosť zmyslových podnetov... citlivosť, 

senzitívnosť“ (Šaling et al., 1997, s. 1085), namiesto jej domácich ekvivalentov. 

1.2.3 Predchádzajúce príklady naznačili, že doslovný preklad sémanticky zdanlivo 

totožných lexém vedie často k nezrozumiteľnosti a neprehľadnosti slovenského prekladu. 

Dokazuje to aj nasledujúci úryvok: „Taken as a brute object, as an immediate sensory 

equivalent for the mysterious abrupt armored happenings going on inside the hotel, that 

sequence with the tank is the most striking moment in the film.“ (1983, s. 100).  

Do slovenčiny ho prekladateľka preložila takto: „Ak ho chápeme ako brutálny objekt, 

ako bezprostredný zmyslový ekvivalent pre náhle tajuplné dianie v hoteli, je sekvencia 

s tankom najpôsobivejším momentom vo filme.“ (1991, s. 9, č. VI). Syntagma brutálny objekt 

je podľa nášho názoru kolokačne netypická91

Český preklad je voľnejší, ale pritom zrozumiteľnejší a ilustratívnejší: „Ve své syrové 

předmětnosti, jako bezprostřední smyslový ekvivalent tajemných, nečekaných událostí, jež se 

dali do pohybu ve zdech hotelu, je tato sekvence s tankem nejvýraznější moment celého 

filmu.“ (1994, s. 4). 

 a dokazuje kalkovosť slovenského prekladu. 

1.2.4 Kalkovosť v slovenskom preklade ilustruje aj transformácia anglickej vety:  

„For the cinema, unlike the novel, possesses a vocabulary of forms – the explicit, 

complex, and discussable technology of camera movements, cutting, and compostion of the 

                                                           
90 sensibilities – „capacity for being easily offended or shocked“ (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1994, 
s. 1152) 
91 V SNK, verzii prim-5.0-public-all, z ktorej v tejto kapitole pri frekvenčných údajoch vychádzame,  sa takáto 
syntagma ani jej deklinačné podoby nenachádzajú. 
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frame that goes into the making of the film“ (1983, s. 102), ktorý prekladateľka do slovenčiny 

transformovala takto:  

„Pretože film, na rozdiel od románu, disponuje slovníkom foriem – explicitnou, 

komplexnou a diskutabilnou technológiou predpisujúcou pohyby kamery, strih, ako aj 

rámcovú koncepciu, ktorá vstupuje do tvorby filmu.“ (1991, s. 9, č. VII)   

Okrem kalkovosti je v citovanej vete problémový aj ekvivalent anglického adjektíva 

discussable v podobe diskutabilný. Adjektívum disktutabilný síce kóduje význam „ktorý môže 

byť predmetom pochýb, hodný uváženia, syn. sporný, problematický“ (SSSJ, 2006, s. 650), 

teda totožný význam, aký implikovalo pôvodné discussable92

1.2.5 Podobne málo komunikatívnou syntagmou preložila slovenská prekladateľka 

nasledujúci Sontagovej text: „All observable phenomena are bracketed, in Freud's phrase, as 

manifest content.“  (1983, s. 98). E. Farkašová vynechala pri zvýraznenom slovesnom tvare 

význam marginalizovania (sloveso klasifikujú sa namiesto náležitého „kladú sa do zátvoriek“) 

a spojenie manifest content preložila doslova ako manifestovaný obsah: „Všetky 

pozorovateľné fenomény, ako hovorí Freud, sa klasifikujú ako manifestovaný obsah.“ (1991, 

s. 8, č. III). 

, české prekladateľské riešenie 

však považujeme za prehľadnejšie. K. Palek totiž adjektívum discussable preložil zloženým 

predikátom vedľajšej vety (modálne sloveso + infinitív plnovýznamového slovesa: umožňuje 

diskutovat), čím sprehľadnil význam lexémy discussable: „vhodný na, umožňujúci diskusiu“. 

Adjektíva explicit, complex nahradil – na rozdiel od E. Farkašovej – neprevzatou lexémou 

„vypracovanou“: „Protože film, na rozdíl od románu, disponuje vypracovanou formální 

terminologií, což umožňuje diskutovat o technice snímání, střihu a kompozici jednotlivých 

záběrů, jež se na tvorbě filmu účastní.“ (1994, s. 5). 

Na rozdiel od nej K. Palek sému marginalizovania zachoval (jsou dány do závorky) 

a v rámci individuálneho posunu a vnútornej vysvetlivky pridal explikatívne spojenie (jako 

ňeco, co nestojí za úvahu). Okrem toho uprednostnil naturalizujúci preklad syntagmy manifest 

content ako zjevný obsah: „Veškeré pozorovatelné fenomény jsou dány do závorky, jako něco, 

co nestojí za úvahu: to všechno je pouze – řečeno s Freudem – zjevný obsah.“ (1994, s. 2). 

1.2.6 Nakoniec spomenieme ešte jeden prípad, keď sa slovenská prekladateľka 

odklonila od východiskovej lexiky nie celkom náležitým spôsobom – použitím adjektíva 

kategoriálny. Nahradila ním východiskové substantívum category v spojení scheme of 

                                                           
92 discussable – „capable of being discussed, debated or reasoned about; that can be discussed“; porov. na 
http://www.wordnik.com/words/discussable  

http://www.wordnik.com/words/discussable�
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categories: „It makes art into an article for use, for arrangement into mental scheme of 

categories“ (1983, s. 101).  

E. Farkašová prekladá: „Robí z umenia objekt užívania, ktorý možno včleniť do 

ideálnej kategoriálnej schémy.“ (1991, s. 9, č. VI). 

V českom preklade čítame: „Dělá z umění předmět k použití, k zařazení do mentální 

soustavy kategorií.“ (1994, s. 4) 

Nazdávame sa, že spojenie „soustava kategorií“ je transparentnejšie ako Farkašovej 

variant „kategoriálna schéma“. Kolokačne netypická je aj syntagma „objekt užívania“; porov. 

