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VI. PREKLADATEĽSKÉ „LÁMANIE“ SRDCA Z KAMEŇA 

(K prekladu lingvokulturém v eseji Roberta Welcha Hearts of Stone) 

 

Kým doposiaľ sme sa v práci zaoberali otázkou lingvokultúrnych špecifík 

v prekladoch z dielne iných prekladateľov, na tomto mieste sa chceme pristaviť pri našom 

vlastnom preklade eseje od Roberta Welcha Hearts of Stone. K autoanalýze sme pristúpili 

preto, že sme si vzhľadom na výsledky nášho výskumu uvedomovali náročnosť prekladovej 

transformácie eseje do odlišného lingvokultúrneho prostredia. Navyše sme si v tejto 

prekladateľskej sebareflexii chceli overiť predpoklad, že na nájdenie optimálneho 

prekladateľského riešenia výrazne vplýva identifikácia a náležitá interpretácia 

lingvokulturémy. Hneď na začiatku musíme priznať, že sa nám pri preklade aj pri jeho 

analýze potvrdilo, že „rozdiely medzi kultúrami môžu v skutočnosti prekladateľovi zapríčiniť 

viacej problémov ako rozdiely v jazykových štruktúrach“ (Nida, 2004, s. 157).195

Pôvodný text eseje Hearts of Stone je súčasťou pripravovanej monografie R. Welcha 

The Cold of May Day Monday: An Approach to Irish Literary History, ktorá by onedlho mala 

vyjsť vo vydavateľstve Oxford University Press.

  

196 Prozaik a esejista Robert Welch, profesor 

literatúry na University of Ulster, v eseji analyzuje írsky nacionalizmus a jeho odraz v diele 

Jamesa Joycea, najmä v románe Ulysses a v poviedke Výročný deň v klubovni výboru zo 

zbierky Dublinčania. Aj samotný názov Welchovej eseje je parafrázou a intertextovým 

odkazom na verš básne W. B. Yeatsa Easter, 1916, ktorý esejista neskôr vo svojom texte 

odcituje: „Too long a sacrifice can make a stone of the heart“ – v preklade: „Po pridlhej obete 

stvrdne srdce na kameň.“ (Welch, 2011, s. 51).197

Esej R. Welcha Hearts of Stone je klasickým príkladom esejistického textu. Jej jadro 

tvoria odkazy na Joyceove diela; nevyhnutnou nadstavbou je ich interpretácia a usúvsťažnenie 

s historicko-spoločenskými okolnosťami. Esejista kladie interpretované obrazy z Joyceových 

literárnych diel do rôznych kultúrnych súvislostí, spomína historické okolnosti národného 

 Preklad eseje bol pod názvom Srdce 

z kameňa publikovaný v zborníku Kultúrne rovnobežky I. Svetový básnik, básnik vo svete 

(FACE a EDPK, 2011), ktorý vedie paralely medzi životom a tvorbou slovenských 

a európskych autorov. 

                                                           
195 V orig. „In fact, differences between cultures cause many more severe complications for the translator than 
do differences in language structure.“ 
196 Keďže sme mali k dispozícii rukopis monografie, preklad eseje vyšiel paradoxne skôr ako jej originál (v 
tlači). 
197 Báseň v angličtine dostupná napr. na http://www.easter1916.net/peom.htm  (2. 8. 2011). 
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i súkromného charakteru, ktoré ovplyvnili podobu Joyceovho umeleckého diela. Pútavý 

spôsob podania problematiky zabezpečuje Welchovej eseji vo východiskovej angličtine 

čitateľskú atraktívnosť. 

Pri preklade intertextových alúzií eseje na Joyceovu prozaickú tvorbu (najmä román 

Ulysses a zbierku Dublinčania) sme zvažovali, či si zvoliť cestu vlastnej prekladateľskej 

licencie, alebo vychádzať z už publikovaných prekladov Joyceových diel. Rozhodli sme sa 

pre druhú možnosť, aby sme zachovali autentickosť prekladu aj v otázke intertextuality eseje. 

Esejista cituje alebo parafrázuje konkrétne pasáže Joyceových diel, ktoré si môže anglický 

čitateľ v origináli vyhľadať a konfrontovať ich s názormi esejistu. Takúto možnosť by podľa 

nášho názoru mal poskytovať aj slovenský preklad; preto sme pri práci využili už existujúce 

preklady Joyceových diel od Jozefa Kota (Ulysses (1993), Portrét mladého umelca (1971)) 

a od Božice Vilikovskej (poviedka Výročný deň v klubovni výboru zo zbierky Dublinčania 

(1998)).  

Otvorenou otázkou pre prekladateľa eseje zostáva, či má pre slovenského čitateľa 

v poznámkovom aparáte uvádzať referenčné odkazy na jednotlivé citované pasáže. Takéto 

citačné referencie by umožnili slovenskému čitateľovi z odlišného literárneho a kultúrneho 

prostredia lepšiu orientáciu v esejistickom texte i v diele Jamesa Joycea. Kým totiž esejista 

ponúka anglickému čitateľovi takpovediac záchytné body v podobe odkazov na „epizódu 

Scylly a Charybdy v národnej knižnici“, alebo na „jednu zo skvelých epizód v románe, známu 

ako ‘Kyklopi’“, na kapitolu odohrávajúcu sa v hoteli Ormond či v kancelárii Freemanovho 

žurnálu, väčšina slovenských čitateľov s odlišným kultúrnym vedomím takéto odkazy 

nedokáže dostatočne oceniť a (v prípade záujmu) je odkázaná na hľadanie jednotlivých scén 

v relatívne neprehľadnej kontinuite Joyceovho románového textu (alebo na jeho prečítanie). 

Prekladateľ eseje čitateľovi by jeho námahu citačnými odkazmi uľahčil a umožnil mu tak 

overiť si esejistove názory i ďalej nad textom uvažovať.  

Kým v prvotnej verzii prekladu sme si zvolili stratégiu uvádzania bibliografických 

odkazov, pri publikovaní prekladu sme pre veľké množstvo poznámok pod čiarou museli 

vypustiť práve citačné odkazy. Ukázalo sa totiž, že poznámky týkajúce sa početných 

lingvokulturém by už v kombinácii s citačnými odkazmi rušili kontinuitu esejistického textu.  

