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V. K REFERENČNEJ RELEVANCII, IDENTIFIKÁCII A PREKLADOVEJ 

TRANSFORMÁCII LINGVOKULTURÉM V ESEJI VIRGINIE WOOLFOVEJ 

A ROOM OF ONE'S OWN 

 

 O esejistickom diele V. Woolfovej možno okrem iného konštatovať, že jeho tematický 

záber je veľmi široký: vo Woolfovej esejach nájdeme autobiografické témy, cestovateľské 

skúsenosti, recenzistické postrehy o umeleckých dielach rozličného charakteru (dráma, 

výtvarné umenie, film) i komentáre na spoločenské a kultúrne udalosti. Variabilnosť tém 

súvisí aj s rôznorodou čitateľskou obcou, ktorej boli Woolfovej eseje určené. Charakter esejí 

sa menil aj v závislosti od ich publikačného priestoru (od ženských magazínov až po odborné 

literárne periodiká). Čitateľ bol pre esejistku dôležitým aspektom esejistickej komunikácie: 

podľa Woolfovej sú čitateľ a esejista „ozajstnými dvojčatami, ak zomiera jeden, potom 

zomiera aj druhý, ak sa darí jednému z nich, potom sa darí aj tomu druhému.“107

Pre neautoritatívny tón výpovede sa Woolfovej eseje radia k tzv. familiar essays

 (Cuddy-

Keane, 1997, s. 906).  
108, 

v protiklade k autoritatívnemu tónu formálnych esejí (ibid.). Hoci súdobými percipientmi 

Woolfovej eseje boli príslušníci rôznych spoločenských vrstiev, Woolfová sa spolieha na ich 

poznanie historických, spoločenských a kultúrnych súvislostí. Melba Cuddy-Keane však 

zároveň pripomína, že aj napriek intertextovej a extrajazykovej náročnosti možno Woolfovej 

esejam porozumieť, lebo „kontext objasňuje významy, a keďže autorka predpokladá u čitateľa 

znalosť témy, dovoľuje jej to jednoducho skočiť na provokatívne myšlienky, ktoré môžu 

slúžiť jednak ako predslov alebo ako doslov k čítanému textu“ (ibid.).109

Predmetom nášho výskumu je jedna z najznámejších Woolfovej esejí A Room of 

One's Own,

 V našej analýze sa 

sústredíme práve na proklamovanú „familiárnosť“ a zrozumiteľnosť Woolfovej esejí, a to vo 

vzťahu k lingvokulturémam, ktoré sú témou našej práce. 

110

                                                           
107 Z angl. „twins indeed, one dying if the other dies, one flourishing if the other flourishes“. Autorka tu cituje 
samotnú V. Woolfovú z jej práce The Patron and the Crocus (1924). 

 ktorej základ tvoria dve štúdie na tému „Ženy a próza“, prednesené pred 

108 familiar (angl.) – dobre známy, domáci, obvyklý, všedný, bežný.  
109 Z angl. „meanings are contextually lucid and the presumed familiarity with the subject simply allows her to 
leap immediately to a level of provocative ideas which can serve as either foreword or afterword to a reading of 
the text.“ 
110 Keďže sme nemali k dispozícii printovú anglickú verziu eseje, vychádzali sme z verzie publikovanej na 
http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91r/ . Ak nie je uvedené inak, z tohto zdroja pochádzajú všetky 
anglické citáty eseje. 

http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91r/�
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členmi spoločností Arts Society v Newnhame a Odtaa111 v Girtone v októbri roku 1928 

(Woolfová, 2000a, s. 239; Woolfová, 2000b, s. 215).112 Newnham a Girton neboli vzhľadom 

na tému prednášok vybraté náhodne; v časoch V. Woolfovej to boli čisto ženské fakulty 

(colleges). Neskôr sa esejistka k týmto fakultám vracia, keď píše: „Oxbridge je vymyslený, 

Fernham tiež.“ (2000a, s. 240).113 Esejistkin Fernham je podľa niektorých analýz Woolfovej 

diela odkazom práve na Newnham college,114

Esej A Room of One's Own vyšla v slovenčine v preklade Pavla Vilikovského pod 

názvom Vlastná izba ako súčasť súboru esejí s eponymným názvom (Kalligram, 2000a). 

Analýzu lingvokulturém v tejto eseji sme robili v komparácii s jej českým prekladom od 

Martina Pokorného, ktorý bol publikovaný v knihe esejí Virginie Woolfovej Tři guineje/ 

Vlastní pokoj (One Woman Press, 2000b), a v konfrontácii oboch prekladových verzií 

s východiskovým textom.   

 hoci esejistka tieto dve fakulty na inom mieste 

nestotožňuje, ale (v rámci fikcie) dáva do paralely: „lebo tu vo Fernhame som nebola o nič 

väčším právom ako v Trinity, Somerville, Girtone, Newnhame alebo Christchurchi.“ (op. cit., 

s. 251).  

Hneď na úvod analýzy lingvokultúrnych špecifík treba skonštatovať, že obom 

prekladateľom sa vcelku úspešne podarilo transformovať náročný Woolfovej text do cieľovej 

slovenčiny a češtiny tak, že prekladové varianty zvyčajne rešpektujú syntaktický, štylistický 

a lexikálny charakter Woolfovej eseje. Predsa však sme v našom porovnaní troch textov – 

východiskového a prekladových – našli isté diskrepancie, na ktoré chceme upozorniť a ktoré 

sú často dôsledkom lingvokultúrnej špecifickosti východiskovej eseje. 

 

1 Identifikácia lingvokulturémy 

V eseji A Room of One's Own sú frekventované lingvokulturémy najrozličnejšieho 

charakteru. Veľkú časť lingvokultúrne špecifických prvkov však slovenský čitateľ bez 

sekundárnych komentárov prekladateľa pravdepodobne nedokáže presne identifikovať 

a interpretovať, práve pre historický, kultúrny a časový odstup medzi východiskovým 

                                                           
111 Odtaa – skratka názvu spoločnosti One Damn Thing After Another – Jedna prekliata vec za druhou, ktorá 
pochádza pravdepodobne z rovnomenného románu (1926) Johna Masefielda . 
112 Pre vysokú frekventovanosť sme v práci upustili od opakovaného uvádzania mena Virginie Woolfovej 
v citačných odkazoch; slovenský a český preklad, ktoré vyšli v tom istom roku, odlišujeme ako 2000a – 
slovenský preklad a 2000b – český preklad. 
113 Oxbridge – spoločné pomenovanie pre univerzity v Oxforde a Cambridgi. Aj keď sa V. Woolfová nepovažuje 
za autorku tohto pomenovania, vďaka nej a analyzovanej eseji sa začalo používať častejšie. 
114 Porov. na http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-
25.html?bookId=2738 (20. 3. 2012). 

http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-25.html?bookId=2738�
http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-25.html?bookId=2738�
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a cieľovým textom. Skúsenostný komplex esejistky V. Woolfovej sa totiž do značnej miery 

neprekrýva so skúsenostných komplexom cieľových čitateľov a táto nekompatibilita vedie 

k informačnému deficitu na strane cieľového čitateľa.  

Pri analýze lingvokulturém vo Woolfovej eseji sa navyše ukazuje, že okrem poznania 

denotátu závisí identifikácia a správna interpretácia lingvokulturémy od ďalších faktorov:  

1. kontext lingvokulturémy;  

2. adekvátna prekladová transformácia kontextu lingvokulturémy;  

3. referenčná relevancia lingvokulturémy vo vzťahu k sémantike textu.  

V analyzovanom texte sa sústredíme na jednotlivé komunikačné situácie 

s prítomnosťou lingvokulturémy, aby sme ukázali, ako uvedené faktory ovplyvňujú 

identifikáciu a dekódovanie lingvokulturémy v preklade cieľovým čitateľom.  

 

1.1 Kontext lingvokulturémy 

Podiel kontextu na identifikácii lingvokulturémy môže byť rôzny; v prípade 

nepoznania denotátu lingvokulturémy môže kontext ešte viac zastrieť, alebo naopak – uľahčiť 

jej identifikáciu. V tejto súvislosti pripomíname názor V. I. Komisarova, podľa ktorého 

„preklad je dôležitým prostriedkom interkultúrnych kontaktov. Preklad z jednej kultúry do 

druhej znamená predovšetkým priniesť percipientom nové skutočnosti a myšlienky vlastné 

kultúre východiskového jazyka, rozširovať ich kultúrny obzor, aby si uvedomili, že ľudia majú 

odlišné zvyky, symboly, názory, že treba poznať a rešpektovať iné kultúry.“115 (Komisarov, 

1991, s. 46). Autor k tomuto vyhláseniu dodáva, že „túto výchovnú a kultúrnu rolu prekladu 

nemožno príliš zdôrazňovať“, lebo nemožno podceňovať ani schopnosť cieľového percipienta 

chápať a prekonávať kultúrne rozdiely (ibid.).116

Aj keď sa čiastočne stotožňujeme s Komisarovovým názorom, predsa sme 

presvedčení, že frekvencia lingvokultúrne špecifických prvkov je v žánri eseje vysoká 

a spôsob ich zakomponovania do textu často nepríznakový, takže bez výrazného vkladu 

prekladateľa ako kultúrneho mediátora býva esejistov komunikačný zámer na mnohých 

miestach neodhalený. Percipient síce rozumie hlavnému „skeletu“ eseje; konotatívne 

  

                                                           
115 V orig.: „Translation is an important vehicle for intercultural contacts. Translating from culture to culture 
means, first and foremost, to bring to the receptors new facts and ideas inherent in the source language culture, 
to broaden their cultural horizons, to make them aware that other people have different customs, symbols and 
beliefs, that other cultures should be known and respected. This educational and cultural role of translation can 
not be too much emphasized.“ 
116 V orig. „The ability of the receptors to understand and overcome cultural differencies in receiving the source 
text message should not be underestimated.“ 
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významy, intertextové a extrajazykové referencie textu však často neidentifikuje alebo nevie 

dekódovať. Úlohou prekladateľa je odhadnúť dekódovateľnosť lingvokulturémy v závislosti 

od jej charakteru, kontextu i od priestorovej a časovej vzdialenosti východiskovej a cieľovej 

kultúry.  

Samozrejme, otvorenou otázkou zostáva, do akej miery je identifikácia každého 

lingvokultúrne špecifického prvku nevyhnutná pre pochopenie celkovej sémantiky eseje. 

Nazdávame sa, že úlohou prekladateľa je sprístupniť cieľovému čitateľovi esej tak, aby bola 

jeho čitateľská skúsenosť s esejou plnohodnotná. Spôsobov, ako túto požiadavku realizovať, 

je viacero, počnúc postupmi kreolizácie či explikácie v texte a končiac prekladateľskými 

poznámkami. Tieto postupy sa stávajú aktuálne práve tam, kde kontext nenaznačuje  

prítomnosť lingvokulturémy alebo jej sémantiku (porov. v tejto štúdii aj kap. 1.1.2 a 1.1.3). 

V zásade preto možno z hľadiska vplyvu kontextu na lingvokulturému rozlišovať (a to 

nielen vo Woolfovej eseji) tri typy komunikačných situácií:  

1. Kontext naznačuje sémantiku lingvokulturémy  

2. Kontext nenaznačuje sémantiku lingvokulturémy 

3. Kontext nenaznačuje prítomnosť lingvokulturémy 

 

1.1.1 Kontext naznačuje sémantiku lingvokulturémy  

Vo všeobecnosti možno súhlasiť s názorom, že prítomnosť propria v texte „zvyšuje 

konkrétnosť, nocionálnosť, odbornosť eseje.“ (Slančová, 1981, s. 153). Antroponymá či 

toponymá však súčasne predstavujú lingvokultúrne špecifický prvok, ktorý charakterizuje 

východiskové prostredie, a cieľový čitateľ môže mať problémy s jeho dekódovaním. Ak sa 

kontext podieľa na identifikácii významu takéhoto propria, uľahčuje tak cieľovému čitateľovi 

percepciu preloženého textu. 

1.1.1.1 Takúto komunikačnú situáciu v eseji ilustruje nasledujúca Woolfovej veta: 

„univerzita skutočne vyzerala ako svätostánok uchovávajúci vzácne typy, ktoré by, keby 

museli zápasiť o živobytie na chodníkoch Strandu, čoskoro vyhynuli.“ (2000a, s. 243). Aj bez 

toho, aby čitateľ z cieľovej kultúry vedel, že Strand je pomenovaním hlavnej a starobylej 

ulice v Londýne, dokáže s pomocou kontextu tohto toponyma pochopiť esejistkin zámer: 

poukázať na kontrast medzi „umelým“ univerzitným prostredím a tvrdou realitou 

každodenného (pouličného) života.117

                                                           
117 Strand pôvodne kopíroval rieku Temžu, odtiaľ pravdepodobne pochádza jeho názov: strand (angl.) – breh, 
nábrežie . 

 Český prekladateľ napriek tomu znižuje percepčnú 
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námahu čitateľa vnútornou vysvetlivkou, explikáciou lingvokulturémy pomocou substantíva 

bulvár: „...kdyby musely bojovat o existenci na dláždění bulváru Strand.“ (2000b, s. 222). 

1.1.1.2 Podobne ilustrujúco pôsobí kontext aj v prípade referencie na tradičné fakulty 

(patriace do University of Cambridge), takže prekladatelia nemuseli tieto lingvokulturémy 

bližšie vysvetľovať: „Every penny I earn, they may have said, will be taken from me and 

disposed of according to my husband’s wisdom — perhaps to found a scholarship or to 

endow a fellowship in Balliol or Kings.“ V slovenskom preklade čítame: „Každý groš, ktorý 

zarobím, povedali si azda, mi vezmú a použijú podľa úvahy môjho manžela – možno na 

zriadenie štipendia alebo ako dar nejakej katedre na Balliole alebo Kings.“ (2000a, s. 255); a 

v českej prekladovej mutácii: „Každý halíř, který vydělám, mohly by říct, mi vezme a utratí 

můj moudrý manžel – možná k založení stipendia anebo k poskytnutí profesury v Balliol 

anebo Kings.“ (2000b, s. 236). V oboch prekladoch viacslovné spojenia to found a 

scholarship, to endow a fellowship (zriadenie štipendia, poskytnutí profesury, atď.) naznačujú 

vysokoškolskú provenienciu proprií Balliol a Kings.118

1.1.1.3 V prospech dekódovania lingvokulturémy pôsobí kontext aj v nasledujúcom 

príklade: „Každý Johnson má svoju Thrale...a keď sa Thrale vydá za svojho talianskeho 

učiteľa hudby, Johnson takmer zošalie od hnevu a znechutenia, nielen preto, že mu budú 

chýbať príjemné večery v Streathame, ale že akoby ‘vyhaslo’ svetlo jeho života.“ (2000a, s. 

304). Slovenský čitateľ s istou literárnou erudíciou môže dedukovať, že esejistka mala 

v tomto prípade na mysli Samuela Johnsona, známeho anglického spisovateľa a lexikografa. 

Kontext mu naznačí, že (Hester Lynch) Thrale bola žena (svoju, vydá sa), hoci 

pravdepodobne netuší, aký bol jej vzťah k S. Johnsonovi.

 

119

                                                           
118 K naturalizácii lexém penny a fellowship porov. v tejto štúdii kap. 2.12. 

 Český prekladateľ aj napriek 

kontextovému náznaku predpokladal interpretačné ťažkosti, preto pristúpil k prechýleniu 

priezviska Thrale, čím čitateľovi percepčnú námahu uľahčil: „Každý Johnson má svou 

Thralovou a z nějakého podobného důvodu na ní lpí, a když se Thralová vdá za svého 

italského učitele hudby, Johnson se skoro zblázní vztekem a odporem, né pouze proto, že se 

mu bude stýskat po příjemných večerech v Streathamu, ale proto, že světlo jeho života bude 

‘jak vyhaslé’.“ (2000b, s. 295).  

119 Samuel Johnson a Hester Lynch Thrale boli priatelia. Johnson často býval v dome Thraleovcov v Streathame. 
Keď sa Hester po smrti prvého manžela druhýkrát vydala za talianskeho učiteľa hudby, jej vzťahy s Johnsonom 
sa naštrbili a k zmiereniu došlo až krátko pred Johnsonovou smrťou. Porov. na 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hester_Thrale  (30. 9. 2011) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hester_Thrale�
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1.1.1.4 Napokon uvádzame ešte jeden príklad toho, ako kontext pomáha objasniť 

sémantiku lingvokulturémy. Vo vete „[she] killed herself one winter’s night and lies buried at 

some cross-roads where the omnibuses now stop outside the Elephant and Castle“ sa 

vyskytujú viaceré lingvokulturémy;120

Menej transparentnou a ťažšie identifikovateľnou lingvokulturémou, na ktorú esejistka 

osobitne neupozorňuje, je v tomto úryvku britský zvyk pochovávať samovrahov pri 

križovatkách mimo posvätnej pôdy. Podľa britských zákonov sa totiž samovraždy a pokusy 

o samovraždu považovali za zločin; križovatky však svojím tvarom kríž symbolizovali a takto 

ho nahrádzali.

 na tomto mieste sa pristavíme len pri spojení Elephant 

and Castle. V slovenskom preklade túto časť textu čítame v podobe „jednej noci sa zabila 

a leží pochovaná na nejakej križovatke neďaleko Elephant and Castle, kde teraz zastavujú 

autobusy“ (2000a, s. 274). Väčšina čitateľov z kultúrne odlišného prostredia vďaka kontextu 

identifikuje spojenie Elephant and Castle ako toponymický odkaz, hoci v doslovnom 

preklade je to netypická kolokácia „Slon a hrad.“ V skutočnosti ide o známu londýnsku 

križovatku, čo čiastočne zohľadnil český prekladateľ, keď v rámci explikácie, či vnútornej 

vysvetlivky pridal informáciu o križovatke: „...se zabila jedné zimní noci a leží pohřbena 

někde na rozcestí, kde teď za křižovatkou Elephant and Castle staví autobusy“ (2000b, s. 

258).  

121

 

 

1.1.2 Kontext nenaznačuje sémantiku lingvokulturémy 

K odlišnej komunikačnej situácii dochádza v eseji vtedy, ak kontext nepôsobí 

dostatočne ilustratívne vo vzťahu k významu lingvokulturémy, čo je práve priestor pre 

prekladateľa a jeho rolu kultúrneho mediátora. Nazdávame sa, že lingvokulturémy bez bližšej 

kontextovej explikácie sú v eseji veľmi frekventované.  

1.1.2.1 Ako príklad odcitujeme použitie geografického špecifika, ktoré je súčasne aj 

historicko-spoločenskou referenciou: „A zasa, keď ste ženou, často vás zaskočí náhle 

rozčesnutie vedomia, keď sa povedzme pri chôdzi po Whitehalle z prirodzeného dediča tej 

civilizácie stanete naopak niekým mimo, cudzím a kritickým.“ (2000a, s. 312). Whitehall je 

hlavnou dopravnou tepnou Londýna, pozdĺž ktorej sa nachádza veľké množstvo vládnych 

budov, preto sa často používa ako synonymum pre britskú vládnu administratívu. Referenčnú 

„hodnotu“ toponyma Whitehall však slovenskí čitatelia nemusia poznať, čím sa konotačný 
                                                           
120 K naturalizácii lingvokulturémy omnibus porov. v tejto štúdii kap. 2.13. 
121 Porov. na http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-51-
75.html?bookId=2738 (15. 2. 2012) 

http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-51-75.html?bookId=2738�
http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-51-75.html?bookId=2738�
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potenciál Woolfovej výroku bez prekladateľovej poznámky či explikačných stratégií v texte 

znižuje.  

1.1.2.2 Na tejto úrovni interpretácie/porozumenia textu môže zostať slovenský čitateľ 

aj pri  geografickej špecifike Hampstead Heath: „The professor was nothing now but a faggot 

burning on the top of Hampstead Heath.“ Hampstead Heath je jedna z najlukratívnejších 

častí Londýna, známa svojím rozľahlým, kopcovitým parkom, i ako centrum kultúrneho 

a intelektuálneho diania. Uvedená lingvokulturéma zostala v slovenskom preklade bez 

kontextového priblíženia, došlo pri nej iba k transdeklinácii, ktorá však nenaznačuje 

sémantiku toponyma; príslovka hore nespresňuje význam dostatočne: „Profesor bol teraz už 

iba otiepkou horiacou hore na Hampstead Heathe.“ (2000a, s. 262). Český prekladateľ 

použil v záujme priblíženia významu lingvokulturémy explikujúcu lexému vršek: 

„Z profesora teď zbývala jen otep hořící na vršku Hampstead Heath.“ (2000b, s. 244), čo 

možno považovať za druh vnútornej vysvetlivky.   

1.1.2.3 Kontext nemusí byť dostatočne ilustratívny ani vtedy, ak je lingvokulturémou 

okazionálna alebo prevzatá lexéma. Napr. anglické substantívum beadle označuje 

zamestnanca niektorých britských univerzít (Oxford, Cambridge), ktorý je zodpovedný za 

bezpečnosť a každodenné záležitosti univerzitného života. Do slovenčiny i češtiny ho obaja 

prekladatelia transformovali prostredníctvom prevzatého knižného slova pedel,122

Vzhľadom na špecifickosť a nízku frekvenciu lexémy pedel usudzujeme, že jej 

sémantika nemusí byť dostatočne známa všetkým cieľovým čitateľom a kontext k jej 

objasneniu príliš neprispieva: „Sprvu som ani nepochopila, že gestikulácia čudne 

vyzerajúceho objektu vo fraku a košeli s náprsenkou patrí mne. Jeho tvár vyjadrovala 

zhrozenie a rozhorčenie. Pomohol mi skôr inštinkt ako rozum; bol to pedel, ja som bola žena. 

Toto bol trávnik, tamto bola cestička. Sem smú vkročiť iba akademici a vedci; mne je určený 

štrk.“ (2000a, s. 241).

 ktorého 

význam sa definuje ako „nižší úradník na vysokej škole sprevádzajúci pri slávnostných 

príležitostiach s insígniami rektora alebo dekana“ (Šaling et al., 1997, s. 909).  

123 Použitie lexém ako pedel, ale aj astrachán, duce, komótne, ingoty124

                                                           
122 pedel – 41 výskytov v SNK, verzia prim-5.0-public.all. Z tejto verzie korpusu pochádzajú všetky frekvenčné 
údaje uvedené v tejto kapitole práce. 

 

atď. vo Woolfovej eseji navyše potvrdzuje, že pre esej je charakteristická vyššia frekvencia 

zriedkavých a knižných slov domáceho i cudzieho pôvodu  (Slančová, 1981, s. 151 – 153). 

