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1 Úvod 

Témou môjho príspevku sú preklady reporáží Ireny Brežnej z Čečenska počas prvej rusko-

čečenskej vojny. Tá trvala v rokoch 1994-1996. Po nej ešte nasledovala druhá rusko-čečenská vojna 

v rokoch 1999-2009 (intenzívna fáza do roku 2000), tej sa však už autorka v analyzovaných reportá-

žach nevenuje. V rusko-čečenskej vojne bojovali čečenskí separatisti požadujúci nezávislosť Čečen-

skej republiky Ičkeria proti ruským jednotkám. Irena Brežná, švajčiarska spisovateľka a novinárka 

slovenského pôvodu píšuca po nemecky sa v prezlečení za čečenskú ženu dostala priamo na miesta 

vojnového konfliktu, odkiaľ posielala reporáže o dianí vo vojnovej zóne švajčiarskym novinám. Re-

portáže neskôr vyšli aj knižne pod názvom Die Wölfinnen von Sernowodsk a vyšli neskôr aj 

v českom preklade Jana Mattouša. Pri analýze reportáží a ich prekladov sa pokúsim vychádzať aj 

z tézy o jazykovom relativizme, ktorý vychádza čiastočne z rovnakého základu ako lingvokulturolo-

gická báza. Východiskom jazykového relativizmu je vzťah jazyka a reality, podľa ktorej „je realitu 

možné popsat různými způsoby, ktré částečne závisí na jazyce, kterým hovoříme.“ (Pokorný, 2010 

s. 205). Napriek tomu, že jazyk popisuje realitu, ktorá je pre všetkých rovnaká, nikdy nemôže byť 

kópiou samotnej reality. Začleňuje popisovanú realitu do rôznych kategórií a modelov a keďže jeden 

a ten istý fakt môžeme priradiť k rôznym kategóriám, znamená to, že tento obraz sveta nie je 

v žiadnom prípade úplný. Kategórie popisovaných javov sú však aspoň sčasti založené na objektív-

nych rozdieloch a jazyk nie je nikdy absolútne arbitrárny. Takisto platí, že kategórie nie sú nemenné, 

ale premenlivé a vychádzajú z prototypov a skúseností jazykového spoločenstva či jednotlivých pou-

žívteľov jazyka. Na druhej strane aj samotný jazyk je vnútorne veľmi diferencovaný a variabilný, čím 

ponúka veľa možností zobrazenia reality, čo je zase následkom toho, že v jazyku sa neodráža iba von-

kajšia realita, ale aj individualita a kreativita konkrétnych používateľov jazyka. 

Jazyk však nie je determinovaný iba samotnou realitou, ale do veľkej miery aj komunikačnými po-

trebami a mysľou jeho používateľov. Aj keď v opozícii k jazykovému relativizmu stojí tzv. reprezen-

tačný nativizmus spojený s teóriou univerzálnej gramatiky N. Chomského, ktorý hľadá v jazykoch 

spoločný základ, žiaden z týchto univerzálnych faktorov ovplyvňujúcich jazykové správanie nie je 

natoľko výrazný, aby nepripúšťal istú mieru variability v konkrétnom jazykovom jave. 

Z hľadiska jazykového relativizmu je dôležitý vzťah jazyka a kultúry, ktorý je významný aj 

z pohľadu lingvokulturológie. V dnešnej dobe je výraznejší vplyv jazyka na kultúru ako naopak. 