Tak ako je typické pre žáner eseje – a ako sme na to už poukázali na viacerých 

miestach tejto práce – aj v eseji Hearts of Stone sa viackrát vyskytnú lingvokultúrne 

fenomény, ktoré sú špecifické pre východiskovú britskú, resp. írsku kultúru a ktoré esejista 

považuje za zrozumiteľné pre primárneho, britského čitateľa. Pred prekladateľom stojí otázka, 
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či má tieto špecifiká v preklade komentovať a či sú pre pochopenie eseje relevantné. Našu 

dilemu o uvádzaní poznámok sme riešili aj v konfrontácii s názormi translatológov, pričom 

sme sa v tejto otázke stotožnili s názorom V. N. Komisarova: „Pochopiť odkaz znamená 

preložiť ho na základe potrebných základných znalostí. Ak takéto znalosti pre kultúrne 

rozdiely chýbajú, mal by ich (prekladateľ) poskytnúť alebo nahradiť... Kultúrne špecifiká 

ovplyvňujú to, ako sa jazykové jednotky používajú a chápu. Kultúra nachádza svoj výraz 

v jazyku a cez jazyk. Lingvistická teória prekladu musí zahŕňať takisto kultúrny aspekt. 

Preklad z jazyka do jazyka je ipso facto prekladom z kultúry do kultúry.“ (Komisarov, 1991, s. 

43).198

No neboli to len teoretické postuláty, ktoré ovplyvňovali naše uvažovanie o potrebe 

poznámok. Už pri analýze slovenského prekladu esejí Georgea Orwella a jeho konfrontácii 

s českým prekladom (porov. kapitoly II. a III.) sa ukázalo, že rozsiahly poznámkový aparát 

prekladateľa Jána Vilikovského nebol pre slovenského čitateľa len užitočnou vysvetlivkou. V 

porovnaní s prekladmi od Petra Valčeka a s českými prekladmi od Kateřiny Hilskej sa 

prekladateľské riešenia Jána Vilikovského javili ako primeranejšie práve pre jeho úsilie 

objasniť čitateľovi (a v procese hľadania a objavovania možno aj sebe) kultúrne i historicky 

špecifické fenomény Orwellových esejí.  

 

To bol aj jeden z motívov, prečo sme pri preklade eseje pristúpili k uvádzaniu 

prekladateľových poznámok pod čiarou pri väčšine lingvokulturém, ktoré viac či menej 

zasahujú do sémantiky vypovedaného alebo dotvárajú celkový kolorit a atmosféru eseje. Naše 

poznámky vznikali v procese vlastného objasňovania významu lingvokulturém a hľadania ich 

prekladových ekvivalentov, takže sme potenciál tohto sekundárneho výskumu nechceli 

nechať nevyužitý. K uvedeniu poznámok nás viedla aj snaha o čitateľskú atraktivitu eseje, 

ktorá niekedy pre množstvo intertextových odkazov a extrajazykových súvislostí odrádza 

percipienta od prečítania.  

 

1 Lingvistické špecifiká pri preklade eseje Hearts of Stone 

Lingvistické špecifiká sú odrazom odlišného charakteru východiskového a cieľového 

jazyka. V našom prípade bola východiskovým jazykom analytická angličtina a cieľovým 
                                                           
198 V orig.: „Understanding a message means interpreting it on the basis of the required background knowledge. 
If such knowledge is missing due to cultural differences, it should be supplied or compensated for... The cultural 
specifics influence the way the language units are used and understood. Culture finds its expression in the 
language and through the language. A linguistic theory of translation must incorporate the cultural aspect as 
well. Translation from language to language is ipso facto translation from culture to culture.“ 
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jazykom syntetická flektívna slovenčina. Táto diskrepancia sa pri preklade týka celého radu 

slov, osobitne však vystupuje pri niektorých špecifických lexémach a syntaktických 

konštrukciách, pri ktorých sa na tomto mieste pristavíme. 

1.1 V analyzovanej eseji sa vyskytuje kompozitum puller-of-the-devil-by-the-tail 

(Welch, 2012),199 ktoré vzniklo konverziou zo slangovej frazémy to pull the devil by the tail 

(v doslovnom preklade „ťahať čerta/diabla za chvost“). Frazéma v angličtine pomenúva 

význam „spieť rýchlo k zániku, prehnane a zbytočne riskovať“, frazematicky vyjadrené, 

„staviť všetko na jednu kartu.“200 Esejista využil legitímny spôsob tvorby substantív v 

angličtine, keď zo slovesa pull, ktoré je nadradeným komponentom frazémy, vytvoril 

sufixáciou derivát puller, ako súčasť kompozita „a puller-of-the-devil-by-the-tail“, 

pomenovanie človeka, ktorý zbytočne a prehnane riskuje a rýchlo speje k zániku. 

V slovenčine sme namiesto tohto štylisticky príznakového variantu použili nepríznakovú 

lexému hazardér (Welch, 2011, s. 43), ktorá je síce významovo ekvivalentná, nezachytáva 

však expresívnosť, slangovosť a frazematickosť východiskového pendantu. Slovnodruhovo 

ekvivalentnú lexému sa nám vzhľadom na slovotvorné možnosti slovenčiny pri frazémach 

nepodarilo nájsť.201

1.2 Medzi lingvokulturémy prekladanej eseje patria aj štylisticky nepríznakové slová 

originálu, ktoré majú v slovenčine príznakové varianty. Ide napríklad o atributívne syntagmy 

full-time prostitutes a v tejto súvislosti aj part-timers, ktoré v slovenčine prekladáme 

netypickými kolokáciami asi dvesto prostitútok ‘na plný úväzok’ a približne sto na 

‘čiastočný’“ (Welch, 2011, s. 45). Príznakovosť slovenských kolokácií je naznačená 

úvodzovkami.  

  

Podobne sme nahradili nepríznakovú lexému východiskového textu round zo 

syntagmy „[he would] stand rounds“ príznakovým a hovorovým, resp. slangovým „platil 

‘rundy’“202 (Welch, 2011, s. 44), keďže spisovný ekvivalent sme považovali v tomto kontexte 

za neústrojný alebo kultúrne nenáležitý (platiť kolo, po poldeci, platiť po poháriku).203

                                                           
199 Vzhľadom na rukopisnú podobu neuvádzame v anglických citátoch ďalej bibliografický odkaz na Welchovu 
esej, keďže bez presnej paginácie, ktorú zatiaľ nepoznáme, by bola relevancia takéhoto údaju nízka.  