123 Porov. aj ekvivalentný český preklad (2000b, s. 220). 
124 astrachán (2000a, s. 261) – jahňacia kožušina pomenovaná podľa mesta v Rusku; duce (2000a, s. 316) – 
vodca, fašistický diktátor; ingoty (2000a, s. 252) – kusy odliateho kovu v tvare hranola alebo valca; komótne 
(2000a, s. 254) – pohodlne, lenivo. 
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1.1.2.4 Bez poznania britskej histórie je ťažko identifikovateľnou lingvokulturémou aj 

syntagma „ako hlava mŕtveho kráľa pri otvorení rakvy vo Windsore.“ (2000a, s. 252). Ani pri 

nej kontext nepôsobí objasňujúco – ide o referenciu na objavenie dobre zachovanej hlavy 

kráľa Charlesa I., ktorého popravili v roku 1649.125

1.1.2.5 K takýmto kontextovo neobjasneným prvkom patria aj rôzne intertextové 

odkazy, ktoré nesprevádza esejistkin či prekladateľov komentár alebo vysvetlenie, takže 

čitateľ je ponechaný na (ne)znalosť anglickej literatúry, napr.: „A curse, a cry of agony, rises 

from those books of analysis and confession ‘Mighty poets in their misery dead’. – that is the 

burden of their song.“ Do oboch prekladov sa zvýraznený intertextový prvok dostal „len“ 

preložený, teda bez referencie na dielo, z ktorého Woolfová cituje – báseň Williama 

Wordswortha „Resolution and Independence“: „Z tých spovedných a analytických kníh 

zaznieva nadávka, bolestný výkrik. ‘Veľkí básnici mŕtvi vo svojej biede’ – to je bremeno ich 

piesne.“ (2000a, s. 277); citovaný výrok v češtine: „‘Básníci mocní, mrtví ve své bídě.’“ 

(2000b, s. 262).  

  

1.1.2.6 Netreba azda pripomínať, že úloha kontextu v sprostredkovaní významu je 

nižšia pri lingvokulturémach z univerzálnych kultúrnych zdrojov,126

 

 známych viac-menej vo 

väčšine (vyspelých) kultúr. Na ilustráciu možno uviesť nasledujúci odkaz na antického 

Prometea: „True, they had money and power, but only at the cost of harbouring in their 

breasts an eagle, a vulture, for ever tearing the liver out and plucking at the lungs.“ 

Esejistka použila obraz Prometea, ktorého Zeus potrestal prikovaním o skalu, aby viedla 

paralelu medzi mýtickým hrdinom a mužmi, ktorí ako predstavitelia súdobej patriarchálnej 

spoločnosti neustále bažili po majetku a moci: „Isteže, mali peniaze a moc, ale iba za cenu, že 

vo svojej hrudi skrývali orla, supa, ktorý im ustavične vytrhával pečeň a vyďobával pľúca.“ 

(2000a, s. 267).  

1.1.3 Kontext nenaznačuje prítomnosť lingvokulturémy 

Tretí typ komunikačnej situácie nastáva, ak na lingvokulturému kontext (a esejista) 

neupozorňuje, nenaznačuje jej prítomnosť, takže ju možno ľahko prehliadnuť. Len poznaním 

dobových a kultúrnych súvislostí, prípadne s prekladateľovou navigáciou dokáže súčasný 

čitateľ vystopovať všetky konotácie, ktoré esejistka do textu vložila.  

                                                           
125„like the head of the dead king when they opened the coffin at Windsor“. Výklad tejto referencie porov. na 
http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks.html (20. 3. 2012). 
126 O lingvokulturémach z univerzálnych zdrojov porov. Sipko (2011, s. 26 – 27). 

http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks.html�
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1.1.3.1 Na ilustráciu takto „bezpríznakovo“ zakomponovanej lingvokulturémy 

uvádzame nasledujúci text, ktorý nasleduje za opisom chudobnejšej večere na ženskej fakulte: 

„Nebolo sa prečo sťažovať na denný pokrm ľudskej povahy, keďže zásob bolo dosť a baníci si 

nepochybne sadajú k chudobnejšiemu stolu.“127

1.1.3.2 Ako vidno, identifikáciu historických a spoločenských referencií sťažuje aj 

skutočnosť, že sú retrospektívne viazané na obdobie napísania eseje. Takto aj vo vete „It is 

only for the last forty-eight years that Mrs Seton has had a penny of her own.“, v slovenskom 

preklade: „Iba v posledných štyridsiatich ôsmich rokoch mala pani Setonová vlastný groš.“ 

(2000a, s. 254), odkazuje esejistka na konkrétny zákon z roku 1882, ktorý zreformoval práva 

žien na vlastnenie majetku. Pred jeho platnosťou všetok ženin majetok prešiel po svadbe 

automaticky na manžela. Ak odrátame od dátumu vydania eseje – (24. október) 1929 – 

spomínaných štyridsaťosem rokov, dostaneme sa práve k roku 1882, keď tento zákon vošiel 

do platnosti. Slovenský čitateľ však bez poznania tejto informácie uvedenú historickú 

referenciu pravdepodobne neidentifikuje.  

 (2000a, s. 250). Esejistka v tomto zdanlivo 

banálnom dôvetku nezvolila profesiu baníkov náhodne; odkazuje ňou na dobové 

celospoločenské protesty, ktoré sa uskutočnili niekoľko rokov pred vydaním eseje za 

zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie miezd baníkov. Iba čitateľ, ktorý pozná dobové 

súvislosti, dekóduje tento obraz ako referenciu na konkrétne historické udalosti, nielen ako 

všeobecný odkaz na chudobu nižších spoločenských vrstiev. Hoci vzhľadom na textový celok 

je to relatívne marginálna informácia, nazdávame sa, že prekladateľ môže svojmu čitateľovi 

sprostredkovať aj takéto okrajové prvky, dotvárajúce kolorit a spoločensko-historické pozadie 

eseje, ktoré dokázal vnímať dobový čitateľ vo východiskovom geografickom priestore.  

 

1.2 Adekvátna prekladová transformácia kontextu lingvokulturémy  

V predchádzajúcom výklade sme ukázali, ako sa na identifikácii lingvokulturémy 

podieľa jej kontext. Aj z tohto dôvodu je jeho adekvátny preklad dôležitý, keďže dokáže 

zastrieť alebo lepšie objasniť sémantiku lingvokulturémy. Špecifickosť žánru eseje totiž 

spočíva aj v tom, že aj keď čitateľ lingvokulturému pozná, súvislosti, do ktorých ju esej 

kladie, nemusia byť dostatočne transparentné.  

 1.2.1 Na ilustráciu našich úvah ponúkame úryvok eseje, v ktorom je lingvokultúrne 

špecifické antroponymum Vandyck: „We are all going to heaven and Vandyck is of the 

                                                           
127 „There was no reason to complain of human nature’s daily food, seeing that the supply was sufficient and 
coal-miners doubtless were sitting down to less.“ 
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company — in other words, how good life seemed, how sweet its rewards, how trivial this 

grudge or that grievance, how admirable friendship and the society of one’s kind, as, lighting 

a good cigarette, one sunk among the cushions in the window-seat.“  

V slovenskom preklade čítame: „Všetci pôjdeme do neba a Vandyck je tiež jedným 

z partie, inými slovami, aký dobrý sa zdal život, aké sladké jeho dary, aká banálna táto 

sťažnosť či oná krivda, aké obdivuhodné priateľstvo a spoločnosť seberovných, keď si človek 

zažal cigaretu a klesol do vankúšov na sedačku pri okne.“ (2000a, s. 245).  

Český prekladateľ text transformoval takto: „Všichni půjdeme do nebe a van Dyck 

patří k nám – jinak řečeno, jak dobrý, zdálo se, je život, jak sladké skýtá odměny, jak 

malicherné jsou všechny neshody a smutky, jak obdivuhodné je přátelství a společnosť našich 

blízkých, když se s dobrou cigaretou zanoříme do podušek v křesle u okna.“ (2000b, s. 225).  

Viacerí čitatelia dokážu antroponymum Vandyck identifikovať ako mimotextovú 

referenciu na Antonyho Van Dycka, flámskeho barokového maliara. Ako však interpretovať 

jeho súvislosť s nebom, či dobrou cigaretou vychutnanou v kresle? Vysvetlenie treba hľadať v 

charaktere maliarskej tvorby Van Dycka – bohatá farebnosť, elegancia a dôstojnosť jeho 

malieb sa dáva do paralely s príjemným pocitom po bohatom obede na mužskej fakulte.128 

Nazdávame sa však, že túto paralelu lepšie naznačuje český preklad, a to výberom 

konkrétnych lexém: porov. napr. slovenské zažať cigaretu vz. české s dobrou cigaretou129

Správnosť interpretácie obrazu s lingvokultúrne špecifickým antroponymom Van Dyck 

potvrdzuje aj nasledujúca opakovaná referencia na tohto maliara pri opise chudobnejšej 

večere na ženskej fakulte. Večera v esejistke nevyvoláva také dobré pocity ako obed na 

mužskej fakulte, preto sa tu obraz s Van Dyckom relativizuje (porov. lexémy probably, hope, 

ktoré zvýraznila V. W.): „We are all PROBABLY going to heaven, and Vandyck is, we HOPE, 

to meet us round the next corner – that is the dubious and qualifying state of mind that beef 

and prunes at the end of the day’s work breed between them.“  

 

i syntaktickou stavbou (najmä vo zvýraznenej časti úryvku). Konfrontácia dvoch 

prekladových verzií a pôvodiny ukazuje, ako preklad kontextu ovplyvňuje interpretáciu 

lingvokulturémy.  

                                                           
128 Porov. na http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-
25.html?bookId=2738 (26. 1. 2012). 
129 Spojenie zažať cigaretu (vrátane rôznych slovesných a menných tvarov) sa v SNK vyskytuje raz (ide práve 
o citované použitie v preklade eseje); naproti tomu kolokácia zapáliť cigaretu (v rôznych slovesných i menných 
tvaroch) sa v korpuse objavuje 571-krát, zapáliť si cigaretu 374-krát (v oboch prípadoch môže ísť o totožnú 
väzbu, avšak s iným poradím komponentov). 

http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-25.html?bookId=2738�
http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-25.html?bookId=2738�
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Nazdávame sa, že aj pri tomto opakovanom použití obrazu je český preklad  

zrozumiteľnejší a ilustratívnejší v porovnaní so slovenskou verziou a lepšie demonštruje 

esejistkin zámer; porov.: „Všichni se možná dostaneme do nebe a van Dyck na nás, doufejme, 

čeká za nejbližším rohem – to jsou ony pochyby a nejistota, které cítí duše navečer po 

dlouhém dni a hovězím a švestkách.“ (2000b, s. 232). 

Slovenský preklad je v porovnaní s českým relatívne formálny a abstraktný, podľa 

nášho názoru sa príliš pridržiava morfosyntaktických charakteristík východiskového textu 

(porov. zvýraznenú atributívnu syntagmu): „Všetci pravdepodobne pôjdeme do neba a hneď 

za rohom, dúfame, stretneme Vandycka – taký je pochybovačný a zdržanlivý stav mysle, ktorý 

po celodennej práci vyvolávajú hovädzina a sušené slivky.“ (2000a, s. 251).  

 1.2.2 Ďalším príkladom, ktorým chceme ilustrovať význam adekvátneho prekladu 

kontextu pre identifikáciu lingvokulturémy, je rovnako netypická kombinácia lampy 

a chrbtice v nasledujúcom obraze: „The lamp in the spine does not light on beef and prunes.“ 

Pavel Vilikovský tento percepčne náročný obraz do slovenčiny prekladá takto: „Z hovädziny 

a sušených sliviek sa lampa v chrbtici nerozsvieti.“ (2000a, s. 251). Český preklad dopĺňa 

obraz o motív oleja, čím ho lepšie objasňuje: „Lampička v páteři, naplněná olejem z hovězího 

a švestek, nehoří.“ (2000b, s. 232). Takéto riešenie možno označiť za individuálny prekladový 

posun v prospech explikácie východiskového obrazu.  

Obraz s lampou dostáva v texte ostrejšie kontúry v kontraste k predchádzajúcemu 

opisu bohatého obeda na mužskej fakulte, kde sa takisto spomína motív svetla: „Meanwhile 

the wineglasses had flushed yellow and flushed crimson; had been emptied; had been filled. 

And thus by degrees was lit, half-way down the spine, which is the seat of the soul, not that 

hard little electric light which we call brilliance, as it pops in and out upon our lips, but the 

more profound, subtle and subterranean glow which is the rich yellow flame of rational 

intercourse.“  

Slovenský preklad: „Medzičasom žlto a bordovo zašplechotali vínové poháre; 

vyprázdnili sa; a zase zaplnili. A tak sa postupne uprostred chrbtice, kde sídli duša, zažalo nie 

oné ostré elektrické svetielko, ktoré, keď nám prebleskuje po perách, nazývame iskrením, ale 

hlbšia, jemná a podzemná žiara, ktorá je sýtym žltým plameňom racionálneho obcovania.“ 

(2000a, s. 245). 

V českom preklade čítame: „Mezitím vinné číše probleskly žlutí a probleskly nachem, 

vyprázdnily se a byly naplněny. A tak se postupně uprostřed páteře, tam kde sídlí duše, 

rozžíhalo ne to bodové trdé elektrické světlo, jemuž říkáme ‘brilantnost’ a které nám 
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vyskakuje na jazyk a se rtů, nýbrž onen hlubší, jemnější a podzemský jas, onen sytě žlutý 

plamen rozumného rozhovoru.“ (2000b, s. 224). 

Kontrast „žiary, plameňa“ z dobrého obeda na mužskej fakulte a „lampy“, ktorá sa 

„nerozsvieti“ zo slabšej večere na ženskej fakulte, nie je samoúčelný; predstavuje podradený 

status žien voči mužom aj v takejto základnej záležitosti, akou je stravovanie.130

 

 V citovanom 

texte upozorňujeme aj na zvýraznené lexémy, ktorých prekladová transformácia sa v oboch 

jazykoch líši do tej miery, že výrazne mení sémantiku a pochopenie citovaného textu (iskrenie 

vz. brilantnost; žiara vz. jas; racionálne obcovanie vz. rozumný rozhovor). 

1.3 Referenčná relevancia lingvokulturémy vo vzťahu k sémantike textu 

Termínom referenčná relevancia označujeme v práci mieru, do akej správne 

dekódovanie lingvokulturémy ovplyvňuje celkovú sémantiku textu. Uvedomujeme si pritom, 

že určenie miery relevancie vo vzťahu k sémantike celej eseje môže byť sporné a výsostne 

individuálne. Navyše sú úvahy o referenčnej relevancii lingvokulturém do istej miery v 

kontradikcii k vyhláseniu, že čitateľovi cieľovej kultúry by mal prekladateľ umožniť 

plnohodnotné čítanie eseje, ktoré predpokladá poznanie sémantiky všetkých lingvokulturém. 

Predsa sa nám však v procese analýzy Woolfovej eseje ukázalo, že lingvokulturémy nemajú 

vo vzťahu k textovému celku rovnakú výpovednú hodnotu a pri takomto objeme textu je 

prakticky nemožné okomentovať každý lingvokultúrne špecifický prvok. To nás vedie 

k úvahám o rozlišovaní lingvokulturém s vyššou a nižšou mierou referenčnej relevancie. Za 

špecifiká s nižšou referenčnou relevanciou považujeme tie, ktorých nepochopenie alebo 

prehliadnutie neznamená výrazný sémantický posun. Naproti tomu lingvokulturémy s vyššou 

referenčnou relevanciou ovplyvňujú identifikáciu esejistovho komunikačného zámeru 

výraznejšie. 

1.3.1 Na ilustráciu lingvokulturémy s nižšou referenčnou relevanciou možno 

spomenúť enumeratívne uvádzanie mien spisovateľov, ktorých neidentifikovanie nemusí 

znamenať komunikačnú bariéru: v úvode obsiahleho esejistického textu sa V. Woolfová 

zmieňuje o viacerých ženských autorkách, ktoré sú viac (sestry Brontëové, Jane Austenová, 

George Elliotová) alebo menej známe slovenskému čitateľovi (Frances Burney, pani 

Gaskellová, slečna Mitfordová). Tieto odkazy čitateľovi ponúkajú exkurz do britskej literárnej 

tradície prózy (a drámy) 19. storočia, ktorej autormi boli ženy, ale poznanie uvedených mien 
                                                           
130 O večeri na ženskej fakulte totiž autorka píše: „Večera bola hotová. Polievka bola tu. Bol to obyčajný hovädzí 
vývar. Nebolo na ňom nič, čo by vzrušilo fantáziu. Cez priehľadnú tekutinu by sa bola dala vidieť prípadná 
vzorka na tanieri. Vzorky však nebolo. Tanier bol obyčajný.“ (2000a, s. 250). 
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výraznejšie neovplyvňuje kauzalitu v texte; porov.: „Mohli by znamenať jednoducho zopár 

poznámok o Fanny Burneyovej, zopár ďalších o Jane Austenovej; hold sestrám Brontëovým a 

obrázok haworthskej fary zasypanej snehom; niekoľko podľa možnosti vtipných postrehov 

o slečne Mitfordovej; úctivú zmienku o George Eliotovej, odkaz na pani Gaskellovú, a to by 

bolo všetko.“ (2000a, s. 239). 

1.3.2 Naproti tomu v nasledujúcom úryvku sa vyskytujú lingvokulturémy s nižšou 

(Johnson, Goethe, Carlyle, Sterne, Cowper, Shelley, Voltaire, Browning) i vyššou mierou 

referenčnej relevancie (Sir William Joynson Hicks). Ich „stretnutie“ na menšom textovom 

priestore umožňuje porovnať rozdiely medzi týmito dvoma typmi lingvokulturém: „There 

were the biographies: Johnson and Goethe and Carlyle and Sterne and Cowper and Shelley 

and Voltaire and Browning and many others. And I began thinking of all those great men 

who have for one reason or another admired, sought out, lived with, confided in, made love 

to, written of, trusted in, and shown what can only be described as some need of and 

dependence upon certain persons of the opposite sex. That all these relationships were 

absolutely Platonic I would not affirm, and Sir William Joynson Hicks would probably 

deny.“  

P. Vilikovský túto časť prekladá takto: „A pozrela som sa znova na knižnicu. Boli tam 

životopisy: Johnson, Goethe, Carlyle, Sterne, Cowper, Shelley, Voltaire, Browning a mnohí 

ďalší. A začala som uvažovať o všetkých tých veľkých mužoch, ktorí z takého alebo onakého 

dôvodu obdivovali určité osoby opačného pohlavia, vyhľadávali ich, žili s nimi, zverovali sa 

im, milovali sa s nimi, písali o nich, dôverovali im a prejavovali voči nim čosi, čo sa dá opísať 

iba ako istá potreba a závislosť. Netvrdila  by som, že všetky tieto vzťahy boli úplne 

platonické, a sir William Joynson Hicks by to pravdepodobne poprel.“ (2000a, s. 304).131

Popri viacerých viac či menej známych literárnych a historických osobnostiach 

(Johnson, Goethe, Carlyle, Sterne, Cowper, Shelley, Voltaire, Browning) sa v citovanom 

úryvku nachádza antroponymum William Joynson Hicks. Predpokladáme, že väčšina 

slovenských – a ani súčasných anglických čitateľov – nevie, že W. J. Hicks bol konzervatívny 

politik a minister vnútra. Stál za zákazom románu autorky Radclyffy Hallovej The Well of 

Loneliness,

  

132

                                                           
131 Český preklad tohto úryvku je porovnateľný so slovenským, preto ho neuvádzame (2000b, s. 294). 

 prvého románu s tematikou lesbického vzťahu. W. J. Hicks obvinil román 

i autorku z obscénnosti, hoci literárna i odborná verejnosť argumentovala, že napriek dobovej 

kontroverznosti témy homosexuality sa v texte nenachádzajú žiadne obscénne pasáže. Postavu 

132 O knihe porov. na: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Well_of_Loneliness (15. 3. 2012).  O jej autorke bližšie 
porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Radclyffe_Hall  (15. 3. 2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Well_of_Loneliness�
http://en.wikipedia.org/wiki/Radclyffe_Hall�
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W. J. Hicksa teda V. Woolfová v eseji spomína ironicky, čo však cieľový čitateľ bez poznania 

dobových súvislostí nemusí odhaliť a pochopiť opodstatnenie lingvokulturémy voči 

sémantike celku. Nazdávame sa, že (ne)poznanie tohto typu referencie ovplyvňuje 

identifikovanie komunikačného zámeru esejistky výraznejšie, preto pri nej uvažujeme 

o lingvokulturéme s vyššou referenčnou relevanciou. 

1.3.3 Lingvokulturémou s vyššou referenčnou relevanciou je v eseji Vlastná izba aj 

trojidentita rozprávačky, ktorá na prvý pohľad pôsobí ako nepríznaková. Esejistka píše: 

„volajte ma Mary Betonová, Mary Setonová, Mary Carmichaelová alebo akýmkoľvek iným 

menom, aké sa vám zapáči – na tom vôbec nezáleží“ (2000a, s. 240). Variantné pomenovanie 

rozprávača môže bez poznania lingvokulturémy naznačovať, že esejistkina výpoveď je 

univerzálna a týka sa všetkých žien. Autorka v eseji pripisuje spomenuté mená aj ďalším 

postavám: Mary Betonová sa v texte objaví ako rozprávačka i ako teta rozprávačky (2000a, s. 

245 – 246). Mary Setonová je zase priateľka rozprávačky, ktorá s ňou večeria vo Fernhame, 

kde Mary Setonová „vyučovala prírodné vedy“ (op. cit., s. 251). Mary Carmichaelová sa zasa 

v texte spomína ako autorka fiktívnej knihy Dobrodružstvo života: „Stála na samom konci 

police, nazývala sa Dobrodružstvo života alebo tak nejako, napísala ju Mary 

Carmichaleová...“ (op. cit., s. 298 – 299).  

Ak odhliadneme od predpokladu, že posledná menovaná postava je odkazom na 

prozaičku a ženskú aktivistku Marie Carmichaelovú,133 samotnú trojidentitu rozprávačky 

Mary a rovnomenných postáv možno chápať ako odkaz na anglickú baladu Fower Maries 

(Štyri Márie) známu aj pod názvom Mary Hamilton. V balade je jednou zo štyroch dvorných 

dám škótskej kráľovnej. U britského čitateľa, ktorý tieto skutočnosti pozná, dokáže uvedená 

lingvokulturéma vyvolávať asociácie nielen na literárne postavy zo spomínanej balady, ale aj 

na reálne historické osobnosti – Mary Beaton, Mary Seton, Mary Fleming a Mary 

Livingston,134

Príklady lingvokulturém s vyššou mierou referenčnej relevancie dokazujú, že 

prekladateľ, ktorý text predstavuje cieľovému kultúrnemu prostrediu, by mal odhadnúť mieru 

referenčnej závažnosti lingvokultúrne špecifického prvku. Pri vyššej frekvencii 

 spoločníčky kráľovnej Mary Stuartovej. Po poprave Mary Hamiltonovej 

v balade zostali len tri Mary – rovnako ako vo Woolfovej eseji. Nazdávame sa, že slovenský 

a český čitateľ sú o tento rozmer a súvislosti eseje bez poznámok prekladateľov ochudobnení. 