české předmět k použití a frekventovanejšie slovenské viacslovné pomenovanie úžitkový 

predmet.93

 

  

1.3 Polysémické lexémy 

Lingvokultúrne špecifiká prekladu analyzovanej eseje zahŕňajú okrem prevzatých 

lexém a interlingválnych homoným aj paradigmatické vzťahy východiskového jazyka, napr. 

homonymiu či polysémiu lexém, ktoré v cieľovom jazyku nemajú paralelu. Rovnako 

špecifickou je aj opačná situácia, ak sa v cieľovom jazyku zvolí také prekladateľské riešenie, 

ktoré svojou polysémiou vyvoláva nežiaduce konotácie. V oboch prípadoch sa uplatňujú 

sémantické prekladateľské postupy.  

1.3.1 Posuny, ktoré vznikajú nerešpektovaním odlišných paradigmatických vzťahov, 

možno ilustrovať na Sontagovej vete „...even the best painting of a bed would be only an 

‘imitation of an imitation.’“ (1983, s. 95). V nej je anglická lexéma painting polysémická, ale 

jednotlivé sémy sú veľmi príbuzné – painting označuje maľbu ako maliarske umenie i ako 

konkrétny výtvor na plátne. Keď však prekladateľka E. Farkašová použije namiesto lexémy 

maľba synonymné substantívum obraz, vznikajú nežiaduce konotácie, až komunikačný šum. 

Slovenské substantívum obraz je totiž rovnako polysémické94

                                                           
93 V SNK má spojenie objekt užívania nulový výskyt; viacslovné pomenovanie úžitkový predmet má 300 
výskytov. 

 a v uvedenom kontexte môže 

nadobúdať nielen požadovaný význam 1. „plošné výtvar. znázornenie skutočnosti, 

predstavy“, ale aj význam 2. „zovšeobecnený odraz skutočnosti, predstavy v umeleckom 

diele“ (Krátky slovník slovenského jazyka (ďalej KSSJ), 2003, s. 410). Preto slovenský 

preklad „...bol by preňho aj najvydarenejší obraz postele len ‘imitáciou imitácie’“ (1991, s. 8, 

č. I) nevyznieva tak jednoznačne a ilustratívne ako východiskový text, a napokon i ako český 

94 KSSJ uvádza 6 významov. 
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preklad, kde prekladateľ použil sémanticky špecifickejšiu lexému malba: „pak i ta nejlepší 

malba postele bude jenom ‘nápodoba nápodoby.’“ (1994, s. 1). 

V tejto väčšej ilustratívnosti sa v súvislosti s lexémou painting pokračuje v českom 

preklade aj ďalej, keď sa veta „For Plato, art is neither particularly useful (the painting of 

a bed is no good to sleep on) nor, in the strict sense, true.“  (1983, s. 95) prekladá takto:  

„Pro Platona není umění ani zvlášť užitečné (na vymalované posteli se člověk nevyspí), ani 

v přesném smyslu pravdivé.“ (1994, s. 1). Slovenský preklad ostal pri lexéme obraz:  

„Pre Platóna nie je umenie ani obzvlášť užitočné (obraz postele sa nehodí na spanie), ani 

v prísnom zmysle slova pravdivé.“ (1991, s. 8, č. I).  

Atributívna syntagma „obraz postele“ môže opäť evokovať spomínaný význam 

„predstava“, hoci iná, sémanticky prehľadnejšia štylizácia, resp. odlišná syntaktická 

konštrukcia by takúto interpretáciu eliminovala (napr. na obraze s posteľou sa nevyspíte). 

Okrem toho je, podľa nášho názoru, verbum nehodiť sa vo vzťahu k východiskovému textu 

príliš formálne a znamená výrazovú stratu.    

1.3.2 Polysémia ako lingvistické špecifikum východiskového textu stojí aj za chybným 

slovenským prekladom verba claim, ktoré bolo použité v nasledujúcej vete:  

„However far the interpreters alter the text...they must claim to be reading off a sense that is 

already there.“ (1983, s. 98). 

Polysémické anglické sloveso claim možno do cieľovej slovenčiny preložiť viacerými 

lexémami, okrem iného aj 1. Vyhlasovať; 2. nárokovať si; 3. tvrdiť. V slovenskom preklade 

však došlo k nesprávnemu identifikovaniu konkrétnej lexie polysémickej lexémy, takže 

nasledoval nenáležitý preklad (vo význame „nárokovať si“): „Akokoľvek silne interpretátori 

menia text..., musia vzniesť požiadavku: vyčítať z neho zmysel, ktorý je už vopred daný.“ 

(1991, s. 8, č. III). Nazdávame sa, že český prekladateľ tu vystihol sémantiku východiskového 

textu lepšie a vybral si kontextovo náležitú lexiu a význam tvrdiť: „Aťsi text prodělává 

sebevětší změny..., interpreti musí vždy tvrdit, že z něho jen vytahují smysl, který už tam byl.“ 

(1994, s. 2). 

 

1.4 Syntaktická stavba eseje ako lingvistické špecifikum  

Ako lingvisticky špecifické prvky eseje Against Interpretation sme doposiaľ hodnotili 

najmä lexikálne jednotky – interlingválne motivované, homonymné a polysémické lexémy. 

Lingvistické špecifikum však predstavuje aj syntaktická charakteristika východiskového 

textu, ktorá nemá svoj analogický pendant v cieľovom jazyku.  
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Kým pristúpime ku konkrétnym príkladom zo Sontagovej eseje, pristavíme sa ešte pri 

všeobecnejšej charakteristike syntaxe eseje.95

Z pohľadu syntaxe by prekladateľovým zámerom malo byť zachovanie prirodzenej 

syntaktickej variability esejistického textu aj v prekladovej verzii; aj týmto spôsobom sa totiž 

odráža esejistov autorský naturel, jeho spôsob reflektovania a uchopenia témy. Vystihnúť túto 

variabilitu nie je jednoduché pre prekladateľa, ktorý má sám esejistické skúsenosti a vtláča 

prekladu vlastný štýl. Zrejme aj z tohto dôvodu je preklad esejistky E. Farkašovej nepresný; 

pri konkrétnych prekladateľských riešeniach sa mohla presadiť Farkašovej esejistická 

individualita na úkor východiskového štýlu, ale aj iné okolnosti prekladového procesu. 