 

200 v angl. „to go rapidly to ruin; to take an undue risk; to be at one’s last shift“; porov. na 
http://www.bookrags.com/tandf/pull-the-devil-by-the-tail-tf/ (12. 10. 2011), tento zdroj bol však počase 
nefunkčný. Podľa iného zdroja je význam tejto frazémy „to continually struggle against adversity“ porov. na 
http://www.funtrivia.com/en/subtopics/Be-deviled-308071.html (22. 3. 2012). 
201 Slovotvorným ekvivalentom uvedenej frazémy by mohol byť okazionalizmus *stavič-všetkého-na-jednu-
kartu. Kombinácia derivácie a kompozície je však v tomto prípade nefunkčná, hoci v slovenčine nachádzame 
kompozitá motivované frazémami, napr. sedem slivák – sedmoslivkár.  
202 Porov. runda – slang. „vypitie po jednej dávke  (po poháriku) alkoholického nápoja všetkými 
spolustolujúcimi“  

http://www.bookrags.com/tandf/pull-the-devil-by-the-tail-tf/�
http://www.funtrivia.com/en/subtopics/Be-deviled-308071.html�
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1.3 Otázka subjektívnosti a esejistovej autorskej licencie sa týka aj použitia lexém, 

ktoré pochádzajú z rôznych sociolektov i dialektov východiskového jazyka. Úlohou 

prekladateľa je zvážiť použitie ekvivalentných nespisovných lexém, aby sa zachovala 

štylistická charakteristika eseje. V analyzovanej eseji je niekoľko slangových a nárečových 

slov (havering, bowsie, poison, frazematické That does it!; írske Sinn Fein…Sinn Fein 

amhain!), ktorých štylistickú charakteristiku sme sa snažili pri preklade zachovať. 

Pri preklade lexémy havering vo vete „So Bloom’s useless havering and his attempt to 

claim a space for human value is seen to be the pathetic thing it is, when confronted by rage.“ 

sme pre syntaktickú zložitosť východiskovej syntagmy použili slovnodruhovo odlišný 

a súčasne menej expresívny ekvivalent, ktorý však aj napriek tomu nesie príznak irónie: 

„Takže keď Bloom reční a dovoláva sa miesta pre ľudské hodnoty, pôsobí to zbytočne a úboho 

a zoči-voči vášni to úbohým aj je.“ (Welch, 2011, s. 55). Východiskové sloveso to haver patrí 

do škótskeho a severoanglického dialektu a znamená hovoriť nezmysly, bľabotať;204 

príznakovejší variant (bľaboce,  tlieska atď.) sme však považovali za žánrovo nevhodný.205

Podobne aj pri lexéme bowsie, ktorá pochádza z írskeho dialektu a označuje 

„nepríjemného a hlučného človeka z nižších spoločenských vrstiev“

 

206, sme sa snažili zvoliť 

expresívnu lexému, ktorá by konotovala rovnaký význam ako východisková lexéma. Vybrali 

sme si substantívum niktoš, hoci nepatrí do nárečia, podľa nášho názoru však svojou 

expresívnosťou vyvoláva rovnaké asociácie ako pôvodná lexéma.207

Pri tejto lexéme sme uvažovali aj nad ekvivalentom sedliak, ktorý by denotoval 

„nepríjemného a hlučného človeka (z nižších spoločenských vrstiev)“; použitie substantíva 

sedliak v tomto kontexte by však mohlo vyvolávať nežiaduce asociácie na primárny význam 

 V eseji ide o nasledujúci 

komunikačný kontext: „Joyce teraz mení Blooma z dublinského Žida, ktorý sa usiluje uniknúť 

partii opitých nacionalistických niktošov, na proroka Eliáša, ktorý vystupuje na nebesia 

v koči, premenenom z dvojkolesového voza drožkára.“ (Welch, 2011, s. 56).  

                                                                                                                                                                                     
 (Slovník slovenského jazyka, 1963, s. 893). 
203 Z potenciálnych variantov sa ešte ako prijateľná alternatíva ukazuje spojenie platiť po poháriku. 
204 haver – „Scot and northern English dialect to talk nonsense; babble“; http://www.thefreedictionary.com/haver      
(11. 4. 2012) 
205 V pôvodnej verzii prekladu eseje sme použili tvar trepe, ktorý však editor zborníka esejí nahradil nocionálnou 
lexémou reční. 
206 bowsie – „(Irish) a low-class mean or obstreperous person“; porov. na 
http://www.thefreedictionary.com/bowsie  (11. 4. 2012) 
207 1. pejor. bezvýznamný človek, nikto; 2. naničhodník (v nadávke) (KSSJ, 2003, s. 397) 

http://www.thefreedictionary.com/haver�
http://www.thefreedictionary.com/bowsie�
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tejto lexémy: „roľník“, prípadne „príslušník dedinského obyvateľstva“, teda nie požadovanú 

asociáciu „nevychovaný človek.“208

Slangový charakter má aj lexéma poison, ktorú R. Welch použije vo vete: „When they 

get there Hynes gets in a round, the citizen ordering the ‘wine of the country’, Guinness, the 

narrator naming his poison as ‘Ditto MacAnaspey.’“ Lexéma poison v anglickom slangu 

označuje akýkoľvek druh alkoholického nápoja.

  

209 Pre preklad tohto kontextu sme si zvolili 

len verbum rozkázať bez objektového doplnenia, keďže toto sloveso kóduje aj význam 

„objednať si“210

Lingvokultúrne špecifickou je vo Welchovej eseji aj frazéma, „That does it!” – vo 

význame „That's the last straw! Enough is enough!”

, hoci pripúšťame, že sa slangovosť tohto obrazu vytráca: „Keď ta prídu, 

Hynes objedná niečo na pitie, občan si dá  ‘naše vlastenecké víno’, Guinness; rozprávač si 

rozkáže ‘Aj mne MacAnaspey.’“ (Welch, 2011, s. 52). 

211

1.4. Osobitnú skupinu lingvokulturém tvoria lexémy, ktoré esejista cituje z 

analyzovaných umeleckých diel. Aj keď sme mohli použiť nepríznakové ekvivalenty 

východiskového štylisticky neutrálneho spojenia, kvôli kongruencii a referencii na citované 

Joyceove prózy sme prebrali príznakové varianty od Joyceových prekladateľov.  

, ktorá má aj v slovenčine frazematické 

ekvivalenty – To je posledná kvapka! Čo je veľa, to je veľa! Pri preklade sme použili prvý 

z nich (Welch, 2011, s. 54).  

Takto sme postupovali pri anglickej, štylisticky nepríznakovej syntagme biscuit tin, 

ktorú sme mohli preložiť ako plechovku/dózu na sušienky. No keďže v Kotovom preklade sa 

nachádza atributívna syntagma s hovorovým substantívom piksľa – piksľa od keksov (Joyce, 

1993, s. 327), kvôli referencii na Joyceov román a ľahšej identifikácii tejto pasáže sme 

ponechali práve takúto podobu. Welchov text: „Enraged at this, the citizen fetches up an 

empty biscuit tin, ornamented with Celtic motifs, and flings it at Bloom as he makes his 

escape on a jarvey’s horse and car.“ potom prekladáme takto: „Rozzúrený občan schmatne 

prázdnu ‘piksľu od keksov’ ozdobenú keltskými motívmi a hodí ju na Blooma, ktorý uniká na 

drožkárovom koni a voze.“ (Welch, 2011, s. 55). 