                                                           
133 Porov. http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-
25.html?bookId=2738 (15. 3. 2012) 
134 NB paronymickosť niektorých priezvisk s priezviskami postáv. Porov. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Hamilton  (5. 1. 2012) 

http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-25.html?bookId=2738�
http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-1-25.html?bookId=2738�
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Hamilton�
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lingvokulturém by sa mal snažiť o objasnenie mimotextových súvislostí prinajmenšom pri 

referenčne závažnejších lingvokulturémach. Tlmočil by tak esejistkin odkaz aj vtedy, keď sa 

dobový a kultúrny kontext esejistického textu zmenil. Iba tak sa podľa nášho názoru môže 

v úplnosti realizovať autorkin komunikačný zámer i všetky významové nuansy textu.   

 

2 Posuny pri preklade lingvokulturém v eseji A Room of One's Own 

Po analýze faktorov ovplyvňujúcich identifikáciu lingvokulturémy upriamime 

pozornosť na tie lingvokultúrne špecifiká v eseji A Room of One's Own, pri ktorých došlo 

v prekladoch k posunom, náležitým i nežiaducim.  

Odôvodnené prekladové posuny sú imanentnou súčasťou translačného procesu.135

2.1 Eklatantným príkladom lingvokultúrne špecifickej jednotky v analyzovanej eseji je 

anglická lexéma I, ktorá ako samostatná graféma označuje osobné zámeno ja. Túto grafickú 

jednoduchosť anglického pronomina využila esejistka v metafore, ktorou ku graféme/lexéme I 

pripodobnila tieň, vznášajúci sa nad prečítanou knihou; inými slovami, kritizovaný autor 

v knihe až príliš vysúval svoj subjekt (I – ja) do popredia. V. Woolfová píše: 

 

V procese transformácie východiskového textu do cieľového jazyka a kultúry totiž 

prekladateľ okrem iného „objavuje neologizmy, usiluje sa pomenúvať neosémantizmy, 

systematizuje terminológiu. Okrem toho vnáša do cieľového jazyka fenomény, ktoré v ňom 

neboli. Cez preklad vstupujú do cieľovej kultúry javy, ktorých importérmi sú často 

prekladatelia.“ (Rakšányiová, 2005, s. 28). Takéto sprievodné procesy a javy nevyhnutne 

vedú k posunom v rôznych jazykových rovinách. 

„But after reading a chapter or two a shadow seemed to lie across the page. It was a 

straight dark bar, a shadow shaped something like the letter ‘I’... Back one was always hailed 

to the letter ‘I’. One began to be tired of ‘I’. Not but what this ‘I’ was a most respectable ‘I’; 

honest and logical; as hard as a nut, and polished for centuries by good teaching and good 

feeding. I respect and admire that ‘I’ from the bottom of my heart. But — here I turned a 

page or two, looking for something or other the worst of it is that in the shadow of the letter 

‘I’ all is shapeless as mist....But why was I bored? Partly because of the dominance of the 

letter ‘I’ and the aridity, which, like the giant beech tree, it casts within its shade.“ 

Slovenský prekladateľ sa rozhodol pristúpiť k naturalizácii lexémy I tak, že ju nahradil 

zámenom „ja“, a logicky namiesto sprievodného východiskového substantíva letter 

(„písmeno“) použil lexému slovo/slovko. K tomuto náležitému kroku ho viedla elementárna 
                                                           
135 Ku klasifikácii prekladových posunov porov. kap. 2 v Úvode tejto práce. 
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jazyková diferencia, keďže v slovenčine je ja už slovom, lexémou, nie samostatným 

písmenom:  

„Ale keď som si prečítala jednu-dve kapitoly, na stránku akoby zaľahol tieň. Bol to 

tieň tvarom trochu pripomínajúci slovo ‘ja’... Človeka to zakaždým pritiahlo späť k slovku 

‘ja’. Už sa mu to ‘ja’ začínalo prejedať. Niežeby to ‘ja’ nebolo nanajvýš úctyhodné; úprimné 

a logické; tvrdé ako orech, a po stáročia leštené vyberaným vzdelaním a vyberanou stravou. 

[chýba celá veta zvýraznená vo východiskovom texte – pozn. M. G.] Ale – a tu som 

obrátila jednu-dve stránky a čosi som hľadala – najhoršie je, že v tieni slovka ‘ja’ je všetko 

beztvaré ako hmla... Lenže prečo som sa nudila? Čiastočne pre tú nadvládu slovka ‘ja’ a pre 

neúrodnosť, ktorú ako obrovská breza rozosieva svojim tieňom.“ (2000a, s. 314). 

Český preklad sa na rozdiel od slovenského prekladu s lingvokulturémou I vyrovnal 

prostredníctvom kreolizácie – zachovaním východiskovej lexémy (čím sprostredkoval 

esejistkin prvotný obraz) a súčasne jej synonymným vyjadrením pomocou českého 

ekvivalentu (porov. stín jakoby ve tvaru písmene ‘I’ – stín ‘já’; To ‘I’, to ‘já’). M. Pokorný 

prekladá: „Ale po přečtení pár kapitol se zdálo, že se přes stránku snesl stín. Byl to rovný 

tmavý pruh, stín jakoby ve tvaru písmene ‘I’ – stín ‘já’... Vždycky vás zahnalo zpět písmeno 

‘I’. To ‘I’, to ‘já’ mne začínalo unavovat. Ne že by to ‘já’ nebylo ‘já’ svrchovaně úctyhodné, 

čestné a logické, tvrdé jak ořech a po staletí pulírované kvalitní výukou a dobrým jídlem. 

Ctím a obdivuji to ‘já’ z hloubi duše. Ale – tady jsem obrátila pár stránek a cosi hledala – 

nejhorší je, že ve stínu toho ‘já’ se všechno jeví beztvaré jak mlha. ... Ale proč se nudím? 

Zčásti vinou nadvlády písmene ‘I’ a té vyprahlosti, kterou jak obrovský plážový strom 

prostíralo ve svém stínu.“ (2000b, s. 307). 

Ako vidno, český preklad zásadu úplnosti dodržal a vetu chýbajúcu v slovenskom 

preklade uviedol (Ctím a obdivuji to ‘já’ z hloubi duše.). V oboch prekladoch však chceme 

upozorniť na nesprávnu transformáciu východiskového spojenia the giant beech tree, ktoré 

možno preložiť ako „obrovský buk“, nie však ako „obrovský plážový strom“ (M. Pokorný) či 

„obrovská breza“ (P. Vilikovský). Obidva prekladové varianty hodnotíme ako negatívny 

posun, ktorý vznikol zrejme paronymiou anglických lexém beech (buk) – beach (pláž) – birch 

(breza).136

2.2 Ak prekladateľ usúdi, že lingvokulturéma je príliš špecifická, má právo ju nahradiť 

ekvivalentným prvkom typickým pre cieľový lingvokultúrny kontext. Samozrejme tak, aby 

zachoval komunikačný zámer východiskového textu. Takto v prospech naturalizácie 

  

                                                           
136 Problematike negatívnych posunov sa venujeme v tejto štúdii ešte v osobitných kapitolách 5 a 6. 
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postupoval P. Vilikovský pri označovaní niektorých akademických hodností v nasledujúcom 

úryvku: „...what was surprising and difficult of explanation was the fact that sex — woman, 

that is to say — also attracts agreeable essayists, light-fingered novelists, young men who 

have taken the M.A. degree; men who have taken no degree; men who have no apparent 

qualification save that they are not women.“  

P. Vilikovký vybral taký prvok, ktorý je spoločný pre obidve kultúrne prostredia 

(doktorát): „...ale prekvapujúce a ťažko vysvetliteľné bolo, že pohlavie – totiž, žena – 

priťahuje aj vľúdnych esejistov, ľahkoprstých románopiscov, mladíkov, ktorí si urobili 

doktorát z humanitných vied; mužov, ktorí si neurobili nijaký doktorát; mužov, ktorí nemajú 

nijakú očividnú kvalifikáciu okrem tej, že nie sú ženy.“ (2000a, s. 257).  

  Český prekladateľ šiel v naturalizácii ešte ďalej, keď konkrétne špecifikum nahradil 

všeobecným hyperonymným výrazom diplom: „...ale překvapivá a obtížně vysvětlitelná byla 

skutečnost, že pohlaví – to jest ženy – též přitahuje poutavé esejisty, vzletné románopisce, 

mladíky s čerstvým diplomem, muže zcela bez diplomu i muže, kteří nemají patrně žádnou 

kvalifikaci, vyjma té, že nejsou ženami.“ (2000b, s. 239). 

Kým prekladový posun slovenčine hodnotíme ako tematický, ako pokus nájsť 

ekvivalent platný pre obe kultúrne prostredia, český variant považujeme za simplifikáciu, 

prípadne – vzhľadom na hyperonymickosť českého prekladového variantu – za sémantický 

prekladateľský postup.  

2.3 Ak v prekladovom texte dochádza k výrazovej substitúcii, je dobré, ak sa táto 

substitúcia robí dôsledne všade tam, kde sa tento prvok vyskytuje a kde to jazykový kontext 

nahrádzaného prvku dovoľuje. Túto stratégiu uplatňuje aj P. Vilikovský; porov. viacnásobnú 

identickú substitúciu lexémy student slovenskými substantívami vedec, bádateľ, učenec v 

preklade do slovenčiny (naproti českému student, studentka v relevantných kontextoch). 

Tento Vilikovského individuálny posun bol podľa nášho názoru podmienený jeho 

interpretáciou skutočnosti: 

a) „The student who has been trained in research at Oxbridge has no doubt some 

method of shepherding his question past all distractions till it runs into his answer as a sheep 

runs into its pen. The student by my side, for Instance, who was copying assiduously from a 

scientific manual, was, I felt sure, extracting pure nuggets of the essential ore every ten 

minutes or so.“ 

 – „Bádateľ, ktorý sa priučil výskumu v Oxbridgi, má iste nejakú metódu, ako previesť svoju 

otázku popri všetkých rozptýleniach, až napokon vojde do svojej odpovede, ako ovca do 
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košiara. Napríklad bádateľ po mojom boku, ktorý usilovne odpisoval z vedeckej príručky, 

dobýval, tým som si bola istá, čisté hrudky esenciálnej hrudy.“ (2000a, s. 258) 

– „Student, badatelsky vycvičený v Oxbridgi...Například student po mém boku...“ (2000b, s. 

240) 

b) „It would be ambitious beyond my daring, ... to suggest to the students of those 

famous colleges that they should rewrite history.“  

– „Bolo by odo mňa priveľmi odvážne, ... keby som vedcom oných slávnych univerzít navrhla, 

aby nanovo napísali dejiny.“ (2000a, s. 272)  

 – „Bylo by opovážlivé víc, než si troufám, naznačovat studentkám těch slavných škol, ať 

přepíšou historii...“ (2000b, s. 256) 

c) „An amusing book might be made of it if some young student at Girton or Newnham 

would collect examples and deduce a theory.“   

– „Mohla by o tom vzniknúť zaujímavá kniha, keby nejaká mladá bádateľka v Girtone alebo 

Newnhame zozbierala príklady a vyvodila z nich teóriu.“ (2000a, s. 280) 

– „Dala by se z toho udělat zábavná knížka, kdyby některá mladá studentka v Girtonu nebo 

Newnhamu shromáždila příklady a odvodila teorii.“ (2000b, s. 265) 

d) „That ... might provide an interesting book if any student at Girton or Newnham 

cared to go into the matter.“ 

 – „...a keby sa nejakému učencovi v Girtone či Newnhame zachcelo tou záležitosťou 

zaoberať, mohla by vzniknúť zaujímavá kniha.“ (2000a, s. 286)  

– „...a mohla by o něm vzniknout zajímavá kniha, kdyby se některá studentka z Girtonu či 

Newnhamu chtěla tohoto tématu zhostit.“ (2000b, s. 273) 

Pri tomto posune chceme upozorniť ešte na rešpektovanie lingvokultúrnej 

špecifickosti odkazov na čisto ženské fakulty v Newnhame a Girtone v českom preklade, 

ktorý pri zmienkach o ich študentoch dôsledne používa feminatívum studentka. Pavel 

Vilikovský toto špecifikum zväčša nahrádza maskulínnymi ekvivalentmi (študent, bádateľ, 

vedec, učenec) a spomenutú osobitosť zohľadňuje len výnimočne (porov. v príklade c) – 

bádateľka); uvádzame aj ďalšie príklady zvolenej stratégie oboch prekladateľov:  

e) „What one wants, I thought — and why does not some brilliant student at Newnham or 

Girton supply it?“  

– „Čo by človek potreboval, pomyslela som si, a prečo nám to nejaký vynikajúci študent 

z Newnhamu alebo Girtonu neposkytne?“ (2000a, s. 272). 
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– „Schází nám, napadalo mne – a proč to nějaká nadaná studentka z Newnhamu nebo 

Girtonu nezjistí?“ (2000b, s. 255).  

f) „Here the psychologists of Newnham and Girton might come to our help.“ 

– „Tu by nám mohli prísť na pomoc psychológovia z Newnhamu a Girtonu.“ (2000a, s. 278). 

– „Tady by nám mohli být ku pomoci newnhamské a girtonské psycholožky.“ (2000b, s. 263). 

  g) „Mr Oscar Browning, because Mr Oscar Browning was a great figure in 

Cambridge at one time, and used to examine the students at Girton and Newnham...“ 

– „pán Oscar Browning bol svojho času veľkou postavou v Oxforde a skúšaval študentov 

v Girtone a Newnhame.“ (2000a, 278).137

– „pán Oscar Browning byl jednou dobu výrazná postava v Cambridgi a zkoušíval studentky 

v Girtonu a Newnhamu.“ (2000b, 263)  

  

2.4 Podobný viacnásobný a systémový individuálny posun nastal aj pri predložkovej 

syntagme „out of the nursery“, ktoré slovenský prekladateľ opakovane transformoval 

expresívnejším spojením „vyrástli z detských šatočiek“:  

a) Vetu „they were married whether they liked it or not before they were out of the 

nursery“ preložil P. Vilikovský ako „[ženy]sa vydávali, či sa im to páčilo, alebo nie, ešte prv, 

ako vyrástli z detských šatočiek“ (2000a, s. 272), kým český preklad použil substantívum 

škola: „Podle profesora Trevelyana se vdávaly, ať se jim to zamlouvalo nebo ne, dřív, než 

vyšli ze školy“ (2000b, s. 256). 

b) P. Vilikovský potom analogicky preložil identické spojenie out of nursery aj vo 

vetnej syntagme: „How, then, could it have been born among women whose work began, 

according to Professor Trevelyan, almost before they were out of the nursery“ takto: „Ako sa 

teda mohlo zrodiť medzi ženami, ktoré podľa profesora Trevelyana začali pracovať takmer 

skôr, ako vyrástli z detských šatočiek“ (2000a, s. 274); zatiaľ čo M. Pokorný znovu použil 

nepríznakové substantívum škola: „Jak by se tedy mohl narodit mezi ženami, jejichž práce 

podle profesora Trevelyana začínala skoro dřív, než vyšly ze školy“ (2000b, s. 259). 

Nazdávame sa, že slovenské prekladateľské riešenie je svojou frazematickosťou v porovnaní s 

českým variantom expresívnejšie a čitateľsky pôsobivejšie. 

2.5 Lingvokulturémou, pri ktorej nastal nevyhnutný naturalizačný posun, je aj 

substantívum blue-stocking vo Woolfovej vete: „Pope or Gay is said to have satirized her ‘as 

a blue-stocking with an itch for scribbling’“. Lingvokulturéma blue-stocking v angličtine 

                                                           
137 Upozorňujeme aj na faktickú chybu v slovenskom preklade, v toponyme Oxford namiesto správneho 
Cambridge. Otázke faktických lapsusov v prekladoch Woolfovej eseje sa venujeme osobitne v kap. 5.4. 
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označuje intelektuálku, ktorá sa oblieka nevkusne a staromódne.138 Termín údajne pochádza 

od členiek literárneho klubu okolo Elizabeth Montagu v polovici 18. storočia, ktoré namiesto 

elegantných čiernych pančúch nosili sivé (vtedy ich nazývali modré – blue) pančuchy; podľa 

nich ich aj pomenovali.139

2.6 Ako lingvokulturému vnímame aj Woolfovej neologizmus cock-a-doodledum, 

ktorý esejistka použila vo vete: „Opinions that one now pastes in a book labelled cock-a-

doodledum and keeps for reading to select audiences on summer nights once drew tears, I 

can assure you.“ Lexému cock-a-doodledum vytvorila Woolfová z anglického 

onomatopoického citoslovca označujúceho zvuk, ktorý vydáva kohút; denotátom neologizmu 

sú však na princípe metafory nezmyselné a absurdné výpovede. Keďže prostredníctvom 

neologizmov a okazionalizmov „človek v kompresovanej jazykovej forme hodnotí, neraz 

výstižne a presne, sociálne reálie“ (Sipko, 2011, s. 15), nie je ich transformovanie do 

cieľového jazyka jednoduché. 

 Pavel Vilikovský túto lingvokulturému naturalizujúco nahradil 

(menej expresívnym) substantívom mudrlantka: „...že ju Pope či Gay údajne satiricky 

zobrazil ‘ako mudrlantku so sklonom k čarbaniu’.“ (2000a, s. 283 – 284). Uvedená výrazová 

substitúcia je odôvodniteľná, keďže kulturologicky ekvivalentná lexéma v slovenčine 

neexistuje. K rovnakej substitúcii bol nútený pristúpiť aj český prekladateľ pomocou spojenia 

emancipovaná škrabalka, ktoré už kóduje aj sému „čarbania“ z východiskovej vety: „...a také 

se říká, že Pope anebo Gay ji zkarikovali jako ‘emancipovanou škrabalku’.“ (2000b, s. 270). 

Slovenský prekladateľ si na konotovanie významu lexémy cock-a-doodledum vybral 

naturalizujúci frazeologizmus tresky-plesky, čím zachoval expresivitu východiskového 

pomenovania a súčasne naznačil význam lexémy ako táranie, trepanie, plieskanie;140 porov.: 

„Názory, ktoré si dnes vlepujeme do zošitka označeného tresky-plesky a uschovávame, aby 

sme ich v letné večery predčítavali vybranému poslucháčstvu, kedysi, môžem vás ubezpečiť, 

vháňali slzy do očí.“ (2000a, s. 280). Český prekladateľ použil rovnako expresívnu lexému 

láryfáry (2000b, s. 266), ktorá v češtine označuje „znevažující, zlehčující popíraní, odmítání, 

plané mluvení; tresky plesky“.141

2.7 Uvedené prekladové posuny sú teda logické a odôvodniteľné; v analyzovaných 

textoch sa však nachádzajú aj také posuny, ktorých motiváciu je ťažké vystopovať. 

 Vzhľadom na uvedenú sémantizáciu sa nazdávame, že 

výrazová substitúcia tejto lexémy bola v oboch prekladoch primeraná. 

                                                           
138 K definícii blue-stocking por . http://www.thefreedictionary.com/Bluestocking  (5. 1. 2012). 
139 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Bluestocking  (5. 1. 2012). 
140 Porov. heslo tárať v Synonymickom slovníku slovenčiny (2000, s. 735). 
141 Porov. Slovník spisovního jazyka českého H – L (1989, s. 516). 
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Individuálny posun takéhoto charakteru sme zaznamenali napr. v slovenskom preklade 

nasledujúcej vety: „But I should need to be a herd of elephants, I thought, and a wilderness of 

spiders, desperately referring to the animals that are reputed longest lived and most 

multitudinously eyed, to cope with all this.“  

P. Vilikovský tu pristúpil k substitúcii pavúkov mravcami: „Ale to by som musela byť 

stádom slonov a záplavou mravcov, pomyslela som si, zúfalo sa utiekajúc k zvieratám, ktoré 

vraj žijú najdlhšie a sú obdarené najväčším počtom očí, aby som to všetko zvládla.“ (2000a, s. 

257). Nevedno, čo viedlo P. Vilikovského k takejto substitúcii; oba živočíšne druhy totiž majú 

relatívne veľký počet očí.142

2.8 Lingvokulturémou, pri ktorej sa v preklade uplatnila naturalizácia, je v eseji takisto 

slovné spojenie názvoslovného charakteru „the Manx cat“, prípadne aj „a cat without tail“. 

Manx cat je druh mačky bez chvosta, ktorá sa vyskytuje najmä na ostrove Man. P. Vilikovský 

prekladá citované spojenia ako „mačku bez chvosta“ a „bezchvostú  mačku“ (2000a, s. 245, 

246, 247); M. Pokorný podobne ako „kočku bez ocasu“ a „bezocasé kočky“ (2000b, s. 225, 

227). Takéto prekladové varianty v oboch jazykoch do istej miery zastierajú geografickú 

špecifikáciu lingvokulturémy, aj keď treba priznať, že sú v konečnom dôsledku 

ilustratívnejšie ako napr. spojenie *mačka z ostrova Man. Preto v tomto prípade uvažujeme 

o výrazovej strate, nie o výrazovej nivelizácii východiskových lexém. Navyše, v oboch 

prekladoch sa na inom mieste nachádza aspoň nepriamy odkaz na geografickú špecifiku. 

V slovenčine totiž čítame: „Bezchvosté mačky, hoci na ostrove Man sa ich vraj zopár 

vyskytuje, sú vzácnejšie, ako sa myslí.“ (2000a, s. 247); a v češtine „Tvrdí se sice, že 

bezocasné kočky žijí na ostrově Man, ale jsou vzácnější, než si lidé myslí.“ (2000b, s. 227).  

 Český prekladateľ zachoval sémanticky totožný ekvivalent: „Ale 

to bych musela být stádem slonů, říkala jsem si, a rojem pavouků – zoufale jsem spomínala 

na zvířata, která prý žijí nejdéle a mají nejvíc očí –, abych to všechno zvládla.“ (2000b, s. 

239). 