S týmto javom súvisí aj vzťah jazykového relativizmu a prekladu, ktorý sa označuje aj ako téza o 

„nemožnosti překladu“ či „nesoumněřitelnosti jazykových světů (Pokorný, 2010 s. 210), čo však 

možno ľahko vyvrátiť možnosťou prekladu a porozumenia medzi hovoriacimi rôznych jazykov. Na 

druhej strane platí aj to, že porozumenie nie je nikdy úplne dokonalé ani medzi hovoriacimi tým istým 

jazykom. Značné problémy pri preklade sú spôsobené rozdielnou gramatickou stavbou (rôzne jazyky 
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často gramatikalizujú rôzne významy), ale aj rozdielmi v lexike (exotizmy či tzv. bezekvivalentná 

lexika) či v konotáciách, ale prispieva k nim aj istá ambivalentnosť jazyka, kedy je primárny význam 

ťažko rozlíšiteľný od preneseného a to niekedy aj pre rodených hovoriacich. Z toho často vyplýva istá 

neurčitosť prekladu, ktorá spočíva v tom, že každý segment jazyka možno teoreticky preložiť rôznymi 

spôsobmi, pritom každý z nich môže byť zmysluplný a pravdepodobný. Preto možno každý preklad 

považovať do istej miery za relatívny. 

Z hľadiska jazykového relativizmu bude mojím cieľom identifikovať v analyzovaných reportážach 

lexémy prípadne výrazy, ktoré sú z tohto pohľadu zaujímavé, teda také, kde je odraz reality vo vý-

chodiskovom a v cieľovom jazyku iný a zároveň či a ako sa tento jav prejaví v preklade. Isté posuny 

môžu vyplývať aj z toho, že sa čiatočne jedná o texty, ktoré opisujú úplne iné jazykové prostredie ako 

je prostredie východiskového i cieľového jazyka. Podľa môjho názoru sú však takéto rozdiely oveľa 

väčšie vo vzdialenejších jazykoch a kultúrach, než v prípade nemecko-slovenského porovnávania. 

Okrem uplatnenia lingvokulturologického prístupu bude cieľom mojej práce skúmať predmetné 

reportáže a ich preklad aj z pohľadu publicistického štýlu. Znamená to konkrétne, ako sa v nich uplat-

ňujú vlastnosti a výrazové prostriedky tohto štýlu, do akej miery spĺňajú funkcie, ktoré sa od neho 

očakávajú a do akej miery sa od neho naopad vzďaľujú. V neposlednom rade mi pôjde aj o analýzu 

toho, ako sa tieto vlastnosti typické pre publicistický štýl preniesli z originálu na preklad a či došlo 

k prípadným posunom aj v tejto súvislosti, keďže publicistický štýl má čiastočne iné funkcie a výra-

zové prostriedky na Slovensku a v krajinách nemeckej jazykovej oblasti. 

Publicistický štýl možno považovať za pokračovateľa rečníckeho štýlu, keďže spĺňa, prípadne sup-

luje niektoré z jeho funkcií, na druhej strane však má vlastnosti, ktorými sa od rečníckeho štýlu líši. 

Istými vlastnosťami sa približuje odbornému štýlu, v niektorých žánroch je zase blízky umeleckému 

štýlu. Práve prvky umeleckého štýlu sú do výraznej miery prítomné v reportážach Ireny Brežnej.  

Podľa J. Mistríka (1989) sú základnými vlastnosťami publicistického štýlu, ktoré má spoločné 

s odborným štýlom písomnosť, monologickosť, verejnosť a pojmovosť. Tieto vlastnosti sa však pri 

uplatnení v publicistickom štýle líšia od uplatnenia v odbornom štýle, pretože kým je napríklad pí-

somnosť v náučnom štýle nosnou vlastnosťou, publicistický štýl nie je natoľko odkázaný na jazykové 

vyjadrovanie, pretože môže využiť aj iné, mimojazykové prostriedky (vizuálne alebo zvukové). Práve 

vizuálne prostriedky našli bohaté uplatnenie v niektorých reportážach Ireny Brežnej, napr. 