Ďalším príkladom intertextovej referencie, ktorá vstupuje do prekladateľského 

riešenia, je slangová lexému spondulics, ktorú R. Welch odcitoval z Joyceovej poviedky 
                                                           
208 Porov. heslo sedliak (KSSJ, 2003, s. 659). 
209 poison – „any variety of alcoholic liquor“: Name your poison!; Porov. na 
http://dictionary.infoplease.com/poison#ixzz1PQ1vE8Tz (11. 4. 2012) 
210 Porov. heslo rozkázať v KSSJ (2003, s. 631).  
211 V doslovnom preklade: To je posledná byľka. Dosť je dosť! 
 

http://dictionary.infoplease.com/poison#ixzz1PQ1vE8Tz�
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Výročný deň... a Božica Vilikovská ju preložila substantívom groše. To svojím príznakom 

historizmu vyhovuje časovému kontextu poviedky i autentickosti atmosféry, ktorú chce 

esejista vytvoriť vo svojom texte. Pre intertextovú referenciu sme Vilikovskej ekvivalent 

ponechali aj v našom preklade Welchovej vety: „They are far from certain that their man is to 

be relied upon to come up with the ‘spondulics’“ sme potom preložili: „Agitátori si nie sú ani 

zďaleka istí, či sa dá spoľahnúť na ich človeka, že príde s ‘grošmi’“ (Welch, 2011, s. 49). 

1.5 Lingvokultúrne špecifiká prekladu eseje sa týkajú aj odcitovania takých častí 

intertextových odkazov, ktoré pôsobia „nešikovne“, hoci sú v zhode s originálom eseje i s 

Joyceovým románom Ulysses. R. Welch parafrázuje J. Joycea: „The history of the world is 

full of this poison, he says, which perpetuates ‘national hatred among nations.’“ V zhode 

s Kotovým prekladom v románe Ulysses sme túto vetu preložili s pôvodnou Kotovou 

tautologickou syntagmou: „Svetové dejiny sú plné takéhoto jedu, vraví, ktorý roznecuje 

‘večnú národnostnú nenávisť medzi národmi.’“ (Welch, 2011, s. 54). V takýchto prípadoch 

nepovažujeme korekciu v preklade za nevyhnutnú, pretože nejde o citát, ktorý by nežiaduco 

modifikoval esejistov zámer alebo spôsoboval sémantické posuny oproti východiskovému 

textu.  

1.6 Takáto kongruencia s intertextovými odkazmi však môže aj výraznejšie 

problematizovať prekladateľské riešenie. Ide o prípady, keď je citovaný preklad Joyceových 

textov zo štylistickej stránky nenáležite neutrálny alebo stiera lingvokultúrne špecifikum 

originálu. Napr. keď R. Welch cituje J. Joycea, uvádza špecifikum geografickej povahy: 

„Bloom asks the waiter to open the door between dining room and bar so he can the better 

hear Mr Dedalus singing. ‘Glorious tone he still has’, thinks Mr Bloom, and then, ‘Cork air 

softer also their brogue’. Mr Dedalus is from Cork, as was John Joyce, who was absolutely 

typical of a certain type of Corkman surviving to this day.“ ´(Welch) 

Vetu „Cork air softer also their brogue.“ by mal prekladateľ eseje preložiť syntagmou 

„Z Corského vzduchu má aj mäkší prízvuk.“ Keby sme v našom preklade eseje chceli 

zachovať kongruenciu so slovenskou verziou Ulysses, museli by sme použiť Kotov preklad, 

ktorý však nivelizuje lingvokultúrny prvok románového textu i samotnej eseje: „Horský 

vzduch akoby zmäkčoval aj prízvuk.“ (Joyce, 1993, s. 264).212

                                                           
212 Nevedno, či ide o lapsus redakcie alebo J. Kota. 

 Dilemu pri hľadaní správneho 

prekladateľského riešenia v eseji pomôžu vyriešiť následné Welchove úvahy, ktoré pracujú so 

spomínaným geografickým špecifikom. Prikláňame sa preto v tomto prípade k zachovaniu 

esejistovho zámeru aj za cenu korekcie citovaného Kotovho prekladu:  
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„‘Ešte vždy má nádherný hlas,’ pomyslí si pán Bloom, a potom povie, ‘Corský vzduch 

akoby zmäkčoval aj prízvuk.’ Pán Dedalus je z Corku, tak ako z Corku pochádzal John 

Joyce, typ absolútneho Corčana, aký prežil až dodnes.“ (Welch, 2011, s. 44).213

1.7 Ako vidno, prekladateľská stratégia prevzatia už existujúcej verzie intertextového 

prvku znamená niekedy kolíziu medzi zámerom esejistu (R. Welcha) a zámerom prekladateľa 

citovaného textu (J. Kota). Podobne je to aj v nasledujúcom prípade, keď esejista cituje 

(relatívne) zrozumiteľný Joyceov text: „‘It was’, says Dedalus to Ben Dollard, ‘the only 

language. He heard them as a boy in Ringabella, Crosshaven, Ringabella, singing their 

barcaroles. Queenstown harbour full of Italian ships. Walking, you know, Ben, in the 

moonlight with those earthquake hats. Blending their voices. God, such music Ben. Heard as 

a boy. Cross Ringabella haven mooncarole.’”

 

214

V zhode s Kotovým prekladom Ulysses prekladáme: „‘Bol to,’ vraví Dedalus Benovi 

Dollardovi, ‘náš jediný jazyk. Počúval som ho ako chlapec v Ringabelle, Crosshavene, 

ringabella spievala barkarola. Queenstownský prístav plný talianskych lodí. Predstav si, Ben, 

za mesačného svitu sme sa prechádzali s klobúkmi, do ktorých sme vyberali na obete 

zemetrasenia. Hlasy sa prelínali. Božemôj, aká hudba, Ben. Počúval som ich ako mladý 

chlapec. Cross ringabellahaven, mesačná pieseň.’“ (Welch, 2011, s. 45).