2.9 Lingvokulturémou, pri ktorej by sme naopak privítali naturalizujúci preklad, je 

lexéma Kaiser z východiskovej vety „The Czar and the Kaiser would never have worn 

crowns or lost them.“ V anglickom lingvokultúrnom prostredí možno historicko-geografickú 

provenienciu substantív Czar a Kaiser identifikovať jednoznačne (v uvedenom poradí ako 

Rusko a Nemecko). Lexéma Kaiser, označujúca v nemčine cisára, sa však v slovenskom 

                                                           
142 „Mravce majú zložené facetové oči, ktorými detekujú pohyb a tri jednoduché temenné očká, ktorými detekujú 
úroveň a polarizáciu svetla.“ Porov. na http://sk.wikipedia.org/wiki/Mravce (12. 2. 2012).  
Pavúky majú najčastejšie štyri páry očí, niekedy len tri alebo zriedkavo dva páry očí. Porov. na 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%BAky (12. 2. 2012).  
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lingvokultúrnom kontexte na označenie nemeckého panovníka (frekventovane) nepoužíva a 

pôsobí cudzo.143

2.10 Za lingvokultúrne limitované špecifikum, pri ktorom by bol žiaduci naturalizačný 

prekladový posun, považujeme aj proprium „the Armada“, ktoré sa objavuje pri 

enumeratívnom uvádzaní kapitol z dejín profesora Trevelyana (2000a, s. 271). P. Vilikovský 

ho prekladá lexémou „Armada“, čo však takisto môže predstavovať zvýšenie percepčnej 

námahy – bez poznania východiskového textu by sme mohli predpokladať, že v slovenskom 

preklade došlo k redakčnej chybe v uvedení vokalickej kvantity. Lexéma the Armada je 

anglickým lexikálnym importom zo španielčiny a označuje (vojenské) námorníctvo. V histórii 

sa ňou pomenúva španielska námorná invázia do Anglicka v roku 1588 (niekedy aj Spanish 

Armada),

 Preto keď sa v slovenskom preklade objaví transformát východiskovej vety v 

podobe „Cár a Kaiser by nenosili na hlave korunu, ani by o ňu neprišli.“ (2000a, s. 264), 

môže pri ňom nastať percepčná pauza. Ako náležitý ekvivalent by sme uprednostnili skôr 

naturalizujúce spojenie nemecký cisár, prípadne len cisár, ktoré sa súčasne dostatočne líši od 

lexémy cár. K takémuto riešeniu pristúpil aj M. Pokorný: „Car a císař by nikdy nenosili své 

koruny a nikdy by o ně nepřišli.“ (2000b, s. 247). 

144

Nazdávame sa, že väčšine slovenských percipientov nie sú takéto historické konotácie 

lexémy Armada známe a bez dodatočného komentára môže byť uvedenie slovenského 

prekladového variantu Armada mätúce a nejednoznačné. Zrejme aj z tohto dôvodu sa český 

prekladateľ priklonil k explikácii, ktorá má uľahčiť percepciu: proprium Armada uviedol ako 

citát v úvodzovkách a pridal ešte vnútornú vysvetlivku v podobe atribútu: „Španělská 

‘Armada’“ (2000b, s. 255). 

 prípadne aj následná anglická odveta v roku 1589 (tzv. English Armada).  

2.11 Napokon uvedieme ešte jednu komunikačnú situáciu v eseji, keď naturalizačný 

prekladový posun nenastal, hoci by bol žiaduci. Ide o lingvokulturému European war 

v nasledujúcej vetnej syntagme: „...thanks, curiously enough to two wars, the Crimean which 

let Florence Nightingale out of her drawing-room, and the European War which opened the 

doors to the average woman some sixty years later, these evils are in the way to be bettered.“ 

Esejistka atributívnou syntagmou European war označila to, čo v slovenskom historickom 

                                                           
143 V slovenských komunikátoch zachytených v SNK sa lexéma kaiser vyskytuje len raz (vrátane rôznych 
ortografických verzí), aj to len ako súčasť derivovaného privlastňovacieho adjektíva „kaiserov“.    
144 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armada  (12. 2. 2012). 
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a kultúrnom kontexte poznáme ako Prvú svetovú vojnu, keďže v čase vydania a napísania 

eseje (1928) to bola jediná svetová vojna, ktorú esejistka zažila.145

P. Vilikovský aj napriek tomu ponechal pôvodné spojenie, ktoré však slovenskému 

čitateľovi nemusí dostatočne evokovať konkrétnu historickú udalosť, tak ako by ju 

naznačovalo kultúrne náležité spojenie Prvá svetová vojna: „...aj vďaka dvom vojnám, 

krymskej, ktorá vypustila z jedálne Florence Nightingalovú, a európskej, ktorá približne 

o šesťdesiat rokov neskôr otvorila dvere obyčajnej žene, sú tieto neprávosti na ceste 

k zlepšeniu.“ (2000a, s. 321).  

  

Nazdávame sa, že na tomto mieste by bola žiaduca naturalizácia aj preto, že preklad 

vznikol s časovým posunom oproti originálu, takže okolnosti denotačného procesu sa zmenili.  

M. Pokorný v českom preklade zohľadnil historické diferencie tejto lingvokulturémy aspoň 

čiastočne, keď použil adjektívum světové, hoci ani on vojnu jednoznačne neidentifikoval: 

„...také díky dvěma válkám – krymské, která propustila Florenci Nightingalovou z obývacího 

pokoje, a světové, která asi o šedesát let později otevřela dveře i průměrné ženě – tyto křivdy 

směřují k nápravě.“ (2000b, s. 314). 

2.12  Na rozdiel od posledných troch spomínaných lingvokulturém (Kaiser, Armada, 

European War) k odôvodneným naturalizačným zmenám došlo v už citovanom úryvku 

s propriami Balliol a Kings (porov. v tejto štúdii 1.1.1.2). Okrem nich sa však v texte 

nachádzajú aj ďalšie lingvokultúrne špecifické prvky – penny a fellowship, ktorým sa na 

tomto mieste chceme venovať: „Every penny I earn, they may have said, will be taken from 

me and disposed of according to my husband’s wisdom — perhaps to found a scholarship or 

to endow a fellowship in Balliol or Kings.“  

V slovenskom preklade: „Každý groš, ktorý zarobím, povedali si azda, mi vezmú 

a použijú podľa úvahy môjho manžela – možno na zriadenie štipendia alebo ako dar nejakej 

katedre na Balliole alebo Kings.“ (2000a, s. 255); a českej prekladovej mutácii: „Každý halíř, 

který vydělám, mohly by říct, mi vezme a utratí můj moudrý manžel – možná k založení 

stipendia anebo k poskytnutí profesury v Balliol anebo Kings.“ (2000b, s. 236).  

Pri lexéme penny pristúpili obaja prekladatelia k naturalizácii, slovenský prekladateľ 

k substitúcii historizmom groš a český prekladateľ nocionálnym substantívom halíř.146

                                                           
145 V angličtine sa na označenie 1. svetovej vojny používajú aj viacslovné pomenovania World War I alebo The 
Great War. 

 

146 Podobný naturalizujúci ekvivalent zvolil P. Vilikovský systémovo aj pri vete: „It is only for the last forty-eight 
years that Mrs Seton has had a penny of her own.“ ktorú preložil ako „Iba v posledných štyridsiatich ôsmich 
rokoch mala pani Setonová vlastný groš.“ (2000a, s. 254). Český prekladateľ však na tomto mieste použil 
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Problematický je však preklad spojenia to endow a fellowship, kde sa prekladatelia 

v interpretácii a v ekvivalentoch rôznia: „dar nejakej katedre“ (P. Vilikovský) a „poskytnutí 

profesury“ (M. Pokorný). Inštitút takzvaného endowed fellowship znamená, že darca kryje 

náklady na štúdium a niekedy aj na štipendium absolventa zvyčajne počas jeho 

doktorandského štúdia.147

2.13 Vrátime sa aj k ďalšiemu úryvku, ktorý sme už analyzovali na inom mieste tejto 

štúdie (porov. kap. 1.1.1.4); vyskytuje sa v ňom naturalizáciu lexémy omnibus: „[she] killed 

herself one winter’s night and lies buried at some cross-roads where the omnibuses now stop 

outside the Elephant and Castle.“ V slovenskom preklade čítame: „jednej noci sa zabila a leží 

pochovaná na nejakej križovatke neďaleko Elephant and Castle, kde teraz zastavujú 

autobusy“ (2000a, s. 274). Aj v českom preklade sa použilo naturalizujúce apelatívum 

autobus: „...se zabila jedné zimní noci a leží pohřbena někde na rozcestí, kde teď za 

křižovatkou Elephant and Castle staví autobusy.“ (2000b, s. 258). Omnibusy boli 

v anglickom historickom kontexte prostriedky hromadnej prepravy, na začiatku ťahané 

koňmi, neskôr motorizované;

 Takéto darcovstvo nemá v slovenskom kontexte paralelu, preto P. 

Vilikovský pristúpil k naturalizácii tejto lingvokulturémy – v princípe ide naozaj o dar, hoci 

nie priamo katedre. Pokorného variant nepokladáme za sémanticky prehľadný ani logický 

(profesúru možno skôr získať, ako poskytnúť), preto ho považujeme za negatívny posun. 

148

2.14 Viaceré lingvokulturémy, s ktorými sa slovenský a český prekladateľ museli pri 

preklade vyrovnať, obsahuje aj nasledujúci text: „But if I want to know all that a human being 

can tell me about Sir Hawley Butts, for instance, I have only to open Burke or Debrett and I 

shall find that he took such and such a degree; owns a hall; has an heir; was Secretary to a 

Board; represented Great Britain in Canada; and has received a certain number of degrees, 

offices, medals and other distinctions by which his merits are stamped upon him indelibly. 

Only Providence can know more about Sir Hawley Butts than that.“  

 pre slovenského čitateľa je to však časovo a kultúrne 

vzdialený prvok, preto obaja prekladatelia zvolili naturalizáciu.  

Okrem silnej ironickej pointy v enumeratívnom opise Sira Hawleho Buttsa sú 

z lingvokultúrneho hľadiska špecifické antroponymá Burke a Debrett. Vo východiskovej 

kultúre označujú zoznamy britskej aristokracie a nižšej šľachty, nazvané podľa vydavateľov 

                                                                                                                                                                                     
odlišný ekvivalent: „Pouze v posledních osmačtyřiceti letech života měla paní Setonová vlastní peníze.“ (2000b, 
s. 235). 
147 Porov. http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_endowment#Endowed_scholarship.2Ffellowship  (13. 2. 2012). 
148 Bližšie o omnibusoch porov. napr. http://en.wikipedia.org/wiki/Wagonette (12. 2. 2012). 
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zoznamov (Burke's Peerage and Gentry; Debrett's People of Today).149

Český prekladateľ ponechal relevantné propriá exotizačne bezo zmien: „Ale pokud 

chci znát vše, co se člověk může dozvědět například o siru Hawleym Buttsovi, stačí mi otevřít 

Burka či Debretta a zjistím, že získal ten a ten akademický titul, že vlastní rezidenci, má 

dědice, působil jako ministerský tajemník, zastupoval Velkou Británii v Kanadě a obdržel 

jistý počet čestných titulů, úřadů, vyznamenání a dalších ocenění, jimiž jsou nesmazatelně 

vyznačeny jeho zásluhy. Jen sama Prozřetelnost může o siru Hawleym Buttsovi vědět víc.“ 

(2000b, s. 293 – 234).  

 V slovenskom 

preklade došlo pri zvýraznených lexémach k individuálnemu prekladovému posunu – 

k explikácii denotátu kultúrne špecifických proprií, ktorých problémové dekódovanie si Pavel 

Vilikovský pravdepodobne uvedomoval: „Ale ak sa chcem dozvedieť všetko, čo mi len ľudská 

bytosť môže povedať napríklad o Sirovi Hawleym Buttsovi, stačí mi otvoriť Burkeho alebo 

Debrettov zoznam šľachtických rodov a zistím, že skončil takú a takú univerzitu; je 

majiteľom kaštieľa; má dediča; bol tajomníkom Rady, zastupoval Veľkú Britániu v Kanade; 

a dostal istý počet hodností, menovaní, medailí a ďalších vyznamenaní, ktorými sa 

nezmazateľne zvečnili jeho zásluhy. Viac už o Sirovi Hawleym Buttsovi môže vedieť iba 

Prozreteľnosť.“ (2000a, s. 303). Takýto postup možno hodnotiť aj ako poznámku 

prekladateľa realizovanú prostredníctvom vnútornej vysvetlivky. 

Ako vidno, aj na takejto relatívne malej textovej ploche sa v eseji objavujú ďalšie 

lexémy, pri ktorých prekladovom transfere obaja prekladatelia postupovali odlišne. Zaujme 

najmä preklad lingvokulturémy Secretary to a Board spojeniami tajomník rady (P. 

Vilikovský) a ministerský tajemník (M. Pokorný). Východisková syntagma „Secretary to 

a Board“ môže byť referenciou na tzv. Parliamentary Secretary to the Board of Trade150, 

prípadne na Secretary to the Board of Control151

2.15 Prekladový posun zaznamenávame aj pri východiskovej vete: „There remains but 

Keats; whom Atropos slew young, as she slew John Clare in a mad-house, and James 

Thomson by the laudanum he took to drug disappointment.“ V uvedenej výpovedi sa ako 

kultúrne špecifické ukázali okrem mien literárnych osobností proprium Atropos a apelatívum 

; v oboch prípadoch ide o úradnícke posty 

z 18. a 19. storočia, ktoré však nemajú priamu paralelu v cieľových lingvokultúrnych 

kontextoch, preto pri nich prekladatelia zvolili naturalizačné riešenia. 

                                                           
149 Bližšie porov.: http://en.wikipedia.org/wiki/Burke%27s_Peerage, a http://en.wikipedia.org/wiki/Debrett%27s  
150 Porov. http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_Secretary_to_the_Board_of_Trade (19. 2. 2012). 
151 Úradnícky post, ktorý bol spoluzodpovedný za dohľad nad tzv. Východoindickou spoločnosťou. Porov. na 
http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_to_the_Board_of_Control  (19. 2. 2012). 
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laudanum. Atropos bola v gréckej mytológii najstaršia z troch bohýň osudu, ktorá určovala, 

ako človek zomrie.152

Český prekladateľ proprium Atropos ponechal, ale uvedomujúc si jeho lingvokultúrnu 

špecifickosť, pridal k nemu vysvetľujúce apelatívum sudice: „Zbývá jediný Keats, kterého 

sudice Atropos srazila v mládí, stejně jako srazila v blázinci Johna Clara a jako zahubila 

Jamesa Thomsona opiem, ktoré požil, aby otupil své zklamání.“ (2000b, s. 314). V tomto 

prípade uvažujeme o individuálnom prekladovom posune, o explikácii v prospech 

zjednodušenia percepcie. Navyše M. Pokorný nahradil aj výraz laudanum

 Slovenský prekladateľ jej meno substituoval explikatívnym apelatívom 

sudička, keďže zrejme predpokladal, že konkrétnejšiu lingvokulturému Atropos by slovenský 

čitateľ identifikoval len s ťažkosťami: „Zostáva nám iba Keats; ktorého sudička skosila za 

mlada, tak ako skosila Johna Clara v blázinci a Jamesa Thomsona prostredníctvom laudana, 

ktoré užil, aby otupil sklamanie.“ (2000a, s. 320). Takýto posun možno považovať za 

simplifikáciu, prípadne výrazovú stratu voči východiskovému textu. 

153  jeho 

synonymom ópium, zrejme ako frekventovanejšou lexémou154

2.16 Naturalizačný zásah si podľa slovenského prekladateľa zaslúžilo aj pomenovanie 

britskej meny shilling v nasledujúcom kontexte: „For there is a spot the size of a shilling at 

the back of the head which one can never see for oneself.“ Vilikovského ekvivalent 

päťkorunáčka je pre slovenského percipienta akiste ilustratívnejší, ako by bolo pôvodné 

pomenovanie, takže čítame: „Je totiž na temene hlavy také miesto veľké ako päťkorunáčka, 

na ktoré si človek sám nevidí.“ (2000a, s. 307). Český prekladateľ ponechal exotizujúce 

spojenie šilinková mince: „V týle máme totiž skvrnu velikosti šilinkové mince, kterou sami 

nikdy nespatříme.“ (2000b, s. 298).  

, kým P. Vilikovský ponechal 

pôvodný výraz.  

Český preklad však pristúpil k naturalizácii peňažnej meny na inom mieste, kde 

nahradil kompozitum fourpenny: „novels...in the fourpenny boxes in the Charing Cross 

Road.“ M. Pokorný prekladá: „lze je najít v krabicích s levnými knihami před antikvariáty na 

Charing Cross Road.“ (2000b, s. 273 – 274), čo považujeme za ilustratívnejší ekvivalent, ako 

slovenské prekladateľské riešenie, ktoré pracuje s pôvodným vyjadrením: „[romány] v 

štvorpennyových škatuliach na Charing Cross Road.“ (2000a, s. 287), keďže cieľový čitateľ 

nemusí mať predstavu o hodnote tejto sumy vo vzťahu ku knihám. 

                                                           
152 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Atropos (6. 1. 2012). 
153 laudanum – čistý ópiový výťažok, ópiová tinktúra (Šaling et al, 1997, s. 699). 
154 Len orientačne uvádzame údaje z SNK: laudanum – 33 výskytov, ópium – približne 1840 výskytov (vrátane 
jeho derivátov). 
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2.17 Odlišný preklad nachádzame v oboch jazykov aj pri lingvokulturémach 

Supermen a Fingers of Destiny v syntagme: „Supermen and Fingers of Destiny would never 

have existed.“ Kým slovenský prekladateľ sa exotizačne pridržiava východiskovej eseje: 

a prekladá kalkom „Nikdy by nejestvovali Supermani a Prsty osudu“ (2000a, s. 264); český 

prekladateľ obidve lexémy naturalizoval: „Nikdy by se nezrodil nadčlověk ani ruka osudu.“ 

(2000b, s. 247). Nazdávame sa, že postup M. Pokorného je primeranejší: lexéma Superman 

konotuje skôr novší, filmový denotát (ktorý V. Woolfová  nemala na mysli) a aj pre 

slovenčinu je typickejšia kolokácia „ruka osudu“ ako Vilikovského riešenie Prsty osudu.  

 2.18 Posuny nastali aj v českom preklade nasledujúcej vety: „whether they were old 

or young, married or unmarried, red-nosed or hump-backed“, ktorú P. Vilikovský 

transformoval takto: „či boli mladí alebo starí, ženatí alebo slobodní, s červeným nosom 

alebo hrbatí“ (2000a, s. 258). M. Pokorný vytvoril nasledujúcu syntagmu: „jestlipak byli 

staří, či mladí, ženatí, nebo svobodní, braši, anebo samotáři“ (2000b, s. 240).  

Ako vidno, v českom preklade došlo k individuálnemu posunu, keďže braši, ktoré 

nahrádza anglické kompozitum red-nosed (s červeným nosom), je plurálom archaickej 

a expresívnej lexémy braš, synonymnej so substantívom brat.155

2.19 Aj v nasledujúcom výroku, ktorým V. Woolfová poukazuje na mužský inštinkt 

vlastniť a podmaniť si, sa ako lingvokultúrne špecifické javia viaceré prvky; sústredíme sa na 

tie, pri ktorých došlo k prekladovým posunom: „[women] will pass a tombstone or a signpost 

without feeling an irresistible desire to cut their names on it, as Alf, Bert or Chas must do in 

obedience to their instinct, which murmurs if it sees a fine woman go by, or even a dog, Ce 

chien est a moi. And, of course, it may not be a dog, I thought, remembering Parliament 

Square, the Sieges Allee and other avenues.“ 

 V tomto kontexte je zrejme 

použité vo význame „priateľský, spoločenský človek, kumpán“ ako protiklade k lexéme 

samotáři. Tá je takisto individuálnym prekladateľským posunom od pôvodného hump-backed 

(v preklade hrbatý). Nie je celkom jasné, prečo si M. Pokorný zvolil práve substantíva braši 

a samotáři ako naturalizujúcu substitúciu lexém red-nosed (s červeným nosom) a hump-

backed (hrbatí). Možno ho k tomu viedla diferencovanosť morfologickej a slovnodruhovej 

charakteristiky oboch ekvivalentov (predložkové spojenie s červeným nosom vz. 

substantivizované adjektívum hrbatí); jeho výber prekvapuje preto, že ide o lexémy 

sémanticky príbuzné predchádzajúcej dvojici lexém („ženatí, nebo svobodní“). 

                                                           
155 brach – 1. druh, přítel, kamarád; muž vůbec: *2. bratr: vydávat se za něčího bracha; → expr. zdrob. brášek,… 
bráška (porov. Slovník spisovného jazyka českého A – G, 1989, s. 160). 
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Pavel Vilikovský pri preklade nahradil pre slovenského čitateľa relatívne 

„netransparentné“ mužské meno Chaz kultúrne typickejším Tom, čo hodnotíme ako výrazovú 

substitúciu: „[ženy] prejdú popri náhrobnom kameni či pouličnom stĺpe bez toho, aby pocítili 

neodolateľnú túžbu vyryť do neho svoje meno, ako to musia urobiť Alf, Bert či Tom, 

poslúchajúc inštinkt, ktorý mumle, keď vidí okolo ísť peknú ženu, alebo hoci aj psa, Ce chien 

est a moi. A pravdaže, nemusí to byť pes, pomyslela som si, keď som si spomenula na 

Parlamentné námestie, Alej obliehaní a ďalšie avenue.“ (2000a, s. 276). 

M. Pokorný antroponymum Chaz exotizačne ponechal: „...přejdou kolem náhrobku či 

pamětní desky, aniž by pocítily neodolatelnou touhu vyrýt do nich své jméno, jak to ve shodě 

se svým nutkáním musí učinit Alf, Bert anebo Chas, který, když kolem něj projde krásná žena, 

anebo třeba jen pes, zamumlá: Ce chien est à moi. A samozřejmě to nemusí být pes, 

uvažovala jsem se vzpomínkou na Parlamentní náměstí, Vítězný bulvár a další hlavní třídy.“ 

(2000b, s. 260 – 261).  

Aj keď negatívnym posunom v rovine lexiky a syntaxe sa v tejto štúdii venujeme 

v osobitných kapitolách (porov. kap. 5 a 6), na tomto mieste chceme upozorniť na negatívny 

prekladový posun, ktorý v citovanom texte nastal pri slovenskom prekladateľskom riešení 

toponyma Siegesallee. To možno do slovenčiny transformovať skôr ako Alej víťazstva, 

podobne ako to nájdeme v českej verzii (Vítězný bulvár) namiesto Vilikovského variantu Alej 

obliehaní. Okrem toho obaja prekladatelia odcitovali prevzatý výrok z francúzštiny Ce chien 

est à moi. (Tento pes mi patrí.). Pre čitateľov, ktorí francúzštinu neovládajú, môže o význame 

vety napovedať aj dvojnásobná zmienka o psovi, ktorá predchádza výroku a nasleduje za ním. 

Je však otázne, či je tento náznak dostatočný a či prekladatelia nemali uprednostniť slovenský 

ekvivalent výroku, ktorý by esejistkine názory väčšmi priblížil. Vzhľadom na to, že citáty 

z francúzštiny sa považujú za jednu z charakteristických čŕt Woolfovej esejistického štýlu 

(porov. Cuddy-Keane, 1997, s. 906), možno postup oboch prekladateľov považovať za 

adekvátny vo vzťahu k východiskovému textu.  