v reportážach z vojny v Čečensku. Ani monologickosť nie je v publicistických žánroch natoľko vý-

razne prítomná, ako v náučných, keďže sa uplatňuje často voľnejšie, v kratších pasážach a publicistic-

ký text je menej gramatizovaný. Z tohto pohľadu sú reportáže Ireny Brežnej špecifické často tým, že 

kým niektoré z nich sú takmer výlučne monologické vyjadrenia, pričom sa uplatňuje nepriama reč, 

v niektoých sa zase veľmi často vyskytuje dialóg, prípadne sa striedajú dialogické a monologické 

pasáže. Verejnosť je v publicistickom štýle chápaná oveľa širšie ako v odbornom štýle, pretože kým 

odborný text je často určený len úzkemu okruhu odbornej verejnosti, je publicistický štýl zväčša prí-

stupný širokému okruhu čitateľov, ako to napokom vyplýva aj z jeho prvotnej funkcie. V súvislosti 

s pojmovosťou možno evidovať podstatný rozdiel v tom, že kým odborný štýl nemá za cieľ byť zro-

zumiteľný širokej verejnosti, žánre publicistiky by mali byť podľa možností všeobecne zrozumiteľné 

a tomu sa podrobuje aj ich výstavba a slovná zásoba. Ale aj v tejto súvislosti existujú rozdiely medzi 

jednotlivými žánrami publicistiky. Reportáže Ireny Brežnej do veľkej miery spĺňajú požiadavku vše-

obecnej zrozumiteľnosti, hoci aj medzi nimi sú podľa môjho názoru isté rozdiely v závislosti od toho, 

akej téme sa venujú. Napríklad reportáže zo slovenského prípadne širšieho stredo- až východoeuróp-

skeho priestoru môžu byť ťažšie zrozumiteľné pre nemecky hovoriaceho čitateľa, resp. sú zrozumi-

teľné, až keď sa čitateľ zoznámi so skutočnosťami, ktoré sú slovenskému čitateľovi všeobecne známe. 

Na druhej strane napríklad reportáže z prostredia Čečenska môžu byť bez bližšieho zoznámenia sa 

s problematikou ťažšie zrozumiteľné tak pre čitateľa nemeckého originálu ako aj pre čitateľa sloven-

ského, príp. českého prekladu. Tento fakt musela mať pri písaní na zreteli samotná autorka, ako aj 

prekladatelia reportáží.  

V rovnakej práci spomína J. Mistrík (tamže) špecifické vlastnosti publicistického štýlu, ktorými sú 

informačnosť, variabilnosť, koncíznosť a aktualizovanosť. Informmačnosť považuje za imanentnú 

vlastnosť publicistiky, všetky ostatné sú sekundárne, keďže hlavným cieľom publicistických textov je 

podávať informácie a všetky ich vlastnosti sú podriadené tomuto cieľu. Okrem toho publicistický štýl 
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má funkci hodnotiacu, axiologickú (Solganík, 1991). Preto sa v publicistickom štýle slová opakujú iba 

zriedka, kým v odborných textoch je index opakovania pomerne vysoký. Ďalej je pre publicistický 

štýl príznačný vysoký výskyt substantív, čísloviek, skratiek, značiek a názvov, relatívne nízky je na-

opak výskyt slovies. V súvislosti so slovesnými kategóriami je pre publicistiku typický pomerne vy-

soký výskyt dokonavých slovies a prevládajúca 3. osoba. Zo slovesných časov prevláda préteritum na 

rozdiel od odborného štýlu, kde je to prézent. Z tohto hľadiska možno o reportážach Ireny Brežnej 

povedať, že jednoznačne spĺňajú svoju funkciu informačnosti, to znamená, že sú informačne nasýtené, 

na druhej strane možno povedať, že sa v mnohých prípadoch, napríklad v súvislosti so slovnými 

druhmi či použitím slovesných kategórií vzďaľujú typickému publicistickému textu a majú vlastnosti 

bližšie umeleckému štýlu (napríklad výraznejšia dejovosť či vyššia frekvencia slovies v niektorých 

reportážach). K špecifickým vlastnostiam publicistického štýlu patrí variabilnosť, čo vyplýva 

z bohatstva jeho žánrov. Keďže sa v práci venujem iba reporážam, nedá sa porovnať variabilnosť 