  

215

Joyceov pôvodný text v románe Ulysses (a rovnako aj Welchov citát) odkazuje na 

talianskych námorníkov (them), ktorí v obciach Ringabella, Crosshaven spievali barcaroly 

(singing their barcaroles). Slovenský prekladateľ románu Ulysses J. Kot naproti tomu 

personifikuje Ringabellu, ktorá „spievala barkarola.“

 

216

1.8 Z lingvokultúrneho hľadiska je špecifický aj názov Joyceovej poviedky Ivy Day in 

the Commitee Room, na ktorú analyzovaná esej odkazuje a ktorý by sme mohli preložiť ako 

Brečtanový deň v klubovni výboru. Názov spomínanej poviedky zo zbierky Dublinčania však 

 Navyše sa zdá, že J. Kot považoval 

substantívum barkarola za indeklinábilium, keďže ho použil v základnom, nominatívnom 

tvare, čo neprispieva k zrozumiteľnosti citovaného textu. V súlade s našou zásadou 

kongruencie s existujúcimi prekladmi sme však Kotovu verziu ponechali v nezmenenej 

podobe. 

                                                           
213 V súlade s koncepciou tvorby obyvateľských názvov (Ološtiak et al., 2006, s. 65) a vzťahových adjektív (op. 
cit., s. 59) derivovaných od cudzích toponým sme pri preklade použili substantívum Corčan a adjektívum 
corský, v ktorých sa eliduje fonéma/graféma k (podobne ako New York – newyorský). 
214 barcarola – ľudová pieseň benátskych gondoliérov alebo pieseň, skomponovaná v jej miernom tempe a štýle; 
Crosshaven – obec v grófstve Cork v Írsku, blízko Corského prístavu; 
Ringabella – obec i záliv (Ringabella Bay)  
215 Ide o náš preklad s použitím citátov z Kotovho prekladu Ulysses (Joyce, 1993, s. 268). 
216 NB: Kotova minuskula v ringabella oproti pôvodnej majuskule toponyma Ringabella. 
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Božica Vilikovská preložila ako Výročný deň v klubovni výboru. Jej preklad je sémanticky 

ekvivalentný; Brečtanový deň je pripomienkou výročia smrti Ch. S. Parnella, írskeho 

bojovníka za nezávislosť, ktorého priaznivci v ten deň nosili na golieroch lístky brečtanu.217

Prekladateľ eseje tak stojí pred voľbou pristúpiť k nivelizácii kultúrneho špecifika 

použitím prekladu B. Vilikovskej (Výročný deň...) alebo lingvokulturému v preklade eseje 

zachovať v podobe názvu Brečtanový deň v klubovni výboru, aby sa vytvorila súvislosť 

s ďalšími odkazmi na toto kultúrne špecifikum. V eseji sa však ďalej pracuje so symbolom 

brečtanu, takže ak by sa použila Vilikovskej verzia názvu, súvislosť s týmito odkazmi by sa 

narušila. V preklade sme sa preto priklonili k zachovaniu kultúrneho špecifika (Brečtanový 

deň) a použitiu komentujúcej poznámky, ktorá by odkazovala na odlišný názov už 

existujúceho slovenského prekladu poviedky:

  

218

„In ‘Ivy Day in the Committee Room’ the sorrow is over what Joyce’s father, and the 

Ireland from which he came, had lost... Some of the men gathered in the room in Wicklow 

Street are wearing ivy in their lapels in memory of Parnell... One of the men wearing ivy in 

his lapel is a Joe Hynes.”  

  

Prekladáme: „V poviedke ‘Brečtanový deň v klubovni výboru’ sa smúti nad tým, čo 

stratil Joyceov otec a Írsko, z ktorého pochádzal... Niektorí z mužov, čo sa zišli v miestnosti 

na Wicklow Street, majú na znak úcty k pamiatke Parnella pripnutý na fazónke kabáta lístok 

brečtanu... Jedným z mužov s brečtanovým lístkom na fazónke je aj Joe Hynes“ (Welch, 2011, 

s. 50). 219

1.9 Súčasťou analyzovanej eseje sú aj posledné dve strofy básne, ktorú esejista cituje 

z poviedky Výročný deň v klubovni výboru. Do eseje sa okrem nich dostal aj ďalší citát z tejto 

básne: „his steadfast loyalty to the ‘uncrowned king’, Parnell.” Prekladový variant, ktorý by 

nebral do úvahy intertextovosť a citátovosť atributívnej syntagmy „uncrowned king“, by 

znamenal použitie slovenského frazematického spojenia nekorunovaný kráľ. Aby sme však 

zachovali intertextovosť a odkázali na preklad básne v spomínanej poviedke, tak ako na jej 

originál odkazuje esejista R. Welch,  použili sme poetizmus Božice Vilikovskej z jej prekladu 

  

                                                           
217 Ivy day – Brečtanový deň sa oslavuje prvú nedeľu po 6. októbri, výročí smrti Charlesa Stewarta Parnella. 
Prívlastok brečtanový má údajne svoj pôvod v tom, že smútiaci hostia si na Parnellovom pohrebe v roku 1891 
vzali lístky z brečtanového venca a zastokli si ich do golierov na kabátoch. Odvtedy sa brečtan traduje ako 
symbol Parnellitánov. Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Parnell (4. 9. 2011).   
218 V tejto analýze prekladu eseje však pracujeme s Vilikovskej verziou názvu poviedky, a to pre jej 
bezproblémovú identifikáciu v knihe Dublinčania.  
219 V preklade sme použili pôvodný Joyceov i Welchov variant Wicklow Street, namiesto transortografizovaného 
Vilikovskej variantu Wiklow Street. Lexéma lapel má v slovenčine ekvivalenty chlopňa,  fazónka; vybrali sme 
druhý z nich kvôli kongruencii s Vilikovskej prekladom poviedky. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Stewart_Parnell�
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prvej strofy básne, teda spojenie „kráľovi nášmu bez koruny“ (Joyce, 1998, s. 97). R. Welch 

píše: „Yet when Hynes returns (we are not told where he has been) he is offered a bottle of 

stout, and is praised for his steadfast loyalty to the ‘uncrowned king’, Parnell.“ V našom 

preklade: „Napriek všetkému, keď sa Hynes vracia (nespomenie sa, kde bol), ponúknu mu 

fľašu piva a pochvália ho za jeho neochvejnú vernosť ‘kráľovi nášmu bez koruny’, 

Parnellovi.“ (Welch, 2011, s. 50). 

1.10 Na inom mieste eseje cituje R. Welch z Joyceovho románu A Portrait of the 

Artist as a Young Man, ktorý vyšiel u nás takisto v preklade J. Kota pod názvom Portrét 

mladého umelca (1971), takto: „This Cork world, of singing, night life, sport, amateur 

dramatics, having a good time, enjoying life, keeping the ball rolling anyhow, as Dedalus 

Senior puts it in A Portrait of the Artist as a Young Man (1916)...”  