 Syntaktická stavba tohto žánru je totiž výrazne 

variabilná. Na jednej strane sa tu objavujú komplexné súvetné syntagmy, ktoré sú záznamom 

esejistovho prúdu myslenia. Črta subjektívnosti však popri komplexných syntagmách 

pripúšťa aj jednoduchšie syntaktické konštrukcie. Štatistické výskumy syntaxe slovenskej 

eseje potvrdzujú, že v nej prevládajú zložené súvetia s kombináciou koordinatívnych 

a determinatívnych vzťahov (Slančová, 1984, s. 217 – 218), ktoré – ak sa vyskytujú aj 

v esejach z iných jazykov – môžu predstavovať potenciálne prekladateľské riziko práve pre 

zložitosť vzájomných syntaktických vzťahov. Variantnosť syntaktickej výstavby eseje pritom 

možno pripísať subjektívnemu reflektovaniu témy, pretože „esejista má slobodu výberu, či 

bude pokračovať, či odloží alebo jednoducho preruší začatú tému.“ (Gómez-Martínez, 1996, 

s. 60). Táto špecifickosť syntaktického usporiadania sa pochopiteľne prejaví na väčšej 

textovej ploche, niekedy však proklamovaná asociatívnosť vstupuje aj do menších 

syntaktických celkov.  

Syntaktická komplexnosť Sontagovej eseje potom spôsobuje, že niektoré zložitejšie 

syntaktické konštrukcie sú v slovenskom preklade neprehľadné, akoby náročná syntax 

východiskového textu bola nad prekladateľkine sily. Výsledkom je tzv. „syntaktický kalk“, 

teda „lipnutie na syntaktickej štruktúre vety originálu“ (Andričík, 2005, s. 80), ktoré vedie k 

ťažkopádnym a krkolomným formuláciám. Pri Farkašovej preklade sa, žiaľ, potvrdzuje, že na 

základe negatívnych posunov v syntaktickej rovine „spoznáme zlý preklad aj bez poznania 

originálu.“ (ibid.). Toto konštatovanie možno ilustrovať na viacerých syntaktických 

konštrukciách slovenského prekladu; uvádzame niektoré z nich:  

1.4.1 Východisková veta: „The fallacy that art is necessarily a ‘realism’ can be 

modified or scrapped without ever moving outside the problems delimited by the mimetic 

                                                           
95 Ku komplexnej analýze syntaktického charakteru eseje porov. štúdiu D. Slančovej (1984). 
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theory.“ (1983, s. 95 – 96) sa do slovenčiny dostala v nasledujúcom preklade: „Omyl, že 

umenie musí byť nevyhnutne ‘realizmom’, možno modifikovať alebo odvrhnúť, bez vykročenia 

za problémy, vyznačené mimetickou teóriou“  (1991, s. 8, č. I). 

Na rozdiel od slovenského rozvitého deverbatíva v predložkovej väzbe („bez 

vykročenia za problémy“) je český preklad o niečo zrozumiteľnejší, práve pre zvolený určitý 

slovesný tvar („aniž se tím odstraní problémy“): „Falešná představa, že umění představuje 

nutně jakýsi ‘realizmus’, může být opravena, nebo i zavržena, aniž se tím odstraní problémy, 

vymezené mimetickou teorií“ (1994, s. 1).  

1.4.2 Rovnako ťažkopádne znie slovenský prekladový ekvivalent syntaktickej stavby 

nasledujúcej vety; kvôli väčšej ilustratívnosti uvádzame širší kontext: „But the merit of these 

works certainly lies elsewhere than in their ‘meanings’. Indeed, it is precisely to the extent 

that Williams' plays and Cocteau's films do suggest these portentous meanings that they are 

defective, false, contrived, lacking in conviction.“ (1983, s. 100). 

V slovenskom preklade: „Ale prínos týchto diel určite spočíva niekde inde ako v ich 

‘významoch’. Skutočne, Williamsove hry a Cocteauove filmy sú nedostatočné, nepravdivé, 

nevynaliezavé a nepresvedčivé práve v tej miere, v akej nasugerovávajú onen zlovestný 

význam.“ (1991, s. 9, č. VI). 

Musíme znovu konštatovať, že český preklad bol pri prekladovej transformácii 

esejistkinho uvažovania úspešnejší a z pohľadu sémantiky zreteľnejší: ak spomínané 

umelecké diela naznačujú len takéto kvázivýznamy, možno ich považovať za nepodarené, 

jalové, nepresvedčivé: „Avšak vlastní hodnota těchto děl určite spočívá v něčem jiném než 

v tom, co ‘znamenají’. Po pravdě řečeno, pokud Williamsovi hry a Cocteauovy filmy takové 

ohromující ‘významy’ sugerují, právě potud jsou to díla nezdařená, falešná, vykonstruovaná, 

nepřesvědčivá.“ (1994, s. 3).  

Pristavíme sa pri niektorých lexikálnych a syntaktických prekladateľských riešeniach 

v citovanom slovenskom preklade tejto súvetnej syntagmy. Lexéma nasugerovávať (ako 

ekvivalent lexémy suggest) je slovotvorne príznaková oproti svojmu frekventovanejšiemu 

pendantu vsugerovať, navyše je použitá v nedokonavom vidovom tvare.96

                                                           
96 Lexéma vsugerovať, vrátane jej slovesných tvarov a derivátov, sa v SNK nachádza 424-krát, lexéma 
nasugerovať  9-krát. Nedokonavý pendant nasugerovávať, ktorý použila E. Farkašová, sa v SNK nevyskytuje. 

 Pri polysémickej 

anglickej lexéme portentous si podľa nášho názoru prekladateľka vybrala nenáležitú lexiu. 

Portentous znamená síce aj zlovestný, kontext vety však predurčuje skôr význam „ohromný, 

veľkolepý, nadutý“, navyše s ironickým podtónom, tak ako to určil český prekladateľ.  
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Ďalšia poznámka na margo tohto citátu sa týka lexémy contrived, ktorá je v slovenskej 

verzii preložená adjektívom nevynaliezavý, pričom jej význam je skôr opačný: „vymyslený, 

zinscenovaný“, teda „vykonštruovaný“, tak ako ho pomenoval český prekladateľ. Slovenský 

prekladový ekvivalent opäť znamená negatívny posun. 