2.20 Naturalizácia sa môže v preklade realizovať na rozlične veľkej textovej ploche, 

od najmenšej (pronominum I – porov. 2.1; antroponymum profesor von X – porov. ďalej 3.6) 

až po tú najväčšiu. Na väčšom priestore sa v analyzovanej eseji naturalizácia realizovala pri 

lingvokultúrne špecifickej archaickej angličtine, resp. jej archaickom pravopise. Ním esejistka 

ilustruje nevzdelanosť jednej z historických postáv, Dorothy Osbornovej, ktorá píše list 

svojmu snúbencovi, Sirovi Williamovi Templovi. Vo Woolfovej eseji čítame: „Sure the poore 
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woman is a little distracted, shee could never bee soe rediculous else as to venture at writeing 

book’s and in verse too, if I should not sleep this fortnight I should not come to that.’“ 

Slovenský prekladateľ si na transformáciu takejto príznakovej podoby angličtiny do 

slovenčiny vybral kombináciu dialektu (takuo, ináče, ňigdáj) a špecifickej ortografie 

(zaznamenávanie mäkkosti konsonantov dtnl pred vokálmi e a i, nepoužívanie grafémy y, 

atď.). Keďže sa k archaickému štylistickému príznaku pridáva aj nárečový príznak, mohli by 

sme vo vzťahu k východiskovému textu uvažovať o výrazovom zosilňovaní. V slovenskom 

jazykovo-historickom kontexte však aj nárečový prejav v predkodifikačnom období mohol 

slúžiť ako jedna z podôb slovenčiny – v tom prípade by šlo o výrazovú zhodu: „Tuhľa, 

spomenula som si, keď som odložila vojvodkyňu a otvorila si listy Dorothy Osbornovej, píše 

Dorothy Templovi o vojvodkyninej novej knihe: ‘Něborka je určite trochu višinutá, ináče bi sa 

ňigdáj ňemohla tak zosmiešňiť a pustiť sa do písaňja kňíh, naviše ešťe vo veršoch, čo bi som 

aj najblišších štrnásť dňí oka ňezažmúrila, aj tak bi sa na takuo ňedala.’“ (2000a, s. 285).  

M. Pokorný v českom preklade nepristúpil k zmene registra a použil spisovnú češtinu 

so sporadickou archaizujúcou, resp. poetickou lexikou: „Ta ubožačka zjevně přichází 

o rozum, leč nemohla by se dopustit takové směšnosti a odvážit se sepsat knihu, která je 

veršem, a byť bych třeba po čtrnáct dnů nespala, takové něco by mne nenapadlo.“ (2000b, s. 

271).  

V podobnej stratégii pokračuje esejistka aj ďalej, a to na ešte väčšej textovej ploche, 

takže prekladatelia boli nútení uplatniť totožný postup, ako pri predchádzajúcom úryvku:  

„Listen to her running on: ‘After dinner wee sitt and talk till Mr B. com’s in question 

and then I am gon. the heat of the day is spent in reading or working and about sixe or seven 

a Clock, I walke out into a Common that lyes hard by the house where a great many young 

wenches keep Sheep and Cow’s and sitt in the shades singing of Ballads; I goe to them and 

compare their voyces and Beauty’s to some Ancient Shepherdesses that I have read of and 

finde a vaste difference there, but trust mee I think these are as innocent as those could bee. I 

talke to them, and finde they want nothing to make them the happiest People in the world, but 

the knoledge that they are soe. most commonly when we are in the middest of our discourse 

one looks aboute her and spyes her Cow’s goeing into the Corne and then away they all run, 

as if they had wing’s at theire heels. I that am not soe nimble stay behinde, and when I see 

them driveing home theire Cattle I think tis time for mee to retyre too. when I have supped I 

goe into the Garden and soe to the syde of a small River that runs by it where I sitt downe and 

wish you with mee.’“ 
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Slovenský prekladateľ zachoval niektoré príznakové charakteristiky východiskového 

textu: okrem iného minuskuly na začiatkoch viet, väčšinu majuskúl pri niektorých 

substantívach (Owce, Kravi, Krásu, Ľuďmi) a analogicky príznakový pravopis.  

„Počúvajte, ako rapoce: ‘Po obeďe seďíme a zhovárame sa, až kým ňepríde reč na 

pána B. a potom odchádzam. najhorúcejší čas strávim čítaním či pri roboťe a okolo šiestej 

alebo siedmej hoďini vijďem von na obecnú lúku, ktorá leží hňeď pri dome, gďe veľmo veľa 

mladích ďioučeňjec stráži Ouce a Kravi, seďja v tuoňi a pospevujú si baladi; tájďem g ňim 

a porovnávam ich hlasi a Krásu s ňejakími dávňimi pastierkami, o ktorích som čítala, 

a zisťujem tam obrouskí rozďjel, ale verťe mi, podľa mňa ňje sú ťjeto o ňič meňej neviňje ako 

tamťje. dám sa s nimi do reči a zisťujem, že im k tomu, abi boli najšťastnejšími Ľuďmi na 

svete, ňechíba nič kremä poznaňja, že ňimi sú. najčastejšie práve uprosred najlepšiej zhovárki 

sa jedna zobzerá kolo seba a zbadá, že sa jej krava zatárala do raži a potom sa šetki 

rozuťekajú, akobi mali na nohách krídla. Ja, čo ňje som taká šibká, zaostaňem, a keď ich 

viďím, jak ženú statok domov, povjem si, že je načase, aby som sa aj ja pobrala. keď sa 

navečeriam, zájdem do záhradi a potom na breh malej rječki, ktorá ťečje povedľa, ďe si 

sadnem a želám si, abi si bol so mnou...’“ (2000a, s. 285).  

Verzia P. Vilikovského sa nám aj v tomto prípade v porovnaní s českým prekladom 

javí ako adekvátnejšia, z hľadiska štýlu a registra ekvivalentná; považujeme ju za „vydarenú“ 

aj vďaka Vilikovského bohatým autorským skúsenostiam s prozaickým textom. 

V češtine prekladateľ opäť použil spisovnú češtinu, na mieste minuskúl na začiatku 

viet použil ortograficky správne majuskuly, substantíva v pôvodine s príznakovými 

začiatočnými majuskulami zapísal nepríznakovo: „Poslouchejte, jak uhání: ‘Po večeři sedíme 

a hovoříme, až přijde řeč na pana B, a pak jdu. Horké dny trávím četbou či prací a kolem 

šesté či sedmé vyjdu na obecní pastvinu, ležící těsně u domu, kde mnoho mladých žen pase 

ovce a krávy a sedí ve stínu a zpívá si; jdu k nim a porovnávám jejich hlasy a krásu 

s pradávnýmy pastýřkami, o kterých jsem četla, a nacházím tu velký rozdíl, ale věřte mi, 

myslím, že tyhle jsou právě tak nevinné, jako asi byly tamty. Mluvím s nimi a zjistím, že 

k tomu, aby byli nejšťastnějšími lidmi na světě, jim schází jen vědět, že jimi jsou. Obvykle když 

jsme zabrány do hovoru, některá se rozhlédne a zpozoruje, jak její krávy zacházejí do obilí, 

a pak všechny běží pryč, lehce, jako kdyby měly křídla. Já nejsem tak mrštná, a tak čekám, 

a když vidím, jak své stádo ženou domů, řeknu si, že je načase, aby se také vrátila. Po večeři 
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jdu do zahrady a k břehu říčky, která uplývá kolem místa, kde sedím, a toužím, abyste byl se 

mnou...’“ (2000b, s. 271 – 272).156

Český variant hodnotíme ako výrazové zoslabovanie až nivelizáciu originálu, pretože 

sa pri ňom odstraňujú špecifické výrazové vlastnosti Woolfovej textu a takisto sa nivelizuje 

esejistkin komunikačný zámer sprostredkovať špecifické štylistické charakteristiky a dobové 

ukotvenie citovaného textu.  

  

Analýza jednotlivých prekladových posunov ukázala, že obaja prekladatelia si zvolili 

vlastnú cestu transformácie špecifických prvkov Woolfovej eseje, pričom ich riešenia boli raz 

úspešnejšie, inokedy menej. Charakter prekladových ekvivalentov závisel nielen od možností 

cieľových jazykov, ale aj od úrovne jednotlivých prekladateľských kompetencií oboch 

prekladateľov. 

  

3 Posuny pri preklade lingvokultúrne špecifických antroponým 

Aj keď sme sa už pri predchádzajúcich prekladových posunoch pristavili pri 

antroponymách (napr. Burke, Debrett – 2.14, Atropos – 2.15, Chaz – 2. 19), ide o špecifický 

typ lexém, ktorých prekladateľskému riešeniu venujeme osobitnú kapitolu. V obidvoch 

prekladoch došlo pri nich k naturalizačným zásahom:  

3.1 Antroponymum (Sir) Archibald Bodkin z vety „That cupboard there, you say it 

holds clean table-napkins only; but what if Sir Archibald Bodkin were concealed among 

them? Let me then adopt a sterner tone.“ označuje reálnu historickú postavu. Sir Archibald 

Bodkin patril k najtvrdším oponentom románu Radclyffy Hallovej The Well of Loneliness 

a ďalších publikácií, ktoré boli v tej dobe označované za obscénne.157

Naproti tomu český prekladateľ si zvolil úplne odlišnú stratégiu a meno i titul 

spomínanej historickej postavy zmenil: „Tamhleta skříň – říkáte, že obsahuje jen čisté 

ubrousky, ale co když se mezi nimi skrývá rytíř Kopiník Chrabrý? Nasadím tedy přísnější 

tón.“ (2000b, s. 317). Nevedno, či M. Pokorného k naturalizujúcej substitúcii motivovala 

 Pavel Vilikovský jeho 

meno preniesol do slovenského prekladu bezo zmien a bez komentára, hoci je otázne, koľko 

slovenských čitateľov pozná súvislosti tohto lingvokultúrne špecifického prvku: „Tamto tá 

skriňa – vravíte, že sú v nej iba čisté obrúsky; ale čo keby sa medzi nimi skrýval sir Archibald 

Bodkin? Dovoľte teda, aby som zvolila prísnejší tón.“ (2000a, s. 323).  

                                                           
156 Rodená hovoriaca hodnotila text ako vysoko kultivovaný; prekladateľ mohol podľa nej podvedome alebo 
zámerne voliť zvukové prostriedky a slovosled, ktoré robia text až spevným, poeticky plynulým. Všetky 
koncovky sú úzkostlivo spisovné, niektoré lexémy sa pohybujú na hranici archaickosti: (hovořit, říčka, uplývá). 
157 Porov. v tejto práci kapitolu 1.3.2. 
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sémantika priezviska Bodkin, ktoré ako apelatívum označuje šidlo, ihlicu, bodec. Spojenie 

Kopiník Chrabrý by mohlo na metaforickom princípe ironizovať nekompromisnosť Sira 

Bodkina v kauze zakázanej knihy a súčasne nahradiť pre českého čitateľa neznámu historickú 

postavu motivačne priezračným antroponymom.  

3.2 Antroponymum John vo Woolfovej vete označuje svojou frekventovanosťou 

všeobecnosť fiktívnej literárnej postavy: „On the one hand we feel You — John the hero — 

must live, or I shall be in the depths of despair. On the other, we feel, Alas, John, you must 

die, because the shape of the book requires it.“ P. Vilikovský nahradil substantívum John 

naturalizujúcim propriom Jano: „Ty – hrdina Jano – musíš žiť, ináč upadnem do hlbokého 

zúfalstva. Na druhej strane cítime: „Žiaľ, Jano, musíš umrieť, lebo si to vyžaduje tvar knihy.“ 

(2000a, s. 292). Na rozdiel od neho český prekladateľ antroponymum John exotizujúco 

ponechal: „Ty – hrdina jménem John – musíš žít, jinak upadnu do nejhlubšího zoufalství. Na 

druhou stranu cítíme: Běda, Johne, musíš zemřít, protože to vyžaduje podoba knihy.“ (2000b, 

s. 280 – 281).  

3.3 Podobne generalizujúcu funkciu má v eseji antroponymum (Mrs.) Martin ako 

frekventované proprium pomenúvajúce fiktívnu ženu: „that she is Mrs Martin, aged thirty-

six, dressed in blue, wearing a black hat and brown shoes.“ Kým Pavel Vilikovský ho 

ponechal v pôvodnej podobe: „že je to pani Martinová, tridsaťšesťročná, oblečená v modrom, 

s čiernymi klobúkom a hnedými topánkami.“ (2000a, s. 271); český prekladateľ túto 

lingvokulturému substituoval – náležite – naturalizujúcim antroponymom: „že je to pani 

Nováková, věk šestatřicet, oblečená v modrých šatech, s černým kloboukem a v hnědých 

střevících“ (2000b, s. 255). Nazdávame sa, že české naturalizujúce prekladateľské riešenie je 

transparentnejšie pre cieľového čitateľa, pre ktorého proprium Nováková kóduje aj konotáciu 

frekventovanosti a všeobecnosti, na rozdiel od propria Martinová, ktoré nemá tento 

konotatívny význam v češtine ani v slovenčine.  

3.4 Za lingvokultúrne špecifikum východiskového textu, ktoré sa prenieslo 

v niektorých prípadoch aj do cieľového slovenského prekladu, považujeme aj uvádzanie 

neprechýlených ženských priezvisk Currer Bell, George Eliot, George Sand,  

charakteristické pre východiskovú analytickú angličtinu. Prekladatelia ponechali priezviská 

bez prechýlenia vtedy, ak chceli zachovať esejistkin zámer – poukázať na zámerné mužské 

pseudonymy ženských autoriek; porov. napr.: „Bol to pozostatok citu cudnosti, ktorý ešte 

v devätnástom storočí diktoval ženám anonymitu. Currer Bell, George Eliot, George Sand, 
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všetky obete vnútorného sváru sa, ako dokazujú ich spisy, neúspešne pokúšali zakryť závojom 

mužského mena.“ (2000a, s. 276).  

Na inom mieste, kde tento komunikačný zámer nebolo treba naplniť, pristúpil P. 

Vilikovský k prechýleniu, napr.: „úctivú zmienku o George Eliotovej“ (2000a, s. 239), kým 

český prekladový variant meno autorky ponechal aj tu v pôvodnej podobe: „uctivou 

vzpomínku na George Eliot“ (2000b, s. 217). 

3.5 Lingvokultúrne špecifickými sú aj antroponymá Verneys a Hutchinsons, ktorými 

sa eponymne pomenúvajú memoáre od Lucy Hutchinsonovej a Frances Verneyovej. Vo 

východiskovom texte sa vyskytujú ako plurálové tvary priezvisk: „neither Shakespeare’s 

women nor those of authentic seventeenth-century memoirs, like the Verneys and the 

Hutchinsons, seem wanting in personality and character.“ Pavel Vilikovský tieto lexémy 

transformoval iným sufixom, ktorý sa v slovenčine používa na označenie umeleckých 

produktov podľa autora (možno aj vďaka paronymii s apelatívom verneovky; podobne aj 

mayovky stealovky, disneyovky): „...že by či už Shakespearovým ženám, alebo ženám 

z autentických memoárov zo sedemnásteho storočia, ako sú Verneyovky a Hutchinsonky, 

chýbala osobnosť a charakter“ (2000a, s. 269 – 270).158

Naproti tomu v českom preklade sa pristúpilo k menej príznakovému riešeniu: „...že 

by ženám u Shakespeara či z autentických memoárů sedmnáctého století, např. Verneyovým 

a Hutchinsonovým, scházela osobnost a charakter.“ (2000b, s. 253). Oba prekladové 

varianty považujeme za legitímne výrazové substitúcie lexém Verneys a Hutchinsons 

vzhľadom na ich denotát, východiskovú gramatickú podobu i cieľový lingvokultúrny kontext.   

  

3.6 antroponymum von X: Naturalizácia môže prebehnúť na väčšej či menšej textovej 

ploche,  môže sa týkať odsekových celkov i najmenších lexikálnych prvkov. Dokazuje to aj 

pomenovanie fiktívnej postavy profesora von X, ktorá má poslúžiť ako ilustratívny príklad 

mužského autora kritizujúceho ženy. V origináli je urodzenosť a kvázivznešenosť mena 

zvýraznená predponovým von: „It was the face and the figure of Professor von X engaged in 

writing his monumental work entitled THE MENTAL, MORAL, AND PHYSICAL 

INFERIORITY OF THE FEMALE SEX.“ Slovenský prekladateľ v profesorovom „mene“ 

vynechal lingvokultúrne špecifickú predložku von, keďže pravdepodobne považoval za 

postačujúce a pre slovenský kontext typickejšie označenie iniciálou: „Kreslila som tvár, 

postavu. Bola to tvár a postava profesora X., ako píše svoje monumentálne dielo Duševná, 

                                                           
158 Lucy Hutchinsonová vydala memoáre svojho manžela, poručíka Hutchinsona. Frances Verneyová bola 
autorkou memoárov rodiny Verneyovcov. 
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mravná a telesná menejcennosť ženského pohlavia.“ (2000a, s. 261). M. Pokorný predložku 

ponechal, čím zachoval pôvodné konotácie urodzenosti postavy: „Byla to postava a tvář 

profesora von X. ...“ (2000b, s. 243). 

3.7 Pochopiteľné naturalizačné tendencie nastávajú pri uvádzaní mien literárnych 

postáv vo všetkých troch kultúrnych kontextoch: „Clytemnestra, Antigone, Cleopatra, Lady 

Macbeth, Phedre, Cressida, Rosalind, Desdemona, the Duchess of Malfi, among the 

dramatists; then among the prose writers: Millamant, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina, 

Emma Bovary, Madame de Guermantes...“ Obaja prekladatelia ich prispôsobujú jazykovej 

norme alebo vžitým konvenciám prinajmenšom ortograficky (Klytaimnéstra, 

Phaedra/Faidra) a morfematicky (Rosalinda, Millamanta, Becky Sharpová, Anna 

Kareninová, Emma Bovaryová159

Slovenský prekladateľ píše: „Klytaimnéstra, Antigona, Kleopatra, lady Macbeth, 

Phaedra, Kressida, Rosalinda, Desdemona, vojvodkyňa z Malfi spomedzi dramatikov; potom 

spomedzi prozaikov: Millamanta, Clarissa, Becky Sharpová, Anna Karenina, Emma Bovary, 

madame de Guermantes“ (2000a, s. 270).

). Upozorňujeme ešte na zmenu mena postavy the duchess of 

Malfi v českom preklade; postava pochádza z hry Johna Webstera, ktorá je v českom 

kultúrnom kontexte známa pod názvom Vévodkyně z Amalfy, v slovenských komunikátoch sa 

vyskytuje ako Vojvodkyňa z Malfi. 

160

Český prekladateľ: „Klytaimnéstra, Antigoné, Kleopatra, lady Macbeth, Faidra, 

Kressida, Rosalinda, Desdemona, vévodkyňe z Amalfi u dramatiků a pak, u prozaiků, 

Millamant, Clarissa, Becky Sharpová, Anna Kareninová, Emma Bovaryová, Madame de 

Guermantes.“ (2000b, s. 254).  

 

Uvedená analýza ukázala, že aj pri antroponymách východiskového textu nastali 

v prekladoch posuny, ktoré odrážajú úzus a konvencie cieľového lingvokultúrneho prostredia 

a súčasne individuálne preferencie oboch prekladateľov v uplatnení exotizácie alebo 

naturalizácie lingvokultúrne špecifických prvkov. 

 

4 Parentézy a digresie s lingvokuturémou  

                                                           
159 V slovenskom preklade je pri mene madame Bovary variantosť. Kým na tomto mieste ho P. Vilikovský 
ponecháva nezmenené, inde ho prechyľuje: „čo prežíval Flaubert, keď písal Madame Bovaryovú“ (2000a, s. 
277). Český preklateľ prechyľuje dôsledne: Paní Bovaryová (2000b, s. 261). 
160 Niektoré literárne postavy sú známe viac, iné menej: madame de Guermantes – postava v Proustovom 
Hľadaní strateného času; Millamanta – postava v komédii Williama Congrevea The Way of the World (1700). 
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Parentézy patria v eseji k najčastejším štylisticky príznakovým konštrukciám, pričom 

ich charakter varíruje od nocionálnych až po expresívne (Slančová, 1984, s. 222). Aj esej 

Vlastná izba je percepčne náročná pre časté parentézy a digresie, ktorých pochopenie navyše 

sťažuje prítomnosť lingvokulturém.  

4.1 Ilustruje to aj nasledujúci úryvok, v ktorom esejistka opisuje čítanie knihy Mary 

Carmichaelovej a ktorý obsahuje digresiu s kontaktovou funkciou (porov. zdvorilostnú 

formulu a viacnásobné použitie opytovacej vety): „A rozhodnutá, že splním pri nej svoju 

čitateľskú povinnosť, ak ona pri mne splní svoju povinnosť spisovateľskú, obrátila som 

stránku a čítala som... Prepáčte, že som sa tak náhle odmlčala... Nie sú tu nijakí muži? 

Sľubujete mi, že tamto za tou červenou oponou sa neskrýva postava sira Charlesa Birtona? 

Zaručujete sa, že sme tu samé ženy? Tak vám môžem povedať, že tie slová, ktoré som si 

prečítala, zneli: ‘Chloe mala Oliviu rada...’ Nestŕhajte sa. Nečervenajte sa. Priznajme si tu 

v súkromí medzi sebou, že takéto veci sa občas stávajú. Ženy niekedy naozaj majú rady ženy.“ 

(2000a, s. 300). 

Na margo lingvokulturémy – antroponyma Charles Birton – použitej v digresii treba 

poznamenať, že sa v slovenskom preklade neuvádza správne. V skutočnosti existoval 

konzervatívny politik, Sir Chartres Biron, ktorý rozhodoval o prípade obscénnosti už 

spomínanej knihy The Well of Loneliness (1928);161 proprium Chartres Biron sa teda spája 

s cenzúrou, čo vyhovuje sémantike citovaného kontextu. Hoci v elektronickej verzii eseje, 

s ktorou sme primárne pracovali, je uvedené antroponymum Charles Biron (nesprávne meno, 

správne priezvisko),162 v inej verzii163

Odhliadnuc od omylu v slovenskom preklade sa nazdávame, že identifikácia tejto 

lingvokulturémy s vyššou referenčnou relevanciou výrazne ovplyvňuje pochopenie uvedenej 

digresie a slovenský čitateľ z časovo aj kultúrne vzdialeného prostredia jej extrajazykové 

súvislosti pravdepodobne nepozná.  

 a rovnako aj v českom preklade je uvedená taká 

podoba antroponyma, ktorá sa vzťahuje na konkrétnu historickú postavu: „Slibujete mi, že se 

tamhle za tím červeným závesem neukrývá postava sira Chartrese Birona?“ (2000b, s. 290).  

4.2 Niektoré obrazy v odbočeniach a vsuvkách sa neexistenciou prieniku medzi 

skúsenostným poľom esejistu a čitateľa (najmä cieľovej kultúry) dostávajú na hranicu 

                                                           
161 Porov. v tejto štúdii kap. 1.3.2. 
162 „Do you promise me that behind that red curtain over there the figure of Sir Charles Biron is not 
concealed?“  Porov. http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91r/chapter5.html  (6. 1. 2012). 
163 „Do you promise me that behind that red curtain over there the figure of Sir Chartres Biron is not 
concealed?“  Porov. na http://www.american-buddha.com/room.own.5.htm  (6. 1. 2012). 

http://ebooks.adelaide.edu.au/w/woolf/virginia/w91r/chapter5.html�
http://www.american-buddha.com/room.own.5.htm�
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percepcie a bizarnosti, čo dokazuje aj ďalší príklad kombinácie parentézy a digresie 

s lingvokulturémou: „Náhoda chcela, že pri nejakej bludnej spomienke na starú esej 

o opätovnej návšteve počas dlhých prázdnin mi zišiel na um Charles Lamb – svätý Charles, 

ako povedal Thackeray, keď si priložil na čelo jeho list. Veru, spomedzi všetkých mŕtvych 

(podávam vám svoje myšlienky tak, ako prichádzali), je Lamb jedným z najbližších; práve 

jeho by sa bol človek rád opýtal: Nože povedzte, ako ste písali svoje eseje?“ (2000a, s. 242). 