Intertextovou referenciou je tu frazéma keep the ball rolling, ktorej sémantika sa 

definuje ako „nepokaziť zábavu“.220 James Joyce toto spojenie použil v nasledujúcej vete 

románu „We kept the ball rolling anyhow and enjoyed ourselves and saw a bit of life and we 

were none the worse of it either.“221

1.11 Napokon spomenieme ešte jednu lingvokulturému a súčasne intertextový odkaz – 

hoci marginálneho charakteru – na poviedku Výročný deň... – ktorý sme zohľadňovali pri 

preklade vety: „It is cold and dark and cheerless. A fire is lit from a few coals and cinders, 

emblematic of the failing phoenix flame of the Fenians and what the old caretaker, Jack calls 

‘them times’ when ‘there was some life in it.’“ Ako ekvivalent lexémy caretaker sme použili 

substantívum starec, ktorým B. Vilikovská preložila pôvodné Joyceovo caretaker (Joyce, 

1998, s. 85 – 99), hoci ekvivalentnejší, presnejší preklad lexémy caretaker by bol „dozorca, 

správca (domu), domovník.“ V eseji čítame: „V izbe je zima, tma a nálada na bode mrazu. 

 J. Kot citovanú vetu preložil takto: „Tak či onak o zábavu 

nikdy nebola núdza, bolo nám veselo, trochu sme okúsili život a vôbec nám to nezaškodilo.“ 

(Joyce, 1971, s. 94). Pri preklade Welchovej vety v eseji sme preto pracovali s Kotovým 

ekvivalentom frazémy „o zábavu nikdy nebola núdza“, hoci sme pritom mierne modifikovali 

poradie vetných komponentov, aby sme túto vsuvku zakomponovali syntakticky 

bezpríznakovo: „Tento corský svet spevu, nočného života, športu, amatérskeho divadla, 

pôžitkov života a zábavy, o ktorú nikdy nebola núdza, ako vraví Dedalus starší v Portréte 

mladého umelca (A Portrait of the Artist as a Young Man 1916), si John Joyce uchoval až do 

dospelosti v Dubline“ (Welch, 2011, s. 45). 

                                                           
220 keep the ball rolling (angl.) – „to maintain a level of activity in and enthusiasm for a project“ 
221 Porov. napr. http://en.wikisource.org/wiki/A_Portrait_of_the_Artist_as_a_Young_Man/Chapter_2  (8. 2. 
2012). 

http://en.wikisource.org/wiki/A_Portrait_of_the_Artist_as_a_Young_Man/Chapter_2�
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Oheň z niekoľkých uhlíkov a škvary symbolizuje slabnúci fénixov plameň Feniánov a to, čo 

starec Jack volá ‘tie časy’, keď ‘sa dalo žiť.’“ (Welch, 2011, s. 50).222

 

 

2 Kultúrne špecifiká pri preklade eseje Hearts of Stone 

Ako sme už spomenuli, pri prekladovej transformácii eseje Hearts of Stone sa 

potvrdila najmä kulturologická náročnosť esejistického textu, ktorá kládla azda ešte väčšie 

nároky na prekladateľské kompetencie ako lingvistické špecifiká. Pri preklade takýchto 

prvkov sme mali na pamäti, že „tvorba textu v cieľovom jazyku nie je len jazykovou, ale aj 

výsostne kultúrnou záležitosťou, pričom prekladateľ musí zohľadňovať okrem jazykovo-

štylistického aj pragmatický a sémanticko-kultúrny kontext.“ (Rakšányiová, 2005, s. 11).  

2.1 Výskyt lingvokulturémy pritom nemusí automaticky znamenať prekladateľské 

riziko či potrebu dodatočných komentárov. Žáner eseje predpokladá erudovaného a sčítaného 

percipienta, ktorý disponuje nevyhnutnou vedomostnou výbavou. Navyše, niektoré historické 

a kultúrne odkazy sú v eseji len poznámkami „na okraj“, dotvárajúcimi kolorit textu 

i autorovho štýlu; ich referenčná relevancia vo vzťahu k celkovej sémantike textu nie je 

vysoká;223

„There was, when John Joyce was a young man, a thickly populated red light district 

(known as the Holy Ground, whence the popular ballad made famous by the Clancy Brothers 

in the 1960s) near Anglesea Street where the Joyce household was, a place he did not fail to 

frequent himself.“ 

 porov. zvýraznené časti nasledujúceho úryvku z Welchovej eseje:  

V slovenčine sme okrem prekladu toponyma Holy Ground uviedli aj jeho pôvodný 

názov, a to kvôli jeho jednoznačnej referencii na mimojazykovú skutočnosť: „Keď bol John 

Joyce mladý, v Corku bola husto obývaná vykričaná štvrť (známa aj ako Posvätná pôda (Holy 

Ground), ktorá okrem iného v šesťdesiatych rokoch inšpirovala skupinu The Clancy 

Brothers, aby podľa nej pomenovala svoju populárnu baladu) pri ulici Anglesea Street, kde 

stál aj dom Joyceovcov, a Joyce nezaháľal a často ju navštevoval.“ (Welch, 2011, s. 45). 

V procese tvorby poznámok sme dospeli k názoru, že pri preklade budeme 

poznámkami pod čiarou sprevádzať aj odkazy s nižšou referenčnou relevanciou. Naším 

zámerom bolo umiestniť esej do konkrétneho geografického a historického priestoru, takže 

takéto komentáre majú umožniť slovenskému čitateľovi aspoň istú orientáciu v spoločenskom 

a kultúrnom pozadí eseje. Komentáre sme preto uvádzali pri postavách z írskej a britskej 

                                                           
222 Porov. Joyce (1998, s. 88). 
223 K problematike referenčnej relevancie porov. v tejto práci kap.V.1.3. 
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histórie (Theobald Wolfe, Tone Louis Gillet), či pri geografickej špecifike (Crosshaven, 

Ringabella, Queenstown).  

Pri tvorbe komentárov sa nám zároveň potvrdil predpoklad, že overovanie niektorých 

údajov pomáha spresniť prekladateľské riešenia. Ako príklad takejto situácie môžeme uviesť 

lingvokulturému native Doric, ktorú nám ako dórčinu pomohla identifikovať práve referencia 

na Kotov preklad. Do Welchovej eseje je táto lingvokulturéma zakomponovaná takto:  

„These sympathies also surface in Simon Dedalus and his friends, as they listen to the 

‘native Doric’ of Ben Dollard’s rendition of the patriotic song ‘The Croppy Boy’, following 

the singing of the aria from Martha in the Ormond Hotel.“ 

V našom preklade: „Rovnaké sympatie sa prebúdzajú aj v Simonovi Dedalusovi a jeho 

priateľoch pri počúvaní vlasteneckej piesne ‘The Croppy Boy’, ktorá nasleduje za áriou 

z Marthy a v hoteli Ormond ju v rodnej dórčine spieva Ben Dollard.“ (Welch, 2011, s. 48). 