textov z tohoto pohľadu, ako však už bolo spomenuté, keďže autorka spracúva vo svojich reportážach 

mnohé témy z rôzneho prostredia, vyznačujú sa jej reportáže variabilnosťou. Koncíznosť publicistic-

kého štýlu vyplýva z jeho informatívnej funkcie, keďže jeho cieľom je často podať veľa informácií na 

relatívne malom priestore, následkom čoho je typický enumeratívny štýl, kde stoja pojmové slová 

tesne vedľa seba a nevyužívajú sa spojky ani slovesá. Ako som už sčasti spomenul, tento jav sa 

v reportážach Ireny Brežnej vyskytuje málo, keďže ide o texty blížace sa umeleckému štýlu. Napokon 

patrí medzi vlastnosti publicistického štýlu aj aktualizácia, ktorá vyplýva z faktu, že tieto texty často 

spracúvajú aktuálnu tematiku. Z tohto hľadiska možno povedať, že sa to do istej miery vzťahuje aj na 

analyzované reporáže, keďže sa vlastne vždy venujú aktuálnym témam, ale na druhej strane, keďže 

ide o väčší publicistický text na istej umeleckej úrovni, zachovávajú si svoju aktuálnosť aj po dlhšom 

časovom odstupe. Svedčí o tom aj skutočnosť, že repotáže neboli publikované iba v tlači, ale neskôr 

vyšli aj knižne a boli preložené do iných jazykov.  

Pokiaľ ide o výrazové prostriedky publicistického štýlu, je možné nazerať na túto tému z pohľadu 

lexiky a z pohľadu gramatickej stavby. Ako už bolo povedané, najdôležitejšou vlastnosťou publicis-

tického štýlu je informačnosť a tomu je podriadený aj výber lexikálnych prostriedkov. Uplatňujú sa 

slová, ktoré dokážu pomenovať presne, ale zároveň zroumiteľne, z čoho vyplýva, že sa uplatňujú 

predovšetkým slová so širokým rozsahom významu. Na druhej strane sa však pomerne často uplatňu-

je aj skupina slov s úzkym rozsahom významu, napr. vlastné mená, číslice, značky, skratky. Typic-

kým javom pri publicistických textoch je preberanie cudzí slov a výrazov, ako aj neologizmov, ktoré 

veľmi často vstupujú do jazyka práve cez tento typ textov. V reporážach Ireny Brežnej je tento jav 

prítomný o to viac, že často spracúva témy z veľmi odlišných kultúr a tým sa v jej reportážach obja-

vujú slová a pomenovania odrážajúce danú kultúru a pomenúvajúce jej reálie. Práve tieto lexikálne 

prostriedky spôsobujú často isté problémy pri preklade.  

Na rozdiel od pomerne bohatého slovníka publicistického štýlu je jeho gramatická stavba jednodu-

chá, až stereotypná. Prevládajú jednoduché vety, zložené vety majú skôr podobu podraďovacieho 

súvetia a gramatická stavba je celkovo menej viazaná, ako pri náučnom či hovorovom štýle a má za 

cieľ určenie okolností. V súvislosti s gramatickou stavbou reportáží Ireny Brežnej možno povedať, že 

nie sú z tohto hľadiska natoľko strohé, ako je to typické pre publicistické texty, ale vykazujú istú po-

dobnosť s umeleckým štýlom, v dialogických pasážach sa často približujú hovorovému štýlu (krátke, 

často neúplné vety, expresívnosť, všeobecnosť vo vyjadrovaní a pod.).  

