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VII. ESEJ EST PERCIPI  

      (Namiesto ZÁVERU) 

 

Alúziu na známy výrok „Esse est percipi“ sme si za názov našich záverečných úvah 

nezvolili náhodne. Podľa tejto filozofickej sentencie „byť znamená byť vnímaný“; jej 

parafrázou, kde latinské esse nahrádza substantívum esej, sa stotožňujeme s názorom, že „esej 

znamená vyhranený životný aj estetický názor“ (Petrík, 2003, s. 73). Tento predpoklad sa 

potvrdil pri analýze prekladov esejí, ktorých autormi sú významní esejisti píšuci po anglicky. 

Každý z nich pristupoval k téme z vlastného filozofického a ideového východiska a vtlačil 

svojmu spracovaniu nezameniteľnú pečať individuálneho štýlu. Odvolávajúc sa na dobové 

spoločenské okolnosti a literárnu tradíciu svojich kultúr esejisti vytvorili text pevne ukotvený 

vo východiskovom lingvokultúrnom prostredí.  

V práci sme sa zamerali práve na rozmer lingvokultúrnej podmienenosti, špecifickosti, 

ktorá sa tiahne naprieč žánrom eseje i skúmanými esejistickými textami. Vychádzali sme 

pritom z viacerých teoretických prác, ktoré sa zaoberajú štylistickou charakteristikou 

esejistického žánru (F. Miko, J. Mistrík, D. Slančová) i interkultúrnymi aspektmi prekladu. 

V tejto oblasti sme sa mohli oprieť o bohatú tradíciu (česko-)slovenskej translatologickej 

školy (M. Andričík, E. Gromová, J. Levý, A. Popovič, J. Rakšányiová, J. Sipko, J. Vilikovský 

a i.) a o viaceré podnetné práce svetovej translatológie a lingvistiky, ktoré si všímajú 

interkultúrne súradnice prekladu (S. Bassnett, V. N. Komisarov, V. A. Maslova, E. Nida, E. 

Sapir, V. V. Vorobjov a i.). 

Teoretické postuláty sme aplikovali na preklady takpovediac „vlajkových lodí“ 

britskej (G. Orwell, V. Woolfová), írskej (R. Welch) i americkej esejistiky (S. Sontagová). 

Výber esejistov podmienila nielen dostupnosť ich prác v slovenskom preklade, ale 

predovšetkým zásadný význam ich esejistického diela v kontexte národných kultúr i svetovej 

esejistiky. Bohatá tradícia anglofónnej eseje vstúpila s analyzovanými prekladmi aj do 

slovenského literárneho priestoru, ktorý síce v oblasti eseje ani zďaleka nie je „nepopísaným 

kúskom papiera“ (porov. o. i. vynikajúce eseje A. Matušku, V. Mináča či M. Rúfusa), predsa 

však môže z anglofónnej esejistiky čerpať mnohé inšpirácie a podnety. Zaujímalo nás preto, 

ako skúmané preklady dokázali potenciál východiskových esejí pretaviť do cieľovej 

slovenčiny.  

V priebehu analýzy slovenského prekladu esejí sa ukázalo ako užitočné porovnať 

slovenské prekladateľské riešenia s ich pendantmi v českom preklade. Táto konfrontácia 
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dvoch cieľových textov nás na viacerých miestach upozornila na rozpor vo vzťahu 

k východiskovému textu, a to buď v slovenskom alebo českom preklade, ktorý by sme pri 

bilaterálnej komparácii anglického originálu a slovenského prekladu mohli prehliadnuť. 

Prácu sme koncipovali ako súbor štúdií, ktoré sa zaoberajú azda najvýznamnejšími 

esejami jednotlivých autorov a sú k dispozícii v slovenskom (a českom) preklade. Osobitnú 

pozornosť sme venovali esejistickému dielu G. Orwella (II. a III. kapitola), ktoré má 

v anglickej esejistike špecifické postavenie. Pri ďalších esejistoch sme sa sústredili len na 

jednu z ich esejí, a to buď pre jej dostupnosť v slovenskom preklade (esej S. Sontagovej a R. 

Welcha; IV. a VI. kap.), alebo pre jej zásadný charakter v kontexte ostatných esejistových 

prác (esej W. Woolfovej, V. kap.).  