Toto prekladateľské riešenie sme okomentovali poznámkou, že ide o dialekt, ktorým 

sa hovorí na severovýchode Škótska. Poznanie ďalšej lingvokulturémy, názvu piesne „The 

Croppy Boy“, síce neovplyvňuje výrazne porozumenie eseje, dotvára však jej kultúrny kolorit. 

Preto sme aj toto kultúrne špecifikum s nižšou referenčnou relevanciou priblížili slovenskému 

čitateľovi v prekladateľskej poznámke ako jednu z najsmutnejších írskych balád o zúfalstve 

mladého rebela v povstaní z roku 1798.224

2.2 Popri týchto „marginálnych“ kultúrnych odkazoch sa v eseji vyskytujú také 

referencie, ktoré ovplyvňujú sémantiku a pochopenie eseje zásadnejšie. K týmto odkazom by 

mal prekladateľ eseje pristupovať obozretnejšie,  s dostatočnou erudíciou a interkultúrnou 

kompetenciou. Pri výskyte takýchto kultúrnych špecifík s vyššou mierou relevancie sme 

v analyzovanej eseji Hearts of Stone zaznamenali z pohľadu esejistu i prekladateľa dve 

odlišné situácie.  

    

2.2.1 Samotný esejista na niektorých miestach podáva vysvetlenie kultúrneho 

špecifika. Takýmito poznámkami naznačuje, že nejde o všeobecne známe kultúrne fenomény, 

takže ani pre britského čitateľa ich identifikácia nemusí byť jednoznačná. Zároveň sa tým 

práca prekladateľa výrazne uľahčuje. Napr. kultúrne špecifikum hillsider esejista objasňuje 

priamo v texte takto: „He has a reputation for being a Fenian and what they call a ‘hillsider’ 

(a guerrilla revolutionary, or someone sympathetic to such tactics)“. R. Welch tu 

intertextovo odkazuje na výraz hillsider, ktorý použil James Joyce v poviedke Ivy Day... na 

                                                           
224 Croppy bola prezývka, ktorú dostali írski rebeli v tomto povstaní a súvisela s ich krátkym strihom vlasov; ten 
bol považovaný za charakteristický prvok vonkajšieho vzhľadu anti-aristokraticky naladených povstalcov. 
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adresu jednej z postáv: „Some of these hillsiders and fenians are a bit too clever if ask 

me.“225

Z Welchovho výkladu v eseji vyplýva, že hillsider je „guerillový revolucionár, alebo 

ten, kto takúto taktiku podporuje“. Prekladateľ eseje je tak oproti prekladateľke poviedky, B. 

Vilikovskej, vo výhode, lebo mu sémantiku kultúrneho špecifika objasní samotný esejista. 

Keďže prekladateľka poviedky túto výhodu nemala, zvolila ako slovenský ekvivalent lexémy 

hillsider nepríznakové substantívum sedliak, ktoré však nezachytáva historicko-kultúrny 

rozmer východiskovej lexémy. Vo Vilikovskej preklade citovanej vety čítame: „Aby ste 

vedeli, niektorí sedliaci a nacionalisti sú trochu primúdri.“ (Joyce, 1998, s. 90). Podobne 

namiesto propria Fenian z Joyceovho textu, použila v spomínanom citáte naturalizujúcu 

lexému nacionalista, ktorou do istej miery znegovala kultúrne špecifikum.  

  

Prekladateľ eseje v takýchto prípadoch stojí pred rozhodnutím, či text preložiť tak, aby 

bolo kultúrne špecifikum zachované a esejistov ďalší výklad mal zmysel, alebo zachovať 

intertextualitu eseje a – v tomto konkrétnom prípade – použitím substantíva sedliak odkázať 

na Vilikovskej preklad. Musí pritom zvážiť, či ide o typ lingvokulturémy, ktorá má vyššiu 

relevanciu pre porozumenie eseje. V tomto prípade sa ukazuje, že preklad B. Vilikovskej 

znamená výraznejší posun a prekladateľ eseje si ho vzhľadom na ďalší esejistov komentár 

o sémantike lexémy nemôže dovoliť ponechať. Preto sme v preklade pristúpili 

k exotizujúcemu použitiu lexémy „hillsider“ v pôvodnom znení. Ekvivalentné lexémy 

(partizán, rebel, vzbúrenec) sme považovali za konotačne zaťažené (partizán) alebo príliš 

všeobecné (rebel, vzbúrenec), čo by predstavovalo výrazovú stratu. Welchov text sme teda 

preložili takto: „Hynes má povesť Feniána a ‘hillsidera’ (guerillového revolucionára alebo 

sympatizanta takejto politiky)“ (Welch, 2011, s. 50). 

Podobné vysvetlenie lingvokultúrneho špecifika ponúka esejista aj pri historickom 

fenoméne Invincibles: „We then hear that when they hanged the Invincible Joe Brady (the 

Invincibles were a Fenian assassination squad who stabbed to death the Irish Chief 

Secretary, Lord Frederick Cavendish in the Phoenix Park in 1882), his erection stood up 

‘like a poker’ in the wardens’ faces after they cut him down, dead.“ V slovenskej verzii 

prekladáme:  

„Potom počujeme, že keď obesili Nepremožiteľného Joea Bradyho (Nepremožiteľní 

(the Invincibles) boli Feniánskym vražedným komandom, ktoré v roku 1882 vo Phoenix Parku 

ubodalo na smrť najvyššieho splnomocnenca pre Írsko, Lorda Fredericka Cavendisha) a po 
                                                           
225 Porov. na http://www.online-literature.com/james_joyce/961/ (8. 2. 2012). 

http://www.online-literature.com/james_joyce/961/�
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smrti ho odrezali z povrazu, ‘tak mu stál, že si skoro na ňom oči vypichli’.“ (Welch, 2011, s. 

53). 