Napokon ešte pár poznámok k reportáži a jej mieste medzi žánrami publicistického štýlu. Repor-

táž patrí medzi beletristické žánre, v ich rámci zase medzi reportážne, ktoré sa vyznačujú opisnou, 

prípadne informatívnou kostrou, na rozdiel od fejtónových žánrov, ktoré sú skôr rozprávacieho cha-

rakteru. Základnou funkciou reportáže je poskytnúť čitateľovi predstavu o udalosti prostredníctvom 

bezprostredného zážitku očitého svedka. Ide v nej teda nielen o to, poskytnúť o danej udalosti infor-

máciu, čo je typické skôr pre spravodajské žánre, ale zároveň aj akoby vtiahnuť potencionálneho čita-

teľa do deja, ukázať mu to, čo videl samotný autor a zároveň mu dať na základe opisovaných udalostí 

možnosť vytvoriť si o udalosti vlastnú predstavu a vlastný názor. Je teda bližšia umeleckým žánrom, 

ako napríklad iné žánre publicistického štýlu, líši sa však od nich dokumentárnosťou, faktografickos-

ťou a adresnosťou. Naopak od fejtónu sa odlišuje nižším stupňom subjektívnosti a tiež tým, že sa 
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snaží čitateľovi sprostredkovať skôr vonkajšiu realitu videnú očami autora, ako jeho vnútorný svet a 

jeho idey.  

Reportáže Ireny Brežnej možno na základe ich vlastností pokojne zaradiť do tohto publicistického 

žánru, aj keď sa mu v niečom niekedy viac, inokedy menej vzďaľujú. Predovšetkým treba spomenúť, že 

vždy spĺňajú základnú funkciu reportáže, teda vyznačujú sa dokumentárnosťou a faktografickosťou, 

hoci výber opisovaných faktov je často veľmi subjektívny a riadi sa rozhodnutím samotnej autorky, čo 

bolo pre ňu v danom momente dôležité. V súvislosti s adresnosťou to už nie je také jednoznačné, repor-

táže sú vo väčšine prípadov určené širokému spektru čitateľov, aj keď v niektorých prípadoch môže byť 

adresát zjavnejší, napríklad pri niektorých ženských či vojnových témach. V súvislosti s vlastnosťou 

reportáže, ktorá je menej subjektívna ako fejtón treba poznamenať, že sa reportáže Ireny Brežnej vyzna-

čujú pomerne vysokým stupňom subjektivity, či už pri výbere tém alebo v súvislosti s tým, čo konkrátne 

v danej situácii opisuje a čomu venuje pozornosť. Rovnako autorka pomerne často vyjadruje svoje 

osobné postoje a názory a odkrýva čitateľovi svoje pocity a duševné pochody.  

 

2 Metafory  

Metafory a aj iné jazykové prostriedky autorka často využíva v reportážach z Čečenska na podfarbe-

nie a presnejšie vyjadrenie vojnovej situácie a utrpenia civilného obyvateľstva, najmä žien. Jej vojnové 

reportáže sú vôbec zamerané oveľa viac na to, aby opísali každodenný život civilného obyvateľstva a 

ich vyrovnávanie sa s vojnovými udalosťami, než na opis samotných bojových akcií. Jej vojnové repor-

táže z Čečenska vyšli knižne v zbierke Die Wölfinnen von Sernowodsk, z ktorej výber obohatený o re-

portáže z iných zdrojov vyšiel v češtine pod názvom Vlčice ze Sernovodsku v preklade Jana Mattuša.  

V reportáži Vlčice ze Sernovodsku, ktorá dala názov celej zbierke, opisuje svoje zážitky po skúse-

nosti, keď sa autorka v prestrojení za miestnu učiteľku dostala s čečenskými ženami z ingušskej dedi-

ny Slepcovskaja do zbombardovanej čečenskej dediny Sernovodsk. Ako novinárke a navyše zo zá-

padnej krajiny by sa jej to nikdy nebolo podarilo. S veľmi výrazným zmyslom pre detail si všíma a 

opisuje tamojšiu situáciu, reakcie ľudí, nebezpečenstvo mín, ktoré hrozí na každom kroku či dokonca 

utrpenie zvierat, ktoré tiež nie sú ušetrené od vojnových udalostí. Už samotný názor reportáže, Vlčice 

zo Sernovodsku, je metaforou, keďže autorka na viacerých miestach vysvetľuje, že je toto pomenova-

nie narážkou jednak na vlka, ktorý je erbovým zvieraťom Čečenov a zároveň je to obrazné pomeno-

vanie Čečeniek, ktoré prirovnáva k vlčiciam kvôli ich statočnosti a vyrovnávaniu sa s ťažkou situá-

ciou, v ktorej sa ocitli. Väčšie významové posuny sú napríklad v metaforách: „Válka svírá“ (der 