Je otázne, koľko (slovenských) čitateľov vie, že sa zvýraznený obraz v skutočnosti vzťahuje 

na reálnu udalosť164

Okrem tejto historickej postavy upozorňujeme v citovanom úryvku na niektoré 

slovenské prekladateľské riešenia v porovnaní s relevantným východiskovým textom: „As 

chance would have it, some stray memory of some old essay about revisiting Oxbridge in the 

long vacation brought Charles Lamb to mind – Saint Charles, said Thackeray, putting a 

letter of Lamb’s to his forehead. Indeed, among all the dead (I give you my thoughts as they 

came to me), Lamb is one of the most congenial; one to whom one would have liked to say, 

Tell me then how you wrote your essays?“ 

 a koľkí z nich súčasne vedia, prečo sa táto udalosť spomína v eseji. Nie 

je jednoduché určiť jednoznačnú mieru referenčnej relevancie takejto lingvokulturémy, hoci 

vzhľadom na príznakovosť tohto obrazu by komentujúca prekladateľova poznámka pomohla 

objasniť potrebné súvislosti. 

V českej prekladovej verzii čítame: „Náhoda tomu chtěla, že jakási zatoulaná 

vzpomínka na kterousi starou esej o návštěvě  Oxbridge o velkých prázdninách mi přivedla na 

mysl Charlese Lamba – svatého Charlese, jak řekl Thackeray, přikládaje si na čelo Lambův 

dopis. Skutečne, ze všech mrtvých velikánů (předávám vám své myšlenky tak, jak ke mně 

přicházeli) je Lamb jedním z nejsympatičtějších, právě jeho by se člověk rád zeptal – ‘Pověz 

mi, jak si psal své eseje?’“ (2000b, s. 220). Český preklad sa od slovenského líši okrem iného 

práve vo zvýraznených adjektívach dead a the most congenial. Kým P. Vilikovský preložil 

lexému dead doslovným adjektívom mŕtvych, M. Pokorný toto adjektívum doplnil 

o explikatívne substantívum – mrtvých velikánů. Superlatív polysémického adjektíva the most 

congenial preložil český prekladateľ kontextovo vhodným ekvivalentom nejsympatičtějších, 

na rozdiel od príliš všeobecného slovenského ekvivalentu najbližších, ktoré považujeme za 

výrazovú stratu.165

 

  

                                                           
164 William Makepeace Thackeray si priložil na čelo list anglického esejistu Charlesa Lamba adresovaný 
Bernardovi Bartonovi.  
165 congenial (angl.) – „sympatický, spriaznený, príjemný, súrodý, príbuzný, vhodný, vyhovujúci“ 
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5 Negatívne posuny na lexikálnej úrovni  

Ako sme už ukázali v predchádzajúcich kapitolách, v prekladoch Woolfovej eseje došlo 

k niekoľkým neadekvátnym prekladateľským riešeniam, na ktoré chceme upozorniť. 

Analyzované lapsusy potvrdzujú, že terminologická náročnosť a kultúrna špecifickosť eseje 

kladú zvýšené nároky na jazykovú i interkultúrnu kompetenciu prekladateľa. 

 

5.1 Príznakové lexémy 

Obraz v digresii s Charlesom Lambom (4.2) potvrdzuje, že niektoré na prvý pohľad 

bizarné, príznakové prvky v eseji majú v skutočnosti reálny kultúrny základ a prekladateľova 

schopnosť dekódovať takúto lingvokulturému ovplyvňuje ekvivalentnosť prekladu 

a, samozrejme, aj porozumenie eseje cieľovým čitateľom.  

5.1.1 Tento názor možno ilustrovať na nasledujúcom úryvku z Woolfovej eseje: „I do 

not believe that even the Table of Precedency which you will find in Whitaker’s ALMANAC 

represents a final order of values, or that there is any sound reason to suppose that a 

Commander of the Bath will ultimately walk in to dinner behind a Master in Lunacy.“; čo sa 

do slovenského prekladu dostalo ako: „Neverím, že by dokonca aj Tabuľka prvenstiev, ktorú 

nájdete vo Whitakerovom Almanacu, predstavovala konečné poradie hodnôt, ani že jestvuje 

nejaký rozumný dôvod domnievať sa, že Majster kúpeľa sa napokon ustanoví na slávnostnú 

večeru až po Ceremoniárovi bláznovstiev.“ (2000a, s. 319). 

V češtine však čítame odlišný preklad zvýraznených lexém: „Ani u Tabulky přednosti, 

kterou naleznete ve Whitakerově Almanachu, nevěřím, že představuje konečný pořádek 

hodnot anebo že máme jakýkoli soudný důvod k domněnce, že Čestný důstojník z Bath 

nakonec k večeři půjde až po Soudci k posuzování nesvéprávných.“ (2000b, s. 312).

 Porovnaním oboch prekladových verzií s východiskovým textom sa opäť potvrdzuje 

Levého premisa, že prekladateľ „potřebuje znát skutečnost, která se za textem skrývá“ (Levý, 

1963, s. 30) a že poznanie denotátu kultúrne špecifického prvku pomáha prekladateľovi nájsť 

optimálny ekvivalent východiskovej lexémy. Table of Precedency je totiž britskou 

lingvokulturémou spoločensko-historického charakteru; tabuľka, ktorá je súčasťou 

každoročne vydávaného Whitakerovho Almanachu, určuje, v akom poradí prichádzajú, 

usádzajú sa, či bývajú ohlasovaní ľudia urodzeného pôvodu alebo predstavitelia štátu či súdov 

pri oficiálnych príležitostiach. Jeden z významov polysémického substantíva precedency je 

síce aj „prvenstvo“, tak ako to prekladá Pavel Vilikovský (Tabuľka prvenstiev); denotát 

analyzovanej lingvokulturémy však vyžaduje skôr preklad, aký nachádzame u M. Pokorného, 
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teda: „Tabulka přednosti“ (t. j. kto má prednosť pred kým, podľa pôvodu a spoločenského 

postavenia).  

Druhou lingvokulturémou, na ktorú chceme v citovanom texte upozorniť, je spojenie 

Commander of the Bath. Ide o titul rytiera v britskom rytierskom ráde Order of the Bath 

(doslova „Rád kúpeľa“); názov rádu sa odvodzuje od obradu menovania rytierov, ktorý 

zahŕňal aj kúpeľ ako symbol rituálneho očistenia. V ráde sú tri triedy členov; Commanders 

(alebo Dames) of the Bath tvoria prostrednú triedu.166

Ďalšou problematickou lingvokulturémou v citovanom úryvku je spojenie Master in 

Lunacy. Tento termín z jurisdikcie pomenúva sudcu, ktorý môže vyhlásiť osoby za 

nesvojprávne.

 Lingvokulturému Commander of the 

Bath nie je jednoduché transformovať do cieľových jazykov – ako ukazujú zvýraznené 

spojenia, obaja prekladatelia zvolili odlišné stratégie i ekvivalenty. Nazdávame sa, že v oboch 

prekladoch došlo k posunu. V českom pre zachovanie lexémy Bath v predložkovej väzbe 

(Čestný důstojník z Bath), ktorá v takejto podobe evokuje toponymum; v slovenskom 

preklade je problematické práve polysémické substantívum Majster (Majster kúpeľa); ani 

jeden z jeho významov (KSSJ, 2003, s. 310) nezodpovedá spomínanému denotátu anglického 

spojenia Commander of the Bath. Za primerané riešenie by sme považovali naturalizujúcu 

syntagmu Rytier Rádu (očistného) kúpeľa. 

167

5.1.2 Iným príkladom príznakového viacslovného pomenovania, ktoré má však reálny 

kultúrny základ, je lingvokulturéma nursery tea. Zrejme pre jej lingvokultúrnu príznakovosť 

nastal pri výpovedi s uvedenou lingvokulturémou negatívny prekladový posun, a to v oboch 

prekladoch vety „the nursemaid was wheeling the perambulator carefully in and out back to 

nursery tea“. Tú M. Pokorný preložil ako „ošetřovatelka s kočárkem opatrňe zajížděla do 

jeslí“ (2000b, s. 267); a P. Vilikovský zasa ako „pestúnka starostlivo prevážala kočík hneď 

dnu, hneď zasa von do záhrady“ (2000a, s. 251).  

 V tomto ohľade považujeme slovenský ekvivalent Ceremoniár bláznovstiev 

za výrazný negatívny posun, kým český ekvivalent Soudce k posuzování nesvéprávných je 

podľa nášho názoru bližšie k denotátu východiskovej lingvokulturémy.  

Východiskové viacslovné pomenovanie nursery tea označovalo popoludňajší čas 

olovrantu, keď sa deti vyšších stredných vrstiev stretávali so svojimi rodičmi, na rozdiel od 

väčšiny dňa, ktorú trávili s pestúnkami. Pri nursery tea sa podávalo menšie pohostenie 

                                                           
166 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Bath (5. 1. 2012). 
167 Porov. na http://vickipedia.livejournal.com/15078.html  (5. 1. 2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Bath�
http://vickipedia.livejournal.com/15078.html�
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a namiesto čaju (tea) paradoxne mlieko.168

5.1.3 V slovenskom preklade pozorujeme prílišnú upätosť na príznakové 

východiskové spojenie „health of the fame“ v nasledujúcom kontexte: „They are not even 

now as concerned about the health of their fame as men are.“, ktoré sa do slovenčiny dostalo 

v kolokačne netypickom prekladateľskom riešení „zdravie ich slávy“: „Ani dnes im ešte neleží 

zdravie ich slávy na srdci tak veľmi ako mužom.“ (2000a, s. 276). V češtine bol, nazdávame 

sa, prekladateľ o čosi úspešnejší v menej príznakovom spojení: „Dodnes se nezajímají o zdar 

svého věhlasu tak jako muži.“ (2000b, s. 260). 

 V oboch prekladoch prekladatelia nahradili 

lingvokulturému príliš všeobecnými a sémanticky neekvivalentnými apelatívami jesle 

a záhrada, čo považujeme za negatívny posun. 

5.1.4 Za rovnako nenáležité považujeme v českom preklade ekvivalenty viacslovných 

pomenovaní cut-away coat a evening shirt vo vete „a curious-looking object, in a cut-away 

coat and evening shirt, were aimed at me.“ Pomenovanie cut-away coat označuje frak 

a viacslovná lexéma evening shirt pomenúva slávnostnú košeľu, resp. košeľu s náprsenkou; 

v oboch prípadoch tieto ekvivalenty nachádzame v slovenskej verzii eseje: „Gestikulácia 

čudne vyzerajúceho objektu vo fraku a košeli s náprsenkou patrí mne.“ (2000a, s. 241). 

Prekladateľské riešenia v češtine hodnotíme ako kalky; porov.: „Gesta podivně vyhlížejícího 

úkazu v ustřiženém kabátě a večerní košili platí mně.“ (2000b, s. 220). 

5.1.5 Negatívny posun nastal v českom preklade aj pri terminologickom spojení the 

Manor Court v názve kapitoly z dejín profesora Trevelyana: „The Manor Court and the 

Methods of Open-field Agriculture“. M. Pokorný toto terminologické viacslovné 

pomenovanie preložil ako „Šlechtický velkostatek a metody dělebního zemědělství...“ (2000b, 

s. 255). Manor court pritom vo feudálnej Británii označoval najnižší súd,169

5.1.6 Napokon chceme spomenúť posun, ktorý nastal pri nasledujúcom príznakovom 

obraze vo Woolfovej eseji: „Mr Woodhouse and Mr Casuabon are spots of that size and 

nature.“ V konfrontácii dvoch prekladových verzií zisťujeme diferencie a posuny – český 

prekladateľ prekladá: „Pan Woodhouse a pan Causabon mají skvrny té a té velikosti, té a té 

 preto český 

preklad považujeme za negatívny prekladový posun. Lingvokultúrne ekvivalentné sa nám 

ukazuje slovenské prekladateľské riešenie: „Sídelné súdy a poľnohospodárske metódy 

otvorených polí“ (2000a, s. 271). 

                                                           
168 Porov. na  http://oldfashionedliving.com/teahistory.html  (5. 1. 2012).  
169 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Manor_court  (20. 1. 2012) 

http://oldfashionedliving.com/teahistory.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Manor_court�
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povahy.“ (2000b, s. 298). P. Vilikovský píše: „Pán Woodhouse a pán Casuabon sú miestami 

takej veľkosti a charakteru.“ (2000a, s. 307).  

Na pochopenie zámeru esejistky treba odcitovať širší kontext: „For there is a spot the 

size of a shilling at the back of the head which one can never see for oneself. It is one of the 

good offices that sex can discharge for sex — to describe that spot the size of a shilling at the 

back of the head.... A true picture of man as a whole can never be painted until a woman has 

described that spot the size of a shilling. Mr Woodhouse and Mr Casuabon are spots of that 

size and nature.“  

Esejistka prirovnáva obe spomínané postavy k miestam na hlave, ktoré je ťažké ale 

súčasne nevyhnutné opísať pre to, aby bol autorský pohľad ženskej spisovateľky komplexný. 

Nazdávame sa, že vzhľadom na sémantiku odcitovaného širšieho kontextu možno za 

ekvivalentné považovať prekladateľské riešenie P. Vilikovského. 

5.1.7 Ďalšie analyzované substantívum skittles nie je síce zmysle slova príznakovou 

lexémou, na tomto mieste chceme však upozorniť na výrazovú nivelizáciu, ktorá pri tejto 

lingvokulturéme nastala v slovenskom preklade východiskovej vety: „they had their beer and 

skittles presumably of an evening.“ Skittles sú starou európskou hrou, predchodcom dnešného 

bowlingu a v slovenčine by sme ich mohli pomenovať lexémou kolky.170

 

 V preklade Pavla 

Vilikovského sa však tento historický a kultúrno-spoločenský fenomén stráca a nahrádza ho 

len všeobecné konštatovanie o trávení voľného času: „večer si zrejme dožičili svoju zábavu.“ 

(2000a, s. 244). Takáto výrazová nivelizácia však nebola nevyhnutná, lebo v slovenčine bolo 

možné v oboch prípadoch zvýraznených lexém poskytnúť legitímne ekvivalenty (napr. pivo 

a kolky), tak, ako ich v češtine použil aj M. Pokorný: „protože se jistě těšili na večer se 

džbánkem piva a kuželkami“ (2000b, s. 223).   

5.2 Názvoslovná lexika 

K negatívnym posunom došlo v preklade eseje aj pri lexémach názvoslovného 

charakteru, ktoré sú spravidla lingvokultúrne viazané na svoj východiskový makrokontext. 

Nájdenie ekvivalentu v cieľovej kultúre predpokladá často aj interferenciu latinského rodovo-

druhového pomenovania denotátu.  

5.2.1 Potvrdzuje to aj preklad anglického substantíva sole, ktoré sa v eseji vyskytuje 

v nasledujúcich kontextoch; V. Woolfová píše: „the lunch on this occasion began with soles, 

sunk in a deep dish, over which the college cook had spread a counterpane of the whitest 
                                                           
170 Bližšie o hre skittle porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Skittles_%28sport%29 (20. 1. 2012). 
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cream, save that it was branded here and there with brown spots like the spots on the flanks 

of a doe...“; a neskôr: „but there should have been sole and partridge to begin with.“  

P. Vilikovský preložil lexému sole v oboch prípadoch substantívom plotica171

Anglické pomenovanie ryby sole vychádza z jej podobnosti na sandál, po latinsky 

solea

: „pri 

tejto príležitosti sa obed začal do hlbokej misky ponorenou ploticou, ktorú univerzitný kuchár 

zahalil prikrývkou z tej najbelostnejšej smotany, iba tu a tam poznačenou hnedými škvrnami 

podobnými škvrnám na bokoch daniela“ (2000a, s. 245); a ďalej v texte: „ale najprv by bola 

mala prísť plotica a jarabica“ (op. cit., s. 251).  

172; aj latinský názov ryby je solea solea. Do slovenčiny, podobne ako do niektorých 

ďalších jazykov173

V českom preklade nachádzame očakávané viacslovné druhové pomenovanie mořský 

jazyk: „při této příležitosti oběd zahájili mořské jazyky ponořené v hluboké míse, které kolejní 

kuchař přikryl peřinkou z té nejbělostnější šlehačky – jen tu a tam byla zbarvena hnědými 

skvrnkami, jak na bocích laně“ (2000b, s. 224).  

, sa ryba „sole“ prekladá ako morský jazyk, nie však plotica, ako si to zvolil 

Pavel Vilikovský. Latinským rodovo-druhovým názvom plotice je totiž odlišné spojenie – 

rutilus rutilus, preto slovenský prekladový variant pokladáme za individuálny, resp. za 

negatívny posun.  

V oboch prekladoch tohto úryvku chceme upriamiť pozornosť ešte na diferencie 

v ďalších zvýraznených lexémach: anglické cream je preložené ako smotana (P. Vilikovský) i 

ako šľehačka (M. Pokorný), čo, samozrejme, nepredstavuje výrazný posun; a apelatívum doe 

ako daniel (P. Vilikovský), ale aj laň (M. Pokorný). Primárny význam substantíva doe je v 

angličtine laň, srna, takže slovenský preklad vnímame opäť ako individuálny, resp. negatívny 

posun. 

5.2.2 Podobným špecifikom z názvoslovia fauny je aj atributívna syntagma brimstone 

butterflies z vety „the lilac was shaking its flowers over the garden walls, and the brimstone 

butterflies were scudding hither and thither, and the dust of the pollen was in the air“. Pavel 

Vilikovský toto názvoslovné pomenovanie prekladá zovšeobecňujúcim spojením „sírovožlté 

motýle“: „ponad múr triasol svojimi kvetmi orgován, hore-dolu poletovali sírovožlté motýle 

a vo vzduchu sa vznášal peľový prach.“ (2000a, s. 249). Brimstone síce v angličtine označuje 

                                                           
171 plotica – „kaprovitá sladkovodná ryba s jednoradovými pažerákovými zubmi žijúca obyč. v nížinných tokoch 
riek, zool. rutilus“ (KSSJ, 2003, s. 486) 
172 Primárny význam lexémy sole v angličtine je „podošva, chodidlo“. 
173 Napr.  nemecké Seezunge, španielske lenguado. Porov. http://en.wikipedia.org/wiki/Sole_%28fish%29 (18. 2. 
2012).  
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síru, Brimstone butterfly je však druh motýľa s latinským rodovo-druhovým názvom 

Gonepteryx rhamni, ktorého slovenčina pomenúva ako žltáčik rešetliakový. Nazdávame sa, že 

keby P. Vilikovský použil lexému žltáčik namiesto spojenia sírovožlté motýle, jeho preklad by 

bol konkrétnejší, presnejší a aj poetickejší. Český prekladateľ uprednostnil práve podobnú 

lexému: „šeřík střásá své květy přes zahradní zdi, žluťásci se honí sem a tam a ve vzduchu se 

vznáší pyl“ (2000b, s. 230). Slovenské prekladateľské riešenie preto pokladáme za výrazovú 

stratu a simplifikáciu pôvodného pomenovania. 

5.2.3 Problematickým je aj slovenský preklad lexémy daffodil. Nevedno, či zo strany 

Pavla Vilikovského išlo o vedomý individuálny posun alebo neuvedomovaný negatívny 

posun, ktorý vyplýva z nesprávnej interpretácie lexémy daffodil v nasledujúcej vete: „It would 

seem to be something very erratic, very undependable — now to be found in a dusty road, 

now in a scrap of newspaper in the street, now a daffodil in the sun.“ Český prekladateľ si 

zvolil náležitý ekvivalent narcis:„Hned to najdete na prašné cestě, hned ve zmačkaných 

novinách na dlažbě, hned zas v prosluňených narcisech.“ (2000b, s. 316); v slovenskom 

preklade však čítame o sedmokráske: „Raz ju objavíte na prašnej ceste, raz v zdrape novín na 

ulici a hneď zasa v slnkom zaliatej sedmokráske.“ (2000a, s. 322). P. Vilikovský tu zamenil 

anglické lexémy daisy (sedmokráska) a daffodil (narcis). 

 

5.3 Polysémické lexémy 

tvoria ďalšiu špecifickú skupinu lexém, pri ktorých došlo v analyzovanom texte k negatívnym 

prekladovým posunom, a to pre nenáležité identifikovanie konkrétnej sémy.  

5.3.1 Takýto posun nastal v českom preklade pri anglickej východiskovej lexéme 

haunt v nasledujúcom kontexte: „As for myself, I should not mind if the homes and haunts of 

Mary Russell Mitford were closed to the public for a century at least.“ Český prekladateľ 

priradil apelatívu haunt význam „duch“, ktorý je síce legitímny, podľa nášho názoru však 

kontextovo nenáležitý:174

                                                           
174 haunt (n.) – „1. A place much frequented. 2. also hant or ha'nt or haint Chiefly Southern U.S. A ghost or other 
supernatural being“; Porov. na: 

 „...a pokud jde o mne, s radostí bych domy a duchy Mary Russell 

Mirfordovej uzavřela před veřejností alespoň na sto let“ (2000b, s. 256). Slovenský preklad si 

vybral primárny význam lexémy haunt – „často navštevované miesto“, ktorý  je v uvedenom 

kontexte primeraný: „Pokiaľ ide o mňa, nemala by som vôbec námietky, keby sa domy 

a obľúbené miesta pobytu Mary Russell Mitfordovej pre verejnosť aspoň na storočie 

zatvorili“ (2000a, s. 272).  

http://www.thefreedictionary.com/haunt  (22. 3. 2012). 
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5.3.2  Diferencie medzi českým a slovenským prekladom, ktoré vyplývajú z výberu 

odlišnej sémy polysémickej lexémy, pozorujeme aj pri lingvokultúrne špecifickom spojení 

plants on barrows vo vete „The usual hoarse-voiced men paraded the streets with plants on 

barrows.“ Slovenský prekladateľ interpretoval polysémickú lexému plant vo význame 

„rastlina, kvet“: „Po uliciach si vykračovali zvyčajní zachrípnutí chlapi s kvetmi na fúriku.“ 

(2000a, s. 257). Naproti tomu český prekladateľ si vybral inú lexiu substantíva plant – 

„továreň, dielňa“: „Ochraptělí muži si jako obvykle vykračovali po ulicích s dílničkou na 

kolečkách“ (2000a, s. 238). V britskom lingvokultúrnom kontexte je spojenie plants on 

barrows odkazom na tzv. barrow boys – pouličných predavačov, ktorí predávali z prenajatých 

vozíkov rôzny tovar (od kníh, cez oblečenie, ryby, až po rastliny).175

5.3.3 Komparácia cieľových textov ukázala, že problematickým je aj preklad slovesa 

blot out použitého vo vete: „We only know casually and by chance that he ‘never blotted 

a line’.“ Verbum „to blot“ je polysémické a jeho význam je jednak: 1. vytrieť dosucha, 2. 

vysať, ale aj 3. poškvrniť, pokaziť si (napr. povesť).