V zhode s predchádzajúcou prekladateľskou stratégiou sme pri odkaze na Joyceov 

román Ulysses znovu použili Kotov preklad, a to jednak pri ekvivalente kultúrneho špecifika 

Invincibles, ktoré môže mať aj iné prekladové ekvivalenty (Neporaziteľní, Neprekonateľní), 

jednak pri syntagme „his erection stood up ‘like a poker’“. Okrem toho sme opäť pristúpili 

k individuálnemu posunu a explikáciou v zátvorkách sme pridali informáciu o pôvodnom 

názve hnutia (The Invincibles).226

2.2.2 Odlišná komunikačná situácia pri preklade nastáva, keď esejista kultúrne 

špecifikum nevysvetľuje, lebo ho (v britskom lingvokultúrnom priestore) pokladá za 

zrozumiteľné a dostatočne známe, napr.: „The citizen, however, seizes his opportunity, and 

starts to extol the Invincibles, the Fenians, the men of ninety-eight, and all those who gave 

their lives for the cause of Ireland.”   

 

  V citovanom úryvku sa okrem už spomínaného fenoménu „the Invicibles“ vyskytujú 

ďalšie dva historické odkazy, ktoré sme preložili takto: „Občan sa však chytí príležitosti 

a začne vychvaľovať Nepremožiteľných, Feniánov, mužov z roku 1798 a všetkých, ktorí pre 

Írsko obetovali život.“ (Welch, 2011, s. 53). 

Aj na tomto mieste esejista odkazuje na románový svet Ulysses, preto sme 

konfrontovali naše riešenie s prekladom J. Kota. Ten prekladá proprium Feniáni syntagmou 

„stará garda“: „Náš občan čakal na najmenšiu slovnú narážku, aby sa mohol roztárať 

o Nepremožiteľných a o starej garde, o ľuďoch šesťdesiateho siedmeho a o tých, čo sa boja 

hovoriť o deväťdesiatom ôsmom.“ (Joyce, 1993, s. 293). Pri lexéme Feniáni tak opäť nastáva 

kolízia medzi esejistovou výpovednou líniou a kongruenciou s prekladmi Joyceových textov. 

V preklade eseje sme však namiesto Kotovho ekvivalentu uprednostnili proprium Feniáni, 

keďže sme ho už predtým v  poznámke prekladateľa objasnili ako „írsku revolučnú 

organizáciu“ (Welch, 2011, s. 48).  

Takisto aj ďalšie špecifikum z analyzovaného úryvku eseje, „the men of ninety-eight,“ 

(„ľudí z deväťdesiateho ôsmeho“), esejista považuje za známe anglickému čitateľovi, a tak ho 

ponecháva bez výkladu. Pre slovenského čitateľa však takýto odkaz nemá informačnú 

hodnotu, preto sme v preklade zmenili neurčitý údaj „ninety-eight“ na konkrétny rok 1798 

a pripojili sme k textu poznámku, že v tomto roku bolo v Írsku Veľké povstanie (op. cit., s. 

53). 
                                                           
226 Porov. aj preklad viacslovného pomenovania Holy Ground v tejto štúdii v časti 2.1. 
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Ani lingvokulturému coffinship nepribližuje esejista komentárom. Vzhľadom na to, že 

táto lexéma bola súčasťou dlhšieho citátu z románu Ulysses, museli sme použiť Kotov preklad 

v podobe syntagmy „na lodiach, ktoré pripomínali truhly“. Uvedomovali sme si však, že 

takáto syntagma nekóduje presne významy, aké má východisková lexéma coffinship 

v angličtine a v írskom kultúrnom prostredí. Ako coffinships sa totiž označovali lode, ktoré 

v čase veľkého hladomoru prevážali írskych vysťahovalcov za Atlantik. Úmrtnosť na 

takýchto lodiach bola pre nedostatok potravy, vody a pre choroby veľmi vysoká.227

Napokon sa dostávame k poslednej intertextovej referencii, na ktorú odkazuje názov 

analyzovanej eseje. R. Welch cituje verš z Yeatsovej básne Easter, 1916: „‘Too long a 

sacrifice’, Yeats wrote in his elegy for the men of 1916, ‘can make a stone of the heart’“. 

V našom preklade: „‘Po pridlhej obete’, napísal Yeats vo svojej elégii za mužov z roku 1916, 

‘stvrdne srdce na kameň’“ (Welch, 2011, s. 51). Keďže v slovenskom kultúrnom prostredí 

údaj o „mužoch z roku 1916“ opäť nemá veľkú informačnú hodnotu, bolo podľa nášho názoru 

žiaduce, aby prekladateľ slovenskému čitateľovi objasnil, koho mali W. B. Yeats i R. Welch 

týmto označením na mysli. Preto sme k tomuto citátu pripojili poznámku, že išlo o mužov, 

ktorí sa v roku 1916 zúčastnili tzv. Veľkonočného povstania proti Britskej nadvláde. 

 

Ekvivalentným prekladom by mohlo byť pomenovanie plávajúce rakvy, vniesť ho však do 

pôvodného prekladu nebolo z dôvodu kompaktnosti citátu možné. Preto sme sa 

k spomínanému citátu rozhodli pridať poznámku, že nešlo o lode, ktoré pripomínali truhly 

vzhľadom, ale ktoré dostali pomenovanie podľa vysokej úmrtnosti na palube (Welch, 2011, s. 

53). 

 

3 Záver 

Pri preklade eseje Hearts of Stone a následnej translatologickej autoanalýze sa nám 

potvrdilo, že esej je „žáner komunikačne veľmi náročný, a to z hľadiska tvorenia i percepcie, 

pretože si vyžaduje plné zapojenie intelektuálnych i emocionálnych schopností expedienta 

i percipienta“ (Slančová, 1981, s. 150). Výzvou pre naše prekladateľské kompetencie boli 

predovšetkým početné lingvokulturémy, ako dôsledok silnej ukotvenosti skúmanej eseje 

v írskom historickom a kultúrnom rámci i dominancie intertextovej zložky. Oba typy 

lingvokulturém si vyžiadali aktívnejšie zapojenie verifikačnej kompetencie prekladateľa: 

pri dekódovaní kultúrnych a historických lingvokulturém i pri dodržaní vytýčenej stratégie 

zhody s existujúcimi prekladmi diel, na ktoré esejista odkazuje. Vyššia frekvencia 
                                                           
227 Porov. na http://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_ship (15. 5. 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_ship�
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lingvokultúrnych prvkov v analyzovanej eseji bola dôsledkom jej tematického zamerania, 

žánrovej charakteristiky textu i subjektívneho vkladu autora k analyzovanej téme. Aj keď si 

uvedomujeme, že pre skúmaný text existujú aj alternatívne prekladateľské riešenia (a to 

nielen lingvokulturém), veríme, že sme eseji Roberta Welcha našli v cieľovej slovenčine 

primeranú formu. Takú, akú si vzhľadom na svoje kvality zaslúži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