V súlade s ťažiskovým, interkultúrnym pohľadom na esej a jej preklad sme sa  

zamerali na prekladateľské riešenia takých prvkov textu, ktoré sa ukázali špecifické 

z lingvistického alebo kultúrneho hľadiska. V našej analýze sme ich zahrnuli pod 

hyperonymický termín lingvokulturéma, ktorý sa do slovenskej translatológie dostáva 

s prácami rusistov (M. Blaho, J. Sipko ai.) ako reflex podnetov ruskej lingvokulturologickej 

školy. V komparácii východiskového a cieľového textu/textov sme si všímali najmä stratégie 

a prekladateľské postupy, akými sa prekladatelia vyrovnali s prekladovou transformáciou 

lingvokulturém do cieľového jazykového a kultúrneho kontextu. Tieto postupy v sebe 

zahŕňajú aj metódu poznámok prekladateľa; na základe rozboru konkrétnych poznámok sme 

sa preto zamýšľali nad ich potrebou a opodstatnenosťou vo vzťahu k dekódovaniu 

lingvokulturém i k sémantike celej eseje.  

 Analýza prekladov esejí potvrdila tézu J. Levého o podvojnosti preloženého diela, 

teda o rozpore medzi závislosťou obsahu na východiskovom prostredí, a formou prekladu, 

ktorú predstavuje domáci jazyk. Preklad je o to dokonalejší, o čo lepšie sa mu podarí tento 

rozpor prekonať (Levý, 1963, s. 58 – 59). Na niektorých miestach boli prekladatelia eseje 

v prekonávaní tohto rozporu menej úspešní, a keď sme na to v práci upozorňovali, nemienili 

sme to ako slová kritiky. Skôr sme chceli poukázať na potrebu zvýšenej aktivizácie 

jednotlivých kompetencií prekladateľa pri preklade takého náročného žánru, akým esej je, a to 

najmä pre jeho lingvokultúrne špecifickú povahu. Práve tá bola častým dôvodom početných 

nežiaducich posunov a diskrepancií medzi originálom a prekladom eseje. 

Optikou lingvokulturológie sme sa pri translatologickej analýze pokúsili ukázať, aká 

nevyhnutná je pri preklade eseje vnímavosť prekladateľa na lingvokultúrne špecifické prvky 

a aká dôležitá je jeho schopnosť ich ekvivalentnej transformácie. Chceli sme upozorniť, že 
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prekladateľovou úlohou je sprostredkovať cieľovému percipientovi nielen fragmentárny, či 

nebodaj torzovitý, ale plnohodnotný čitateľský zážitok s esejou, ktorá vznikla v odlišnom 

lingvokultúrnom priestore. V tejto rovine vidíme aj otvorený priestor pre ďalšie 

lingvokulturologicky zamerané analýzy prekladu, a to nielen esejistických textov. 

Systematický lingvokulturologický výskum prekladu totiž môže budúcich prekladateľov 

upozorniť na riziká, vyplývajúce z lingvokultúrnych odlišností východiskového a cieľového 

textu, a súčasne sa môže stať istou spätnou väzbou pre autorov skúmaných prekladov.  

Nazdávame sa, že naša analýza prekladového transferu eseje potvrdzuje slová S. 

Bassnettovej, podľa ktorej „jazyk je srdcom uprostred tela kultúry, a táto interakcia jazyka 

a kultúry zaručuje pokračovanie životnej energie. Tak ako chirurg, ktorý operuje srdce, 

nemôže zabúdať na zvyšok tela, tak riskuje prekladateľ, ktorý vníma text izolovane od 

kultúry.“ (Bassnett, 2007, s. 22). Niekedy skúmaní prekladatelia neboli tými najlepšími 

„chirurgmi“ a, parafrázujúc S. Bassnettovú, popri srdci zabudli pri operácii na zvyšok tela. 

Preto bola esej v ich preklade miestami „dýchavičná“ a „nedokrvená“, párkrát sme jej 

dokonca – esejisticky povedané – nemohli nahmatať pulz. Aj keď u čitateľa preložená esej 

nerozohrala zakaždým všetky svoje konotačné možnosti, jej citlivý organizmus v preklade 

prežil. Našťastie; pre esej totiž osobitne platí, že „esse est percipi“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