 Nazdávame sa preto, že 

P. Vilikovský vystihol sémantiku spojenia plants on barrows lepšie ako M. Pokorný, ktorého 

preklad považujeme za individuálny posun, za odlišnú, resp. nenáležitú interpretáciu 

lingvokulturémy.  

176

Pri overovaní zdroja tohto výroku sme však narazili na fakt, že V. Woolfová týmito 

slovami parafrázovala Bena Jonsona, ktorého pôvodný výrok znel: „I remember, the players 

have often mentioned it as an honour to Shakespeare that in his writing (whatsoever he 

penned) he never blotted out line. My answer hath been, would he had blotted a 

 V slovenskom preklade si P. 

Vilikovský vybral prvý význam: „Vieme iba letmo a náhodou, že ‘nikdy nevytrel ani riadok.’“ 

(2000a, s. 276). V českom preklade nachádzame význam „pokaziť“: „Pouze mimoděk 

a náhodou víme, že nikdy ‘nezkazil verš’“ (2000b, s. 261). Vzhľadom na existenciu frazémy 

„to blot one's copybook“ („urobiť vážnu chybu, ktorá pokazí dovtedy dobrú povesť; 

pošramotiť si reputáciu, urobiť zlý dojem“) by sme sa mohli nazdávať, že Woolfová tu mala 

na mysli práve tento druhý význam, ktorý využil aj český prekladateľ.  

                                                           
175 barrow  boy (angl.) – muž alebo chlapec, ktorý predáva z vozíka/fúrika na ulici rozličný tovar. Obrázok na: 
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSE00643&t=2&urltp=search.php%3Fstart%3D100%26e
nd%3D120%26what%3D%26where%3D|Calton%26who%3D%26period%3D%26collection%3D%26search%3
D99  (22. 3. 2012) 
176 blot (v.) – „1. to soak up or dry with absorbent material. 2. to spot or stain, as with a discoloring substance; 3. 
To bring moral disgrace to, to obliterate (writing)“ Porov. na: http://www.thefreedictionary.com/blot (22. 3. 
2012). 

http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSE00643&t=2&urltp=search.php%3Fstart%3D100%26end%3D120%26what%3D%26where%3D|Calton%26who%3D%26period%3D%26collection%3D%26search%3D99�
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSE00643&t=2&urltp=search.php%3Fstart%3D100%26end%3D120%26what%3D%26where%3D|Calton%26who%3D%26period%3D%26collection%3D%26search%3D99�
http://www.theglasgowstory.com/image.php?inum=TGSE00643&t=2&urltp=search.php%3Fstart%3D100%26end%3D120%26what%3D%26where%3D|Calton%26who%3D%26period%3D%26collection%3D%26search%3D99�
http://www.thefreedictionary.com/blot�
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thousand.“177

5.3.4 Diferencie vyplývajúce z paradigmatického vzťahu polysémie sa ukazujú aj pri 

porovnaní prekladov nasledujúcej vety: „What a waste that the woman who wrote ‘the best 

bred women are those whose minds are civilest’ should have frittered her time away 

scribbling nonsense and plunging ever deeper into obscurity and folly till the people crowded 

round her coach when she issued out.“ Polysémické sloveso issue out môže v angličtine 

označovať významy „ísť“, „prísť“, „vytiecť“

 Vzhľadom na sémantiku verba blot out („vymazať, zrušiť“) v parafrázovanom 

výroku usudzujeme, že správny je práve slovenský preklad – „vytrieť, vymazať“.  

178 a rovnako polysémické je aj substantívum 

coach.179

Český prekladateľ interpretoval sloveso issue out ako posledné vyprevadenie 

diskutovanej osoby na cintorín a metaforicky nahradil koč smrteľnou posteľou, čo hodnotíme 

ako individuálny posun na základe vlastnej interpretácie skutočnosti, resp. ako negatívny 

posun: „Jaká škoda, že žena, která napsala slova ‘nejvychovanější ženy jsou ty, jejichž duše 

jsou nejslušnější’, musela promarnit život spisováním nesmyslů a zapadáním do stále hlubší 

nepochopitelnosti a bláznovství, až se nakonec kolem její smrtelné postele tísnili zvědavci“ 

(2000b, s. 271). 

 Pri oboch lexémach si obaja prekladatelia vybrali odlišné lexie. 

Slovenský prekladateľ si zvolil civilnejší, nocionálny preklad, ktorý podľa nášho 

názoru ekvivalentne vystihuje komunikačný zámer esejistky: „Aká je to škoda, že žena, ktorá 

napísala: ‘najlepšie vychované sú tie ženy, ktorých mysle sú najušľachtilejšie’, premárnila 

čas čarbaním nezmyslov a tým, že čoraz hlbšie upadala do zmätenosti a pochabosti, až sa 

napokon, keď vyrážala z domu, okolo jej kočiaru zbiehali ľudia.“ (2000a, s. 284 – 285). 

5.3.5 Napokon uvádzame posledný príklad polysémickej lexémy: anglického 

substantíva sex, pri ktorom si obaja prekladatelia vybrali odlišnú lexiu. Ani vo 

východiskovom texte nemožno celkom jednoznačne určiť, ktorú lexiu mala esejistka na 

mysli: „And how small a part of a woman’s life is that; and how little can a man know even of 

that when he observes it through the black or rosy spectacles which sex puts upon his nose.“  

Podľa slovenského prekladu si esejistka vyberá význam pohlavie: „...a ako málo môže 

o nej vedieť nejaký muž, keď ju pozoruje čiernymi či ružovými okuliarami, ktoré mu 

                                                           
177 V preklade: „Pamätám sa, že herci často spomínali ako poctu Shakespearovi , že nech písal  čohokoľvek, 
nikdy nevymazal ani riadok. Ja som im na to odvetil, kiež by vymazal tisíc.“ Porov. na 
http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/drama/reputation/jonson1.html (22. 3. 2012). 
178 v angl. „come, go or flow out“ (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1994, s. 667) 
179 Okrem iného sú to významy ako „koč, dostavník, autobus, vozeň, tréner,“ 
http://www.thefreedictionary.com/coach  (22. 3. 2012). 

http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/SLT/drama/reputation/jonson1.html�
http://www.thefreedictionary.com/coach�


155 

 

nasadzuje na nos pohlavie.“180

 

 (2000a, s. 301). Český prekladateľ interpretoval túto 

polysémiu v prospech substantíva sex: „...a jak málo může i o něm vědět muž, když jej 

pozoruje přes černé anebo růžové brýle, které mu na nos nasadí sex.“ (2000b, s. 291). 

Nazdávame sa, že kontext dovoľuje variantnú interpretáciu, preto v tomto prípade obe 

prekladové interpretácie možno akceptovať ako legitímne. 

5.4 Faktické lapsusy 

Niektoré negatívne posuny v preklade Woolfovej eseje nie sú výsledkom lingvistickej 

špecifickosti lexém a hodnotíme ich ako lapsusy z nepozornosti, nedôslednosti prekladateľa, 

resp. z jeho informačného deficitu.  

5.4.1  Takýto negatívny posun nastal v českom preklade pri zvýraznenom spojení 

three hundred a year v nasledujúcom úryvku: „what might have happened if Charlotte Brontë 

had possessed say three hundred a year — but the foolish woman sold the copyright of her 

novels outright for fifteen hundred pounds.“ V češtine prekladateľ akoby prehliadol 

podielovosť tohto vyjadrenia: „...kdyby Charlottě Brontëové bylo dáno třeba tři sta let (ale ta 

bláznivá žena prodala práva na své romány bez dalšího za patnáct set liber)“ (2000b, s. 279). 

Slovenský preklad je v tomto ohľade adekvátny: „keby Charlotte Brontëová bola mala tri 

stovky ročne – ale tá nerozumná ženská hneď predala svoje autorské práva za pätnásť 

stoviek“ (2000a, s. 291). 

5.4.2  Na druhej strane treba upozorniť aj na lapsus v slovenskom preklade, keď 

esejistka píše: „It is part of the novelist’s convention not to mention soup and salmon and 

ducklings, as if soup and salmon and ducklings were of no importance whatsoever“ a český 

prekladateľ ekvivalentne prekladá: „Patří k románové konvenci pomlčet o polévce, lososovi 

a kachně, jako kdyby polévka a losos a kachna byly zcela bez významu.“ (2000b, s. 224). 

V slovenskom preklade došlo k prekladateľskému omylu, keď prekladateľ zrejme zamenil 

paronymné lexémy ducklings (káčatká) a dumplings (knedle, halušky): „Patrí 

k románopiseckým konvenciám nespomenúť polievku, lososa ani knedle, akoby polievka, 

losos a knedle neboli vôbec dôležité.“ (2000a, s. 245).  

5.4.3  Lapsus nastal i v slovenskom preklade východiskovej vety: „Lord Dudley, THE 

TIMES said when Lady Dudley died the other day, ‘a man of cultivated taste and many 

accomplishments, was benevolent and bountiful, but whimsically despotic.“ Tá sa do 

slovenčiny dostala ako „Lord Dudley, ako uviedli The Times, keď jedného dňa Lord Dudley 
                                                           
180 Správny tvar lexémy zvýraznenej v citáte by mal byť okuliarmi. 
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umrel, ‘muž vyberaného vkusu a mnohých predností, bol blahovoľný a štedrý, ale vrtošivo 

despotický.“ (2000a, s. 286). Vo vete sa striedajú substantíva Lord a Lady, čo napokon mohlo 

P. Vilikovského zmiasť, takže spojenie Lady Dudley nahradil nenáležitým Lord Dudley. 

V českom preklade k tomuto omylu nedošlo: „Když Lady Dudleyová nedávno zemřela, 

napsaly Timesy, že Lord Dudley byl ‘muž vybraného vkusu a mnoha úspěchů, dobromyslný 

a štědrý, avšak nevyzpytateľně despotický.“ (2000b, s. 273). 

5.4.4 Podobnú faktickú chybu nachádzame, tentoraz v českom preklade, pri 

transformácii vety: „Must they all be scrapped because Emma and Mr Woodhouse are dead?“ 

V románe Jane Austenovej Emma bol Mr. Woodhouse Emminým otcom, čo si český 

prekladateľ pravdepodobne neoveril, resp. nevšimol vo východiskovom texte, takže prekladá: 

„Patří všechny do starého železa jen proto, že Emma a paní Woodhousová jsou po smrti?“ 

(2000b, s. 289).181

5.4.5 Nepresnosti nastali aj pri uvádzaní časových údajov: český prekladateľ 

transformoval vetu „Dinner was not till half-past seven.“ správne: „Večeře byla až v půl 

osmé.“ (2000b, s. 227), kým slovenský preklad obsahuje nežiaduci posun: „Večera bola až 

o pol siedmej.“ (2000a, s. 247). K podobnému chybnému uvedeniu časového údaja došlo aj v 

ďalšom prípade: „It was now evening (seven twenty-three to be precise)“, hoci lapsus sa 

tentoraz vyskytol v českom preklade: „teď už byl večer (Přesně vzato sedm třicet tři)“ (2000b, 

s. 229); naproti správnemu slovenskému „bol už večer (sedem dvadsaťtri, aby som bola 

presná)“ (2000a, s. 249). 

 V slovenskom preklade je tento intertextový odkaz uvedený správne: 

„Treba ich všetky dať do šrotu len preto, že Emma a pán Woodhouse sú mŕtvi?“ (2000a, s. 

299). 

  5.4.6 Faktický omyl zaznamenávame v českom preklade aj pri lingvokulturéme – 

antroponyme Mary Beton, ktoré sa dôsledne na viacerých miestach eseje (čo však 

prekladateľa neospravedlňuje) uvádza ako Mary Bentonová: „říkejte mi Mary Bentonová, 

Mary Setonová, Mary Carmichaelová“ (2000b, s. 219); „zde Mary Bentonová ustává v řeči.“ 

(op. cit., s. 311).  

Vo východiskovom anglickom texte sa však pracuje s antroponymom Mary Beton: 

„Here then was I (call me Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael or by any name you 

please)“ a ďalej „Here, then, Mary Beton ceases to speak“; v slovenskom takisto: „Sedím si 

ja (volajte ma Mary Betonová, Mary Setonová, Mary Carmichaelová)“ (2000a, s. 240), „Tu 

                                                           
181 Na inom mieste (2000b, s. 298) prevzal túto lingvokulturému správne: „Pan Woodhouse a pan Cuasabon 
mají skvrny té a té velikosti, té a té povahy.“ 
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teda Mary Betonová umĺkla“ (op. cit., s. 318). Rešpektuje sa tak aj odkaz na historickú 

osobnosť: Mary Beatonovú, spoločnicu škótskej kráľovnej Mary Stuartovej.182

 

 

5.5 Nedodržanie zásady úplnosti 

Popri problematike faktických lapsusov chceme v tejto časti štúdie upozorniť na 

nedodržanie jednej zo zásad slovenskej prekladateľskej školy, zásady úplnosti (Ferenčík, 

1982, s. 58 – 60), a to na viacerých miestach prekladu Pavla Vilikovského, v ktorom chýbajú 

niektoré vety východiskového textu eseje.183

5.5.1 Ako nedodržanie zásady úplnosti hodnotíme slovenský preklad vety, ktorá 

tematicky súvisí s príkladom diferencovanej syntaktickej segmentácie (porov. 6.2): „One of 

them, it is true, George Eliot, escaped after much tribulation, but only to a secluded villa in St 

John’s Wood.“ P. Vilikovský pri preklade – zámerne alebo z nepozornosti – vynecháva z tejto 

vetnej syntagmy meno George Eliotovej: „Jedna z nich, pravda, po mnohých trápeniach 

unikla, ale iba do zastrčenej vily v St. John's Wood.“ (2000a, s. 291). Na rozdiel od neho 

český prekladateľ antroponymum ponechal: „Je pravda, že jedna z nich – George Eliot – po 

mnoha trápeních unikla, ovšem pouze do odloučené vily ve čtvrti St. John's Wood.“ (2000b, s. 

280 – 281).  

 Rozsah vynechaného textu v slovenskom 

preklade varíruje od niekoľkých slov cez vetu až po rozsiahlejší textový úsek. Motivácia 

takéhoto prekladateľovho postupu nie je vždy jasná – môže za ňou stáť individuálna 

interpretácia esejistického textu či mimotextovej skutočnosti, prípadne odlišná verzia 

východiskového textu alebo aj nedôslednosť prekladateľa. 

Na priblíženie tohto literárnohistorického odkazu: George Eliotová žila dvadsať rokov 

so ženatým mužom Georgeom Henrym Lewesom v londýnskej štvrti St. John's Wood, 

v dome známom ako ‘The Priory’. Esejistka rátala s tým, že (súdobý) anglický čitateľ tieto 

súvislosti Eliotovej života poznal. Slovenský prekladateľ však vynechaním mena 

spisovateľky dáva slovenskému čitateľovi možnosť identifikovať autorku len na základe 

nepriamych odkazov v texte, ktoré zachoval: „...lebo či vari nežila v hriechu so ženatým 

mužom...“ a „Keby bol Tolstoj žil s vydatou paničkou v ústraní v Priory, ‘odrezaný od toho, čo 

sa nazýva svetom’“ (op. cit., s. 292).  

5.5.2 Ďalšie porušenie zásady úplnosti sa nachádza pri opise už spomínaných 

bezchvostých mačiek (2.8): „The tailless cat, though some are said to exist in the Isle of Man, 
                                                           
182 Porov. v tejto štúdii kap. 1.3.3. 
183 Problematiky nedodržania zásady úplnosti sme sa dotkli v tejto práci už pri prekladových posunoch, ktoré 
nastali pri zámene I. 
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is rarer than one thinks. It is a queer animal, quaint rather than beautiful. It is strange what 

a difference a tail makes.“  

V slovenčine zvýraznená veta chýba: „Bezchvosté mačky, hoci na ostrove Man sa ich 

vraj zopár vyskytuje, sú vzácnejšie, ako sa myslí. Zvláštne, ako veľmi záleží na chvoste.“ 

(2000a, s. 247). Do českého prekladu sa však táto syntagma dostala: „Tvrdí se sice, že 

bezocasé kočky žijí na ostrově Man, ale jsou vzácnejší, než si lidé myslí. Je to prazvláštní 

zvíře, spíš bizarní než krásné. Je pozoruhodné, jak mnoho záleží na ocasu.“ (2000b, s. 227).  

5.5.3 Podobne chýba v slovenskej verzii eseje aj preklad vety „We cannot have sofas 

and separate rooms.“, kým v českom preklade sa jej prekladový ekvivalent uvádza. Pre 

porovnanie citujeme problémové kontexty:  

– anglický text: „So obviously we cannot have wine and partridges and servants carrying tin 

dishes on their heads, she said. We cannot have sofas and separate rooms. ‘The amenities,’ 

she said, quoting from some book or other, ‘will have to wait.’“ 

– český preklad: „A tak si samozřejmě nemůžeme dopřát víno a koroptve a sluhy, co na 

hlavách nosí cínové mísy, řekla: Nemůžeme mít gauče a oddělené pokoje. ‘Pohodlí,’ řekla, 

citujíc z nějaké knihy ‘bude muset počkat.’“ (2000b, s. 234). 

– slovenský preklad: „Je teda jasné, že nemôžeme mať víno, jarabice a služobníctvo, ktoré 

roznáša na hlavách cínové tácne, povedala. ‘Komfort,’ zacitovala z ktorejsi knihy,‘bude 

musieť počkať.’“ (2000a, s. 253). 

5.5.4 Slovenský preklad nerešpektuje zásadu úplnosti ani v prípade vety zvýraznenej 

v nasledujúcom úryvku: „‘Sir, a woman’s composing is like a dog's walking on his hind legs. 

It is not done well, but you are surprised to find it done at all.’ So accurately does history 

repeat itself.“ V slovenskom preklade táto veta chýba: „‘Pane, keď žena skladá, je to, ako keď 

pes chodí na zadných nohách. Nerobí to dobre, ale ste prekvapený, že to vôbec robí.’“ (2000a, 

s. 279), kým v českom preklade sa vyskytuje: „‘Pane, ženské skládaní je, jako když se pes 

prochází po zadních. Jde mu to špatně, ale člověka překvapuje, že to vůbec svede.’ Takto 

přesně se historie opakuje.“ (2000b, s. 264 – 265). 

5.5.5 Aj vo vete „She was ‘unhanding’ herself as they say in the old plays.“ je v 

slovenčine vynechaná zvýraznená časť: „Ako sa vravievalo, strácala nad sebou vládu.“ 

(2000a, s. 299); kým v češtine ju preklad zachováva: „Pouští se z řetězu“, jak se říká ve 

starých divadelních hrách.“ (2000b, s. 288). 

5.5.6 Ďalší dôvetok chýba vo Vilikovského preklade východiskového textu: „Do not 

dream of influencing other people, I would say, if I knew how to make it sound exalted. Think 
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of things in themselves.“ V češtine je tento úsek Woolfovej textu kompletný: „Neobírejte se 

sny o ovlivňování druhých, řekla bych, kdybych vědela, jak to pronést vzletně. Přemýšlejte 

o věcech tak, jak jsou.“ (2000b, s. 317). V slovenčine však čítame túto pasáž bez záverečnej 

vety: „Nesnívajte o tom, že ovplyvníte iných ľudí, povedala by som, keby som to vedela 

vyjadriť nadnesene.“ (2000a, s. 323). 

5.5.7 Napokon spomenieme ešte pomerne rozsiahlu chýbajúcu časť textu, keď V. 

Woolfová cituje dlhší úryvok z románu Jane Eyrová. V českom preklade sa táto časť objavuje 

(2000b, s. 277 – 278), v slovenskom preklade je jej vypustenie naznačené troma bodkami 

(2000a, s. 290). Treba však pripustiť, že ide o sekundárny text, ktorý podľa prekladateľa 

zrejme aj v limitovanej podobe dostatočne ilustruje esejistkin komunikačný zámer. 

 

6 Negatívne posuny na úrovni syntaktickej stavby 

Kým doposiaľ sme sa venovali najmä lapsusom a posunom v rovine lexiky, na tomto 

mieste upriamime pozornosť na posuny, ktoré v prekladoch nastali na úrovni syntaktickej 

segmentácie východiskového textu. Odlišná interpretácia zložených súvetí s prítomnosťou 

parentéz prináša aj zmeny na úrovni významu v porovnávaných prekladových verziách.   

6.1 Negatívny prekladový posun zaznamenávame pri vetnej syntagme 

východiskového textu, kde V. Woolfová píše o založení fakulty vo Fernhame: „Oh, but you 

know the story, she said, bored, I suppose, by the recital.“ P. Vilikovský pripojil záver vety 

„by the recital“ k syntagme „you know the story“: „Ale veď ty, predpokladám, povedala 

znudene, poznáš tú históriu naspamäť.“ (2000a, s. 252). Naproti tomu český prekladateľ 

pochopil zámer autorky pri segmentácii vety – podľa nášho názoru – náležite a pripojil 

spojenie „by the recital“ k lexéme bored: „bored...by the recital“: „Ale vždyť tu historii znáš, 

řekla, nejspíš unavená, že ji zas musí vyprávět.“ (2000b, s. 233). 

6.2 Odlišnú interpretáciu syntaktickej výstavby textu nachádzame aj pri vete: „Had 

Tolstoi lived at the Priory in seclusion with a married lady ‘cut off  from what is called the 

world’, however edifying the moral lesson, he could scarcely, I thought, have written WAR 

AND PEACE.“ Esejistka na tomto mieste eseje cituje výrok George Eliotovej ‘cut off from 

what is called the world’, ktorý G. Eliotová vyslovila na svoju adresu. Woolfová tento výrok 

spomína aj vo svojej eseji George Eliot: „She had been ‘cut off from what is called the world’, 
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she said later, but she did not regret it.“184

Slovenský prekladateľ usúvsťažnil pasívne particípium cut off s osobou Tolstého: 

„Keby bol Tolstoj žil s vydatou paničkou v ústraní v Priory, ‘odrezaný od toho, čo sa nazýva 

svetom’, aj keby to bolo mravne poučná lekcia, sotva by bol, pomyslela som si, napísal Vojnu 

a mier.“ (2000a, s. 292). Naproti tomu český prekladateľ tento neurčitý slovesný tvar 

asocioval s postavou vydatej ženy: „Kdyby Tolstoj žil v ústraní kláštera s vdanou ženou 

‘odříznutou od toho, co se nazývá svět’, pak by možná podal výchovnou mravní lekci, ale 

stěží by, říkala jsem si, napsal Vojnu a mír.“ Nazdávame sa, že vzhľadom na komunikačný 

zámer („Tolstoj by len ťažko napísal svoje veľkolepé dielo, keby bol odrezaný od okolitého 

sveta“) je slovenský preklad ekvivalentný a v syntaktickom usúvsťažnení particípia cut off 

primeraný. 