Okrem toho máme výhrady v slovenskom preklade aj k použitej predložkovej väzbe 

„v tej miere, v akej“, ktorú pokladáme v tomto kontexte za neústrojnú a ako náležitý 

ekvivalent by sme zvolili skôr väzbu „do tej miery, do akej“97

Totožná predložková konštrukcia („v tej miere“) patrí zrejme k prekladateľkinmu 

idiolektu; bola použitá aj na ďalšom mieste prekladu: „V tej miere, v akej romány a hry (v 

Amerike) – na rozdiel od poézie, maľby i hudby – neprejavujú záujem o zmeny formy – 

ostávajú tieto umenia ohrozované interpretáciou.“ (1991, s. 9, č. VII). Pri porovnaní 

s východiskovým anglickým textom aj pri tomto úryvku vidno, ako prekladateľka nemá 

odstup od východiskového textu a používa konštrukcie, ktoré kopírujú východiskovú syntax:   

, tak ako to naznačuje aj český 

preklad („pokud...potud“), a napokon aj anglický originál „to that extent“.  

„To the extent that novels and plays (in America), unlike poetry and painting and music, don't 

reflect any interesting concern with changes in their form, these arts remain prone to assault 

by interpretation.“ (1983, s. 101). 

Český preklad naproti tomu zvolil voľnejšiu transformáciu východiskovej syntaktickej 

štruktúry, ktorá je v konečnom dôsledku presnejšia a prehľadnejšia: „Romány a divadelní hry, 

na rozdíl od poezie, malířství a hudby, zůstavají (v Americe) obětí interpretačního náporu 

právě potud, pokud se v nich neodráží žádný pozoruhodnější vztah ke změnám v příslušných 

formách.“ (1994, s. 4). 

1.4.3 Príkladom zložitej a neprehľadnej syntaktickej stavby slovenského prekladu je aj 

transformácia Sontagovej výroku: „For Marx, social events like revolutions and wars; for 

Freud, the events of individual lives (like neurotic symtoms and slips of the tongue) as well as 

texts (like a dream or a work of art) – all are treated as occasions for interpretation.“ (1983, 

s. 98). 

Slovenská prekladateľka použila pre tento kontext netypickú kombináciu pasíva (tzv. 

reflexívneho transformátu98

                                                           
97 Aj keď v kodifikačnom Krátkom slovníku slovenského jazyka väzba „v tej miere“ nefiguruje, v komunikácii sa 
používa – v SNK sme ju našli 186-krát; väzbu „do tej miery“ však neporovnateľne viac – až 1579-krát. 

) sa pokladá a predložkovej väzby pre nich, čo neprispieva 

k prehľadnosti výpovede. Okrem toho ako prekladový ekvivalent syntagmy slips of the 

tongue si E. Farkašová vybrala príznakovú lexému podrieknutia – namiesto 

98 Ide o termín z koncepcie sekundárnej diatézy od M. Sokolovej (1993, 1995); starší termín: zvratné pasívum.  



102 

 

frekventovanejšieho variantu prerieknutia 99

Pre porovnanie uvádzame české prekladateľské riešenie, ktoré považujeme za 

ilustratívnejšie vo vzťahu k sémantike textu: „Ať už  jde – u Marxe – o sociální fenomény, 

jako jsou revoluce a války, anebo – u Freuda – o fenomény individuálního života (jako jsou 

neurotické symptony a přeřeknutí) či o texty (jako sen nebo umělecké dílo), všechno je tu 

bráno jen jako příležitost k interpretaci.“ (1994, s. 2). 

: „Pre Marxa spoločenské udalosti ako revolúcie 

a vojny – pre Freuda udalosti individuálneho života (ako neurotické symptómy a podvedomé 

podrieknutia) rovnako aj texty (ako napríklad sen alebo umelecké dielo) – to všetko sa pre 

nich pokladá za príležitosti na interpretáciu.“ (1991, s. 8, č. III). Kým pri neústrojnej väzbe 

„sa pre nich pokladá“ uvažujeme o negatívnom posune, ekvivalent podrieknutia hodnotíme 

ako prejav autorkinho idiolektu. 

1.4.4 Aj ďalší príklad Farkašovej prekladu dokazuje, že prílišná upätosť na syntaktickú 

štruktúru originálu vedie v slovenskom preklade k sťaženiu percepcie až nonsensovosti. 

Podieľa sa na nej kombinácia viacnásobnej parentézy a hypotaxy. 

„Ideally, it is possible to elude the interpreters in another way,by making works of art 

whose surface is so unified and clean, whose momentum is so rapid, whose addresss is so 

direct that the work can be... just what it is.“ (1983, s. 102)100

„V ideálnom prípade by bolo možné uniknúť pred interpretátormi aj iným spôsobom, 

urobiac z umeleckých diel, hlavne tých, ktorých povrch je tak ucelený a jasný, ktorých sila 

pôsobenia je taká prudká a oslovenie také priame, že dielo môže byť... práve tým, čím je.“ 

(1991, s. 9, č. VII) 

  

Slovenská prekladateľka kopírovala syntax originálu: gerundium (making) nahradil 

ekvivalentný slovenský prechodník (urobiac), ktorý sa však nesprávne spojil s genitívom 

nasledujúcej atributívnej syntagmy (urobiac z umeleckých diel), čím medzi úvodom tejto 

polopredikácie a jej záverom vznikol anakolút (urobiac z umeleckých diel ... že dielo môže 

byť... práve tým, čím je). Okrem toho sa vo vete nesprávne použilo ukazovacie príslovkové 

zámeno tak, namiesto správneho adjektívneho zámena taký (také ucelené a jasné). 

Český prekladateľ naproti tomu nahradil pôvodné gerundium infinitívom s priamym 

objektom (tvořit umělecká díla), takže napojiť záver vety, ktorý má podobu prerývanej 

výpovede, nebolo problematické: „Ideálně je možné uniknout interpretům i jinak: tvořit 

                                                           
99 podrieknutie – 5 výskytov v SNK; prerieknutie – 250 výskytov v SNK 
100 Interpunkčné znamienko tri bodky je súčasť Sontagovej textu, neznamená tu vynechanie textu autorkou tejto 
práce. 
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umělecké díla tak celistvá a čistá, tak vervní a bezprostředně oslovující, aby mohla být prostě 

jen...tím, čím jsou.“ (1994, s. 4). 