. Je otázne, či sa v eseji Vlastná izba rovnaký citát 

vzťahuje na Tolstého alebo na jeho vydatú spoločnicu, ktorá žila v ústraní tak, ako žila vydatá 

George Eliotová so ženatým Georgeom Henry Lewesom.  

 6.3 Rozdiely v syntaktickej segmentácii východiskového textu boli zrejme príčinou 

odlišných prekladateľských riešení aj nasledujúceho obrazu v slovenskom i českom preklade: 

„the Beadle himself perhaps in a milder manifestation, set before us, wreathed in napkins, a 

confection which rose all sugar from the waves.“ V slovenčine čítame: „možno samotný 

pedel v miernejšom vydaní, položil do obrúskov zavinutý zákusok, ktorý dvíhal z vĺn cukrovú 

hlavu.“ (2000a, s. 245). V českom preklade zasa: „snad sám pedel ve vlídnejší podobě, před 

nás postavil dezert, slaďoučký nákyp v nařasených obrouscích.“ (2000b, s. 224). Aj napriek 

istým posunom oba preklady možno považovať za náležitú prekladovú transformáciu obrazu.  

 

7 Hovorovosť slovenského prekladu eseje  

Pri analýze prekladov Pavla Vilikovského poukazuje V. Biloveský na to, že 

Vilikovského prekladateľské riešenia sú expresívnejšie a emocionálnejšie ako východiskový 

text (Biloveský, 2005, s. 93; s. 111).185

                                                           
184 V slovenskom preklade od P. Vilikovského táto esej vyšla spolu s analyzovaným prekladom eseje Vlastná 
izba a Vilikovský relevantnú vetu prekladá takto: „Bola, ako povedala neskôr, ‘odrezaná od toho, čo sa nazýva 
svetom’, ale neľutovala.“ (2000a, s. 128). 

 Za predpokladaný dôvod tejto zvýšenej expresivizácie 

sa považuje jednak Vilikovského bohatá prozaická a publicistická činnosť i jeho skúsenosť 

s umeleckým prekladom (ibid.). Preto sme si v práci chceli overiť, či sa Vilikovského 

tendencia k expresivizácii dostala aj do jeho prekladu eseje Vlastná izba.  

185 Analýza sa opierala o Vilikovského preklady knihy Paula C. W. Daviesa Posledné tri minúty a práce Mýtus 
a význam od Claudea Léviho-Straussa. 
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Expresívnosť sa vo Vilikovského preklade Woolfovej Vlastnej izby prejavuje okrem 

iného na úrovni použitých hovorových lexém, ktoré v tejto príznakovosti nekorešpondujú 

s východiskovým textom. Treba však zároveň pripustiť, že hovorovosť v takýchto 

izolovaných  prípadoch neruší, prináša do slovenského prekladu prekladateľovu poetiku 

a idiolekt. Na ilustráciu ponúkame viacero príkladov takéhoto individuálneho prekladového 

posunu smerom k hovorovosti a expresívnosti v slovenskom preklade:    

  7.1 „It would have needed a very stalwart young woman in 1828 to disregard all those 

snubs and chidings and promises of prizes.“ – „V roku 1828 by bolo treba veľmi tvrdohlavú 

mladú ženu na to, aby si nevšímala všetky tie oflinky, karhania a prísľuby cien.“ (2000a, s. 

295 – 296). Lexému snub možno do slovenčiny preložiť neutrálnymi ekvivalentmi 

ignorovanie, ohrdnutie, odbitie; P. Vilikovský si vybral príznakové substantívum oflinok s 

významom „zaucho, facka“.186

7.2 Oproti nocionálnemu anglickému apelatívu feather vo vete „It is another feather, 

perhaps the finest, in their caps.“ si obaja prekladatelia vybrali deminutíva, P. Vilikovský 

navyše so štylistickým príznakom expresívnosti:

 Český  preklad zostal pri nocionálnom pomenovaní: „Mladá 

žena, která by se v roce 1828 dokázala povznést nad všechny ty ústrky a posměšky a přísliby 

cen, by musela být velmi statečná.“ (2000b, s. 284).   

187

7.3 Hovorovosť slovenských ekvivalentov vyznieva ešte výraznejšie vtedy, ak ich 

porovnáme s českými prekladateľskými riešeniami, čo možno ilustrovať aj na nasledujúcich 

zvýraznených lexémach eseje: „Wait a moment.... Mary Carmichael is playing a trick on us... 

Mary is tampering with the expected sequence.“  

 „Je to ďalšie perečko, možno to 

najkrajšie, na ich klobúku.“ (2000a, s. 295); v češtine: „Je to další pírko, možná to 

nejkrásnější, v jejich kloboucích.“ (2000b, s. 284).  

P. Vilikovský v preklade využil ako ekvivalenty deminutívum (momentík), frazému 

(šiť búdu) a hovorovú lexému (fígeľ): „Momentík, povedala som... Mary na nás šije búdu... 

Mary stvára fígle s dejovou následnosťou“ (2000a, s. 300). V českom preklade sú ekvivalenty 

neutrálnejšie, nocionálnejšie: „Počkej chvilku, řekla jsem...Mary Carmichaelová na nás něco 

hraje. Mary zasahuje do očekávané posloupnosti“ (2000b, s. 289). 

7.4 Podobne hovorovo vyznievajú v komparácii „východiskový text – slovenský 

preklad – český preklad“ aj slovenské prekladateľské riešenia v nasledujúcej vete: „The ape is 

too distant to be sedulous.“ Pavel Vilikovský si podľa nášho názoru zvolil veľmi vhodný, 

                                                           
186 Porov. KSSJ (2003, s. 429). 
187 Porov. heslo perečko v KSSJ (2003, s. 474). 
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hoci hovorový ekvivalent: „Váha, tempo, pochody mužskej mysle sa priveľmi líšia od jej 

vlastných, aby mohla od neho s úspechom prevziať niečo podstatné. Na opičenie sa je 

priveľmi vzdialený.“ (2000a, s. 296). Naproti tomu český prekladateľ zvolil výrazne 

nocionálny ekvivalent v podobe slovesa napodobovat, čo vo vzťahu k východiskovému textu 

považujeme za výrazovú stratu: „Tíha, krok, tah mužského ducha se příliš liší od jejího, než 

aby z něj se zdarem vyzdvihla cokoli podstatného. Při těchto rozdílech už nelze jen tak 

napodobovat.“ (2000a, s. 285). 

7.5 Aj anglické slovné spojenie odd job – v preklade príležitostná práca – sa do 

slovenského prekladu dostalo v podobe hovorovej, ako kontextovo aj sémanticky vhodné 

substantívum fuška.188

7.6 Frazému použil slovenský prekladateľ ako prekladový ekvivalent nocionálnej 

syntagmy her belongings aj vo vete „She made up a small parcel of her belongings.“; 

nahradil ju frazematickým sedem sliviek: „zaviazala svojich sedem sliviek do batôžka“ 

(2000a, s. 274),

 Východiskové „Before that I had made my living by cadging odd jobs 

from newspapers...teaching the alphabet to small children in a kinder garten.“ sa do 

slovenčiny transformovalo ako „Predtým som si zarábala na živobytie vyžobrávaním 

drobných fušiek v novinách..., tým, že som malé deti učila v škôlke abecedu.“ (2000a, s. 266). 

V češtine bola použitá nocionálna lexéma: „Předtím jsem si na živobytí vydělávala louděním 

drobností pro noviny...a učení v mateřské školce.“ (2000b, s. 49). 

189

V súvislosti s frazémami možno spomenúť aj preklad syntagmy „nobody cared 

a straw“, ktorej súčasťou je frazéma „not to care a straw“. Frazematickosť prekladateľských 

riešení na tomto mieste zachovali obaja prekladatelia: P. Vilikovský: „nikomu ani máčny 

máčik nezáležalo“ (2000a, s. 310); M. Pokorný: „nikdo se ani zbla nezajímal“ (2000b, s. 

302). 

 kým český prekladateľ prekladá opäť nepríznakovo: „sbalila si věci do 

uzlíku“ (2000b, s. 258). 

7.7 Vo vzťahu k hovorovosti slovenského prekladu treba konštatovať, že v českom 

preklade sa na viacerých miestach vyskytujú termíny a internacionalizmy tam, kde slovenský 

prekladateľ volí neutrálnu a domácu lexému. Napr. východiskové „a great mind is 

androgynous.“ sa do češtiny dostalo ako „velký duch je androgynní“ (2000b, s. 305), kým 

v slovenčine sa použili domáce lexémy: „veľká myseľ je obojpohlavná“ (2000a, s. 313).  

                                                           
188 Substantívum fuška patrí k hovorovej variete slovenčiny a definuje sa ako „1. práca popri riadnom 
zamestnaní“ alebo „2. neoprávnené vykonávanie (remeselníckeho) povolania, práca načierno“ (SSSJ, 2006, s. 
1035). 
189 V doslovnom preklade: „Zbalila si veci do balíčka.“  
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Podobne aj ďalšiu syntagmu, „the androgynous mind is resonant and porous“, 

transformoval M. Pokorný prostredníctvom interlingválne motivovaných lexém: 

„Androgynní duch je rezonantní a porézní“ (2000b, s. 305), kým slovenský prekladateľ si 

zvolil domáce ekvivalenty: „Obojpohlavná myseľ je vnímavá a pórovitá“ (2000a, s. 313), čo 

hodnotíme ako primeranejšie riešenie vzhľadom na cieľový jazyk i čitateľa. 

Prevzatá lexéma sa dostala do českého prekladu aj v nasledujúcej vete: 

„Shakespeare’s indecency uproots a thousand other things in one’s mind, and is far from 

being dull.“; transformované v češtine ako: „Shakespearova indecentnost vám v duši vyrve 

z kořenů tisíc dalších věcí a k tuposti má daleko.“ (2000b, s. 307). Nazdávame sa, že 

slovenské prekladateľské riešenie, ktoré využíva domácu lexému, je sémanticky 

prehľadnejšie, zrozumiteľnejšie: „Shakespeare svojou nemravnosťou vyvolá v mysli tisíc 

iných vecí a nie je ani trocha jednotvárny.“ (2000a, s. 315). 

 

8 Humor a irónia ako kultúrne špecifiká190

Hoci možno vo všeobecnosti konštatovať, že „esejistické texty spája predovšetkým 

vysoká miera subjektívnosti a kladného citového zaujatia na spracúvanej téme“ (Slančová, 

1987, s. 77), nezriedka v eseji nachádzame aj vyjadrenie negatívneho postoja, a to „zväčša 

implicitne, prostredníctvom irónie, humoru až sarkazmu“ (ibid.). Humor pritom možno 

považovať za výsostne kultúrny fenomén, ktorý má v jednotlivých kultúrach iné prostriedky 

výstavby, a identifikovať ho, pochopiť skryté konotácie nemusí byť v cieľovej kultúre vždy 

jednoduché.  

 

Britský humor, prítomný vo Woolfovej eseji, sa vyznačuje viacerými špecifikami, 

medzi iným aj výrazným sarkazmom a (seba)iróniou.191

8.1 Woolfovej ironický osteň je nasmerovaný predovšetkým proti mužským 

predstaviteľom vtedajšej spoločnosti – filozofom, spisovateľom, politikom či cirkevným 

hodnostárom. Irónia sa v analyzovanej eseji zväčša vytvára na väčšom textovom priestore, 

a to v protiklade s nocionálnou informáciou (porov. zvýraznenú časť textu): „Currer Bell, 

 Tie môžu na prijímateľa z odlišnej 

kultúry pôsobiť rušivo a necitlivo. Ironické a sarkastické vyjadrenia použila V. Woolfová 

úspešne na viacerých miestach analyzovanej eseje, čím sa jej podarilo vyhnúť sa pátosu 

a moralizovaniu a súčasne vyjadriť nesúhlas s ironizovaným denotátom.  

                                                           
190 Keďže ironický prvok sa v analyzovanej eseji prejavuje na väčšej textovej ploche, v tejto kapitole citujeme 
z priestorových dôvodov iba slovenský preklad eseje, ktorý však podľa nášho názoru dostatočne ilustruje tento 
kompozičný prvok aj bez uvedenia východiskového textu. 
191 K otázke britského humoru v eseji porov. aj kap. II.4. 
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George Elliot, George Sand, všetky obete vnútorného sváru sa, ako dokazujú ich spisy, 

neúspešne pokúšali zakryť závojom mužského mena. Takto si uctili konvenciu, ktorú ak 

nezaviedlo, tak aspoň výdatne podporovalo opačné pohlavie (najväčšou slávou ženy je, že sa 

o nej nehovorí, vyhlásil Perikles, sám muž, o ktorom sa veľa povravelo), že totiž publicita je 

u žien odporná.“ (2000a, s. 276). Irónia vybudovaná na kontraste dvoch informácií 

potvrdzuje, že v eseji (nielen Woolfovej) „majú paradoxné a antitetické konštrukcie až 

aforisticky lakonickú podobu“ (Slančová, 1984, s. 220). 

8.2 Irónia na niektorých miestach prechádza až do sarkazmu, v nasledujúcom úryvku 

sa ironický tón ešte znásobuje radením jednoduchých viet v kombinácii s expresívnymi 

exklamáciami: „...a spomenula som si na toho starého pána, ktorý je už mŕtvy, ale bol tuším 

biskupom a vyhlásil, že nijaká žena, či už minulá, súčasná alebo budúca, nemôže mať 

Shakespearovho génia. Napísal o tom do novín. Povedal tiež istej dáme, ktorá sa na neho 

obrátila so žiadosťou o informáciu, že mačky v skutočnosti nejdú do neba, hoci majú, ako 

dodal, čosi ako dušu. Koľko uvažovania nám títo starí páni kedysi ušetrili! Ako sa pod ich 

vplyvom zúžili hranice nevedomosti! Mačky nejdú do neba. Ženy nemôžu napísať 

Shakespearove hry.“ (2000a, s. 272 – 273).  

Esejistka svoj negatívny vzťah k ironizovanému denotátu často vyjadruje v parentéze, 

vloženej do hlavnej výpovednej línie, a zdanlivým súhlasom s výrokom, ktorý však napokon 

využije v prospech svojej argumentácie o dôsledkoch nízkej vzdelanosti žien: „Ale pokiaľ ide 

o mňa, súhlasím s nebohým biskupom, ak ním naozaj bol – nie je mysliteľné, že by za 

Shakespearových čias mala nejaká žena Shakespearovo nadanie. Lebo také nadanie sa 

nerodí medzi lopotiacimi, nevzdelanými, poníženými ľuďmi.“ (op. cit., s. 274).  

8.3 Azda najsilnejší a súčasne najkontroverznejší192

                                                           
192 Toto Woolfovej vyhlásenie je kontroverzné preto, že Oscar Browning bol z tohto výroku údajne obvinený 
nespravodlivo. V. Woolfová uvedené obvinenie prebrala od Browningovho synovca H. E. Worthama, ktorý však 
neposkytol žiadne dôkazy o existencii takéhoto výroku v Browningových prácach. Preto niektorí experti na 
Browningovo dielo popierajú pravosť tohto neslávne známeho citátu. Porov. na 

 prejav irónie pozorujeme 

v nasledujúcom úryvku, týkajúcom sa osoby Oscara Browninga: „Nebudem si všímať ani to, 

čo vraví dekan Inge. Odborník z Harley Street pokojne môže svojimi výlevmi vyvolávať 

ducha Harley Street a mne sa ani vlások na hlave nepohne. Odcitujem však pána Oscara 

Browninga, lebo pán Oscar Browning bol svojho času veľkou postavou v Oxforde a skúšaval 

študentov v Girtone a Newnhame. Pánovi Oscarovi Browningovi sa uráčilo vyhlásiť, že keď 

prezrel ľubovoľný súbor písomných odpovedí, v mysli mu zostával dojem, že bez ohľadu na 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Browning  (9. 2. 2012). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oscar_Browning�
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to, ako ich oznámkuje, najlepšia žena je intelektuálne menejcennejšia ako najhorší muž.“ 

(2000a, s. 278).  

Ironický postoj dosahuje esejistka (a s ňou prekladateľ P. Vilikovský) použitými 

lexémami formálneho charakteru (uráčilo sa, v mysli mu zostával dojem) a v protiklade k 

nasledujúcemu textu. V ňom postavu Oscara Browninga zosmiešňuje tak, že na princípe 

antonymie kladie jeho názor do kontrastu s jeho správaním: „Keď to pán Browning povedal, 

vrátil sa do svojich izieb – a práve to, čo nasledovalo, nám ho robí takým milým a dodáva 

jeho ľudským rozmerom istú mohutnosť a vznešenosť – vrátil sa do svojich izieb a našiel na 

pohovke ležať paholka – „chudého na kosť, líca mal prepadnuté a sivé, zuby čierne a ani údy 

mu zrejme celkom neslúžili... ‘To je Arthur’  [povedal pán Browning]. ‘Je to v skutočnosti 

milý chlapec a veľmi ušľachtilý.’“ Vždy sa mi zdá, že tie dva obrazy sa navzájom dopĺňajú..., 

takže si názory veľkých ľudí môžeme interpretovať nielen podľa toho, čo hovoria, ale aj podľa 

toho, čo robia.“ (ibid.). Predpokladá sa, že tu esejistka narážala na homosexualitu Oscara 

Browninga, ktorá mala postaviť jeho výroky o ženách do iného svetla.193

8.4 Ironický princíp sa na niektorých miestach eseje Vlastná izba kombinuje 

s výraznou expresívnosťou, ktorá vzniká ako výsledok personifikácie. V eseji sa totiž 

„spravidla personifikujú abstraktné pomenovania, ako sú dejiny, história, zem, príroda, 

civilizácia a pod.“ (Slančová, 1987, s. 78), pričom „intenzívne pôsobenie tohto typu 

personifikácie je dané kontrastným napätím medzi abstraktným charakterom jadra 

personifikácie a konkrétnou, ‘živou’ skutočnosťou, ktorá sa mu prisudzuje.“ (ibid.).  

  

Vo Woolfovej eseji sa personifikovaným abstraktom stáva (fašistická) poézia, pričom 

vytvorený obraz je veľmi plastický až naturalistický: „‘Muži, ktorí sa preslávili pôvodom, 

alebo vo finančníctve, priemysle, či fašistických združeniach,’ sa nedávno zišli, diskutovali na 

túto tému a poslali ducemu telegram, v ktorom vyjadrovali nádej, že ‘fašistická éra čoskoro 

zrodí básnika, ktorý jej bude hoden’. Všetci sa môžeme k tejto zbožnej nádeji pripojiť, ale je 

otázne, či poézia môže vzísť z inkubátora. Poézia by mala mať matku i otca. Máme 

oprávnené obavy, že fašistická báseň bude nechutným potrateným zárodkom, aké vídame 

v sklených nádobách v múzeu nejakého provinčného mestečka. Také monštrá vraj nežijú dlho; 

ešte sme nevideli, že by takýto zázrak zberal úrodu na poli. Dve hlavy na jednom tele 

neprispievajú k dlhovekosti.“ (2000a, s. 316 – 317). 

                                                           
193 Porov. na http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-51-
75.html?bookId=2738 (9. 2. 2012). 

http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-51-75.html?bookId=2738�
http://www.bookdrum.com/books/a-room-of-ones-own/9780141018980/bookmarks-51-75.html?bookId=2738�
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8.5 Irónia sa rozvíja aj zakomponovaním záverečného formálneho apelu, ktorý má 

svojou nocionálnosťou zosmiešňovať absurdnosť ironizovaného výroku: „Odovzdala som 

ďalej všetko, čo sa mi bez hľadania priplietlo pod ruku, a teraz nasleduje posledná výstraha – 

od pána Johna Langdona Daviesa. Pán John Langdon Davies varuje ženy, ‘že keď deti už 

vôbec nebudú žiaduce, nebudú už vôbec potrebné ani ženy’. Dúfam, že si to zapamätáte.“ 

(2000a, s. 323).  

8.6 Napokon odcitujeme ešte jeden obraz z Woolfovej eseje, ktorý, hoci nemá priamo 

ironické konotácie, je ďalším príkladom personifikácie a pôsobivo ilustruje Woolfovej 

presvedčenie o potrebe nepredpojatosti literárneho diela: „Je zhubné byť čisto a číro mužom 

alebo ženou; treba byť žensko-mužským alebo mužsko-ženským. Pre ženu je zhubné čo len 

náznakom zdôrazňovať nejakú krivdu; obhajovať hoci aj právom nejakú vec; akýmkoľvek 

činom hovoriť vedome ako žena. A slovo zhubné tu nie je nijakou metaforou; všetko totiž, čo 

sa napíše s touto vedomou predpojatosťou, je odsúdené na zánik. Prestáva to byť oplodnené. 

Aj keď sa to na deň dva môže zdať skvelé a pôsobivé, silné a majstrovské, s príchodom noci to 

musí zvädnúť; nemôže to rásť v mysliach iných ľudí. Než dospejete k umeniu tvorby, musí sa 

v mysli odohrať nejaká spolupráca medzi mužom a ženou. Musí sa zavŕšiť nejaké manželstvo 

protikladov. Ak máme získať pocit, že spisovateľ tlmočí svoju skúsenosť úplne a bezo zvyšku, 

celá myseľ musí byť otvorená dokorán.“ (2000a, s. 317 – 318). 

  

9 Záver 

Na základe analýzy slovenského prekladu eseje Virginie Woolfovej Vlastná izba 

možno v zásade súhlasiť s M. Andričíkom, ktorý v súvislosti s dvojdomosťou autorov 

konštatuje „vysokú kvalitatívnu úroveň“ prozaickej i prekladateľskej tvorby Pavla 

Vilikovského (Andričík, 2005, s. 69). Detailnejší pohľad na esej Vlastná izba však zároveň 

ukazuje, že v niektorých ohľadoch došlo v preklade Pavla Vilikovského k neadekvátnym 

prekladateľským riešeniam, a to k niekoľkým negatívnym posunom pri interpretácii 

lingvokulturém, faktickým lapsusom i viacnásobnému nedodržaniu zásady úplnosti. Súčasne 

možno skonštatovať niekoľko pochybení aj v preklade M. Pokorného. To podľa nášho názoru 

dokazuje, že žáner eseje kladie pri preklade zvýšené nároky na jednotlivé zručnosti a 

kompetencie prekladateľa, okrem iného na jeho pragmatickú a verifikačnú kompetenciu.194

                                                           
194 K jednotlivým typom kompetencií prekladateľa porov. Rakšányiová (2005, s. 14). 

 

V neposlednom rade preklad žánru eseje vyžaduje zvýšenú aktivizáciu interkultúrnej 



167 

 

kompetencie prekladateľa, ktorá pomôže tento lingvokultúrne špecifický typ textu pretvoriť 

do adekvátnej podoby v odlišnom jazykovom kóde a kultúre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