1.4.5 Ako ukázal aj predchádzajúci príklad, neprehľadné syntaktické konštrukcie 

vznikajú aj tak, že prekladateľ uplatní kontextovo nenáležitý morfologický tvar, čím sa 

vytvárajú medzi syntagmami zbytočne zložité vzťahy. Podobná situácia nastala aj 

v slovenskom preklade nasledujúcej Sontagovej vety: „For example, few of the films of 

Bergman – though crammed with lame messages about modern spirit, thereby inviting 

interpretations – still triumph over the pretentious intentions of their director.“ (1983, s. 102). 

V slovenskom preklade: „Napríklad niektoré Bergmanove filmy, hoci sú preplnené 

neúplnými správami o modernom duchu, a tým aj vyzývajúce k interpretácii, predsa len 

triumfujú náročnými zámermi svojho režiséra.“ (1991, s. 9, č. VII). 

E. Farkašová použila činné particípium prézenta (vyzývajúce) ako pendant toho istého 

východiskového slovesného tvaru (inviting). Touto doslovnosťou však vytvorila ťažko 

vnímateľnú súvetnú syntagmu, ktorá núti čitateľa k percepčnej pauze, aby identifikoval 

vzťahy prívlastkovej polopredikatívnej konštrukcie (a tým aj vyzývajúce k interpretácii) 

k relevantnému substantívu v hlavnej vete.  

Český prekladateľ sa odpútal od syntaktickej stavby originálu a použil namiesto 

pôvodného neurčitého (inviting) určitý slovesný tvar – plnohodnotnú predikáciu (vyzívají), čo 

syntaktickú stavbu vety robí prehľadnejšou: „Tak například některé Bergmanovy filmy, ať 

jsou sebevíc napěchované jalovými zvěstmi o moderním duchu, takže přímo vyzívají 

k interpretování, přece nakonec vítězí nad ambiciózními záměry režiséra.“ (1994, s. 4). 

Na margo lexikálnych ekvivalentov v citovanej vete chceme poznamenať, že pri 

adjektíve lame – nepresvedčivý, krivý, neuspokojený nie je podľa nášho názoru Farkašovej 

prekladateľské riešenie neúplný ekvivalentné, keďže nekóduje významy východiskovej 

lexémy. Okrem toho v slovenskom preklade chýba vyjadrenie vzťahovosti prostredníctvom 

predložky nad („triumfujú náročnými zámermi svojho režiséra“). Nevedno, či ide o chybu 

prekladateľky alebo redakcie, neuľahčuje však percepciu textu. 

 1.4.6 Parentézy sa v syntaxi eseje ukazujú ako produktívne konštrukcie, 

expresivizujúce esejistov prejav (Slančová, 1984, s. 222). Ich syntaktická príznakovosť však 

môže spôsobovať ťažkosti pri prekladovej transformácii východiskového a následnej recepcii 

cieľového textu. V nasledujúcom príklade to vidno na nadväznosti substantíva 
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experimentami101

„Podobne veľká časť modernej poézie, počínajúc veľkými experimentami vo 

francúzskej poézii (včítane hnutia, ktoré sa z nepochopenia nazýva symbolizmom) vnášať do 

básní mlčanie a reinštalovať mágiu slova, uniká pred drsným zovretím interpretácie.“ (1991, 

s. 9, č. VII). 

 na atributívne infinitívy vnášať a reinštalovať v príslovkovej 

polopredikatívnej konštrukcii (počínajúc...slova) a, samozrejme, ešte výraznejšie medzi 

členmi predikatívnej syntagmy (veľká časť modernej poézie...uniká). Komplexnosť 

syntaktickej stavby uvedenej vety sa totiž zväčšila vložením parentézy, ktorá má navyše 

podobu hypotaxy (včítane ... symbolizmom), do uvedenej polopredikatívnej konštrukcie: 

V anglickej verzii eseje sa infinitívy (to put a to reinstate) takisto použili ako 

nezhodný postponovaný atribút v rámci polopredikatívnej konštrukcie (starting ...of the 

word): „A great deal of modern poetry as well, starting from the great experiments of French 

poetry (including the movement that is misleadingly called Symbolism) to put silence into 

poems and to reinstate the magic of the word, has escaped from the rough grip of 

interpretation.“ (1983, s. 101).  

Ako vidno, aj vo východiskovom texte je problematické nadväzovanie substantíva 

experiments a infinitívov to put, to reinstate, práve pre parentézu v zátvorke 

(including...Symbolism), ako aj pre ďalší postponovaný atribút (of French poetry). Celá 

atributívna syntagma s nezhodným atribútom „experiments of French poetry ...to put silence 

into poems and to reinstate the magic of the word“ je tak rozbitá vo východiskovom texte, i v 

slovenskom (a ako ukazuje nasledujúci citát) aj v českom preklade. Takto vytvorená 

kombinácia polopredikácie a parentézy fragmentarizuje hlavnú predikatívnu syntagmu „A 

great deal of modern poetry...has escaped.“ 

Nazdávame sa však, že v českom preklade je v porovnaní so slovenským variantom 

súvislosť medzi spomínanými členmi syntagmy väčšia, a to preto, že prekladateľ použil český 

ekvivalent (pokusy), na rozdiel od slovenskej prekladateľky, ktorá si znovu zvolila prevzatú 

lexému, navyše v gramaticky nesprávnom tvare (experimentami). Spojenie „pokusy uvést do 

básně ticho“ nie je podľa nášho názoru také príznakové ako syntagma „experiment vnášať do 

básní mlčanie.“ V českom preklade teda čítame: „Rovněž značná část moderní poezie, 

počínajíc slavnými pokusy francouzského básnictví (včetně hnutí klamně nazývaného 

symbolismus) uvést do básně ticho a restituovat magii slova, unikla hrubému sevření 

interpretace.“ (1994, s. 4).  
                                                           
101 Gramaticky náležitý je tvar experimentmi. 
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Okrem toho, v slovenskom preklade parentézy „Including the movement that is 

misleadingly called Symbolism“ pozorujeme prinajmenšom individuálny prekladový posun: 

„včítane hnutia, ktoré sa z nepochopenia nazýva symbolizmom“ (1991, s. 7, č. VII). Význam 

lexémy misleadingly je pritom klamne, zavádzajúco, teda tak, ako to preložil K. Palek: 

„včetně hnutí klamně nazývaného symbolismus.“ (1994, s. 4). 

V spätnom pohľade na Farkašovej prekladateľské riešenia v rovine syntaxe musíme 

súhlasiť s už citovaným M. Andričíkom, podľa ktorého stojí za neadekvátnou prekladovou 

transformáciou syntaktických konštrukcií „filologický deficit prekladateľa, ktorý si nie je istý, 

a preto sa kŕčovito drží originálu. Inak si nemožno vysvetliť skutočnosť, že autor, ktorý je 

v pôvodnej tvorbe brilantným štylistom, v preklade nezriedka štylisticky doslova tápe.“ 

(Andričík, 2005, s. 82).102

 

 

            1.5 Hovorovosť ako lingvistické špecifikum eseje   

Hovorovosť a vyššia expresívnosť výrazu je českému prekladu vlastná nielen 

v syntaktickej, ale aj v lexikálnej rovine textu. 

1.5.1 Ak S. Sontagová napíše: „Thus, Stoics, to accord with their view that the gods 

had to be moral, allegorized away the rude features of Zeus and his boisterous clan in 

Homer's epics.“ (1983, s. 97), český prekladateľ si vyberá hovorové a expresívnejšie 

ekvivalenty lexém: „Tak začali stoikové, v souladu se svým názorem, že bohové mají být 

mravní, vykládat alegoricky všechny divoké kousky, ktoré tropil Zeus a jeho nespoutaná 

banda v Homérově epice.“ (1994, s. 2). 

Slovenský preklad však miestami zostáva na úrovni kalku (búrlivý klan) až 

nespisovnosti (Zeusa): „Stoici v súlade s názorom o morálnosti bohov, alegoricky odstránili 

hrubé črty Zeusa a jeho búrlivého klanu prítomné v Homérových eposoch.“ (1991, s. 8, č. 

III). Gramatický tvar propria Zeus ako Zeusa (G., sg.) je nesprávny; Pravidlá slovenského 

pravopisu (2000, s. 501) uvádzajú ako náležitý v deklinačnej paradigme tvar Dia. Starší 

(a nekodifikačný) Slovník slovenského jazyka (1965, s. 594) síce uvádza aj tvar Zeusa, avšak 

so štylistickým príznakom hovorovosti. Aj keď hovorové prostriedky ako prejav 

subjektívnosti nie sú pre esej vyjadrovacím tabu (porov. napr. český preklad tejto vetnej 

                                                           
102 M. Andričík toto vyhlásenie vzťahuje na prekladovú tvorbu Alfonza Bednára; nazdávame sa však, že uvedený 
predpoklad možno aplikovať aj na skúmaný Farkašovej preklad vo vzťahu k jej pôvodnej esejistickej tvorbe. 
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syntagmy), v tomto prípade nejde o lexikálnu, ale o morfologickú hovorovosť, ktorá by sa 

v textoch esejistického štýlu nemala vyskytovať.103

Rovnaký lapsus sa objavuje aj v ďalšej vete, keď sa od slovotvorného základu Zeus 

vytvára privlastňovacie adjektívum Zeovým, namiesto správneho Diovým: „To, čo Homér 

zobrazil Zeovým cudzoložstvom s Leto, vysvetľovali ako zjednotenie moci a múdrosti.“ (1991, 

s. 8, č. III). Takýto tvar kodifikačné príručky nezachytávajú a nevyskytuje sa ani 

v Slovenskom národnom korpuse. Okrem toho nachádzame na inom mieste v slovenskom 

preklade eseje nesprávny gramatický tvar pri deklinácii antroponyma Dante – „v časoch 

Dantea“ (1991, s. 9, č. IX), namiesto správneho tvaru v časoch Danteho. 

  

1.5.2 Ako sme ukázali, českému prekladu je na úrovni lexiky vlastná hovorovosť 

a expresívnosť, napr. vo vete: „Svět, náš svět, je už vymrskán, ožebračen až dost.“ (1994, s. 

3), ktorá je prekladom anglického „The world, our world, is depleted, impoverished enough.“ 

(1983, s. 99). Slovenský preklad je tu formálny a nocionálny: „Svet, náš svet je dostatočne 

vyprázdnený a ochudobnený.“ (1991, s. 8, č. IV).  

1.5.3 Z pohľadu hovorovosti hodnotíme ako negatívny prekladový posun tie miesta 

v slovenskom preklade, ktoré nerešpektujú uvoľnenosť východiskovej výpovede a jej 

jednoduchšiu syntaktickú stavbu. Slovenská prekladateľka ich – možno pod vplyvom 

individuálnych preferencií či svojho esejistického naturelu – transformuje formálnymi 

syntaktickými konštrukciami a formálnou lexikou, porov.: 

„Perhaps, Tennessee Williams thinks Streetcar is about what Kazan thinks it to be about.“ 

(1983, s. 100). 

„Možno aj Tennesse Williams verí, že Kazanov výklad Streetcaru je správny.“ (1991, s. 9, č. 

VI). 

Český preklad príznak hovorovosti zachováva: 

„Tennessee Williams si může myslet, že Tramvaj je o tom, o čem si Kazan myslí, že je.“ 

(1994, s. 3). 

1.5.4 Prílišná upätosť slovenského prekladu na východiskový text ako aj Farkašovej 

tendencia exotizovať preklad použitím importovanej lexiky vedú na mnohých miestach 

k prekladovým posunom. Dokazuje to aj nasledujúci príklad. Keď S. Sontagová píše: „In 

most modern instances, interpretation amounts to the philistine refusal to leave the work of 

art alone.“ (1983, s. 99), E. Farkašová prekladá použitím interlingválne motivovaného 

                                                           
103 M. Sokolová uvádza, že pomer tvarov Dia/ Zeusa je v SNK 512/12  a oponuje tak L. Dvončovi, podľa 
ktorého je tvorenie typu Zeus/Zeusa pravidelné (Sokolová, 1997, s. 93 v elektronickej verzii).  
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deverbatíva dištancovanie sa: „V najmodernejších prípadoch ústi interpretácia do 

filisterského dištancovania sa od diela.“ (1991, s. 8, č. V). Naproti tomu český prekladateľ 

použil hovorovú lexiku i dikciu: „Moderní interpretace znamená ve většině případů, že se 

šosácky zdráháme nechat prostě umělecké dílo být.“ (1994, s. 3). 

Z citovaných príkladov vidno, že hovorovosť východiskového textu si nenašla 

adekvátnu podobu v slovenskom preklade, čo je nepochybne škoda, keďže Sontagovej esej je 

syntakticky i lexikálne náročný text a hovorové konštrukcie by jeho percepciu uľahčili. E. 

Farkašová však uprednostnila formálny, erudovaný výraz, ktorý sa vzďaľuje Sontagovej 

komunikačnému zámeru i štýlu.  

 

2 Negatívne prekladové posuny  

Predchádzajúca analýza prekladu eseje Against Interpretation už naznačila percepčnú 

a prekladovú náročnosť tohto textu, ktoré prinášajú so sebou vyššie riziko prekladateľských 

lapsusov a negatívnych posunov. Na tomto mieste chceme ukázať, ako neekvivalentné 

pendanty východiskových lexém menia a posúvajú sémantiku výpovede.  

2.1 Vo vete „In the case of more stubborn authors, the critic is only too happy to 

perform the job“ (1983, s. 99) došlo k nesprávnemu prekladu lexémy stubborn – tvrdohlavý. 

Esejistka predtým hovorí o autoroch, ktorí sami naznačia interpretáciu svojho diela; na rozdiel 

od nich „more stubborn authors“ do svojho diela takúto interpretáciu nevkladajú. 

V esejistkinom vyjadrení cítiť iróniu, ktorú český preklad vystihol podľa nášho názoru lepšie 

ako slovenský, porov.: „V případe otrlejších autorů se kritik s radostí chopí díla sám.“ (1994, 

s. 3). Česká lexéma otrlý má význam „nemající a neprojevující dostatek soucitu, otupělý, zvl. 

mravně; netečný, necitelný, otupělý, tupý, bezcitný, cynický“ (Slovník spisovního jazyka 

českého, 1989, s. 620).  

Slovenská prekladateľka použila adjektívum sporejší a pomenovala tak „úspornosť“ 

autorov, ktorí interpretačné možnosti svojho diela nenaznačia: „V prípade sporejších autorov 

preberá ochotne túto úlohu kritik.“ (1991, s. 8, č. V). Takéto prekladateľské riešenie je však, 

nazdávame sa, negatívnym sémantickým posunom oproti východiskovému textu. 

2.2 Negatívny prekladový posun nastal aj pri verba reinforce vo vete: „It reinforces 

the principle of redundancy that is the principal affliction of modern life.“ (1983, s. 103). 

Kým český prekladateľ toto sloveso správne transformoval do cieľovej češtiny ako „Posiluje 

to princíp redundance, který je největší metlou moderního života.“ (1994, s. 5); slovenská 

prekladateľka zvolila lexému, ktorá predstavuje nenáležitý sémantický posun: „Dnes sa 
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vyžaduje princíp redundancie predstavujúci najväčší problém moderného života.“ (1991, s. 9, 

č. IX). Význam slovesa reinforce sa definuje ako „zosilniť, spevniť, posilniť“, v jeho 

sémantizácii však nenachádzame význam „vyžadovať“.  Nevedno, či ide o lapsus vyplývajúci 

z nepochopenia jazykového materiálu, napr. istej formálnej podobnosti lexém require/request 

a reinforce, alebo je to individuálny posun prekladateľky ako dôsledok jej interpretácie textu 

i mimojazykovej skutočnosti.  

2.3 Negatívny posun v slovenskom preklade nachádzame aj pri preklade 

východiskovej syntagmy „...an impatience with what made modern poetry prey to the zeal of 

intepreters“ (1983, s. 101), ktorá sa do slovenského prekladu dostala so zmenenou kauzalitou. 

E. Farkašová v nej akoby prehliadla väzbu „made poetry prey“, v ktorej bola poézia objektom 

deja, a urobila z poézie aktívny subjekt: „...nespokojnosť s obeťami, ktoré poézia prinášala 

interpretačnej horlivosti“ (1991, s. 9, č. VII). Naproti tomu v českom preklade bola kauzalita i 

logika výpovede dodržaná: „... odpor vůči tomu, co vydalo modení poezii na pospas horlivosti 

interpretů“ (1994, s. 4).  

2.4 Vo výpočte výhrad k úrovni prekladu chceme upozorniť na nespisovné použitie 

podraďovacej spojky nakoľko v príčinnom význame pretože, keďže: „Abstraktné maliarstvo je 

pokusom zbaviť sa toho, čo sa obvykle nazýva obsahom; nakoľko tu nie je obsah, nemôže tu 

byť ani interpretácia.“ (1991, s. 9, č. VII).104

2.5 Okrem spomínaných posunov v slovenskom preklade nachádzame v oboch 

prekladoch neadekvátnu transformáciu atributívnej syntagmy „a play about handsome brute“ 

(1983, s. 100). V slovenskom preklade je to „hra o brutálnom hrubiánovi“ (1991, s. 9, č. V), 

kde v tautologickom spojení brutálny hrubián uniká séma o vonkajšej príťažlivosti postavy. 

Český preklad zase vynecháva lexému brute s významom „surovca, beštie“: „hra o fešákovi 

jménem Stanley Kowalski“ (1994, s. 3).

 Ide o preklad anglickej spojky since, ktorá má 

takisto príčinný význam (since there is no concept): „Abstract painting is the attempt to have, 

in the ordinary sense, no content; since there is no content, there can be no interpretation.“ 

(1983, s. 101). 

105

 

   

                                                           
104 Spojka nakoľko je v slovenčine spisovná len vo význame zreteľa (Nakoľko sa pamätám, nebol tu nikto.) a ako 
zámeno vo význame miery (Nakoľko si trúfaš? Každý utekal, nakoľko vládal.) (KSSJ, 2003, s. 359). 
105 V súvislosti s negatívnymi posunmi poznamenávame, že v slovenskom preklade došlo na troch miestach 
k odlišnej odsekovej segmentácii v porovnaní s originálom i českým prekladom: niekde je odsek v slovenskom 
preklade navyše (1991, s. 8, č. III), inde oproti originálu chýba, resp. dva odseky sú spojené dovedna (ibid., č. V; 
s. 9, č. IX). Ak vychádzame z predpokladu, že odsekové členenie a výstavba sú subjektívne podmienené 
(Slančová, 1985a, s. 33), potom zásah prekladateľky do tejto kompozičnej jednotky nepovažujeme za adekvátny. 
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3 Intertextové odkazy ako lingvokultúrne špecifikum 

Pri eseji (azda ešte viac ako pri niektorých iných žánroch) platí, že jej hodnota 

„v každom okamihu závisí od čitateľa a od podnetov, ktoré je schopná v ňom vyvolať. ... 

Samotný esejista často pripomína čitateľovi jeho povinnosť byť aktívnym účastníkom dialógu, 

o ktorý esej usiluje.“ (Gómez-Martínez, 1996, s. 73). Spomínané podnety a asociácie dokážu 

nepochybne vytvoriť aj odkazy na iné umelecké diela, ktorými S. Sontagová ilustruje svoje 

názory. Slovenská prekladateľka ich zväčša ponecháva ako citáty v pôvodnej anglickej alebo 

francúzskej podobe, a to dokonca aj pri známejších dielach, ktoré majú naturalizované 

podoby v slovenskom literárnom priestore. Len niekedy uvedie v zátvorke slovenský preklad 

názvu, napr. „A Streetcar Named Desire (Konečná stanica Túžba)“106

E. Farkašová sa tak zrejme chcela vyhnúť duplicitnému (slovenskému a následnému 

anglickému) uvádzaniu názvov, alebo v záujme presnosti a ľahkej identifikovateľnosti 

intertextového odkazu ponechala pôvodný názov diela. Takúto stratégiu hodnotíme ako 

exotizáciu, na rozdiel od naturalizačných tendencií českého prekladu, ktorý bez rozdielu 

všetky názvy uvádza v češtine, čo tiež nemusí viesť k ich jednoznačnej identifikácii.  

, „The Silence 

(Mlčanie)“ (1991, s. 9, č. V – VI), čo hodnotíme ako kreolizačný postup. Väčšinu anglických 

a francúzskych titulov však E. Farkašová uvádza len v pôvodnom znení: napr. The Blood of 

a Poet, Winter Light, Tirez sur le pianiste, Jules et Jim, A bout de souffle. Pochopiteľne, 

rovnako postupuje aj pri internacionálnych názvoch diel (napr. Orpheus), ktoré takisto 

zostávajú bez prekladu.  

Závažnejší je však fakt, že slovenská prekladateľka vynecháva niekoľko riadkov textu, 

v ktorých sa tieto intertextové a interkultúrne odkazy nachádzajú. Prekladateľka tak 

z neznámych dôvodov porušila zásadu úplnosti, ako jednu z primárnych zásad slovenskej 

prekladateľskej školy (Ferenčík, 1982, s. 58 – 60). Aj keď sa zdá, že vo vzťahu 

k predchádzajúcemu relatívne dlhému výpočtu iných intertextových odkazov sú ďalšie viac či 

menej lingvokultúrne vzdialené odkazy irelevantné, nemožno odhadnúť, aký význam majú 

pre potenciálneho slovenského čitateľa, preto selekcia takýchto údajov prekladateľom nie je 

namieste. Na ilustráciu objemu textu, ktorý v slovenskom preklade chýba, uvádzame 

dôsledný a úplný český preklad, ktorý celú túto časť uvádza: 

„Mezi vzácné příklady toho, co mám na mysli, patří některé filmové kritiky Manny 

Farbera, esej Dorothy Van Ghentové o Dickensově světe nebo esej Randalla Jarrella o Waltu 

                                                           
106 Názov Konečná stanica Túžba je naturalizáciou; podobne aj český ekvivalent Tramvaj do stanice Touha 
(1994, s. 3). 
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Whitmanovi. Jsou to eseje, ktoré ukazují smyslovou tvářnost uměleckého díla a nepřehrabují 

se v něm.“ (1994, s. 5).  

 

4 Záver 

Analýza prekladu eseje Susan Sontagovej Against Interpretation do slovenčiny a do 

češtiny poukázala na viaceré diskrepancie, a to jednak vo vzájomnom vzťahu dvoch 

prekladových verzií i v ich vzťahu k východiskovému anglickému textu. Považujeme to 

predovšetkým za dôsledok náročnej syntaktickej stavby i lexikálnej výbavy Sontagovej eseje, 

ktoré ako lingvistické špecifiká originálu nenašli na viacerých miestach v slovenskom 

preklade adekvátne prekladové ekvivalenty.  

V súvislosti s výhradami voči Farkašovej prekladu sa preto spolu s M. Andričíkom 

pýtame: „Prečo ten istý autor, ktorý vo svojom diele preukazuje mimoriadne estetické kvality, 

sa v oblasti umeleckého prekladu prezentuje subštandardnou úrovňou svojich textov, ktorú 

zďaleka nevyčerpáva len otázka ekvivalencie prekladu s originálom?“ (Andričík, 2005, s. 69). 

Samozrejme, pri eseji nejde o čisto umelecký preklad, ale takto nastolená otázka je podľa 

nášho názoru platná aj voči Farkašovej pôvodnej a prekladovej esejistickej tvorbe.  

M. Andričík ponúka aj (časť) odpovede na naše otázky: schopnosť prispôsobiť sa 

prekladanému autorovi môže byť u dvojdomého autora problematická; do jeho vzťahu 

k prekladanému textu zasahuje jeho autorská osobnosť i vyhranená poetika“ (op. cit., s. 70 – 

71). Okrem toho na úroveň slovenského prekladu mohli vplývať aj ďalšie, sekundárne 

faktory, o. i. prekladateľské skúsenosti E. Farkašovej s prekladmi z angličtiny (esej vyšla len 

krátko po roku 1989), čo by však nemalo ospravedlňovať závažné nedostatky slovenského 

prekladu. Nazdávame sa tiež, že pri dôslednejšej redakcii prekladového textu mohla 

čitateľsky zaujímavá esej S. Sontagovej dostať primeranejšiu prekladovú podobu, ktorá by 

bola pre slovenského čitateľa najmä percepčne príťažlivejšia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