Krieg ist schmal, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 31), ktorá veľmi jednoduchým, ale zároveň 

účinným spôsobom vyjadruje autorkine pocity z vojnového diania, ktorého súčasťou sa stala a nedo-

káže sa nad neho povzniesť a pristupovať k nemu s vecnosťou a nezainteresovanosťou vojnového 

reportéra. Doslovný nemecký variant „vojna je úzka“ je akoby priamejší a neosobnejší, zatiaľ čo čes-

ký preklad „válka svírá“ v sebe nesie nielen vlastnosť vojny, ale aj jej vplyv na ľudí, ktorých sa dotý-

ka. Na prvý pohľad paradoxne pôsobí vo vojnovej reportáži metafora „Zulu přemohlo veliké štěstí“ 

(Sula musste von einem großen Glück überwältigt sein, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 40). Vý-

raz vyjadruje radosť čečenskej ženy z nájdenia stratených domácich zvierat a kým čisto významovo 

sú nemecký originál a český preklad totožné, nemecká podoba je vo forme pasíva a obsahuje aj mo-

dálne sloveso musieť. Práve preto, že tieto v českej verzii chýbajú, pôsobí táto oveľa priamejšie 

a bezprodstrednejšie. V nasledujúcich metaforách k výraznejším významovým posunom nedošlo, sú 

to zároveň aj ustálené spojenia či frazeologizmy, ktoré sa vo veľmi podobnej forme používajú rovna-

ko v nemčine i v češtine: „Šla bych za nimi třeba na konec světa“ (Ich wäre mit ihnen bis ans Ende 

der Welt gegangen, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 50) je metafora vyjadrujúca stotožnenie sa 

autorky s miestnymi ženami, ktoré sa vyrovnávajú so smrťou a riešia problém provizórneho pochová-

vania svojich mŕtvych. Nemecká i česká verzia sú podľa môjho názoru obsahovo i štylisticky približ-

ne na rovnakej úrovni. „Dřív bych nikdy nepozvedla hlas proti muži“ (Früher hätte ich nie die Stim-

me gegen einen Mann erhoben, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 54). Metaforou zdvihnúť hlas, 

ktorá funguje v nemčine a v češtine, vyjadruje autorka reakciu miestnej ženy na nepríjemnosti pri 

prechode cez ruskú vojenskú kontrolu, po ktorej spustila nadávky na adresu ruských vojakov. Ospra-

vedlnila sa tým, že „táto vojna nás mení“, teda mení postavenie ženy a jej postoj k životu v tejto tra-

dičnej moslimskej kultúre.  
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V reportáži Věrnost detailům sa tiež vyskytuje množstvo pôsobivých metafor, z ktorých mnohé 

svedčia o autorkinom pozorovacom talente a schopnosti majstrovsky vyjadriť to, čo zažíva. Kým časť 

metafor z predchádzajúcej reportáže využíva ustálené slovné spojenia, tieto metafory sú skôr výtvor-

mi „ad hoc“ samotnej autorky a tým predstavovali pre prekladateľa náročnejšiu úlohu: „Uchopím 

očima náhodně vystŕižený obraz, na okamžik se zastavím, pak ten obraz slovy zmrazím...“ (ich greife 

zufällige Bildaufschnitte auf, starre auf etwas, bleibe stehen, um dann das Bild mit Worten einzu-

frieren... Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 63). Týmito metaforami, ako aj inými slovami sa snaží 

uvedomiť si a dať najavo svoje poslanie „žalobcu bezprávia“ a zároveň opísať svoju prácu vojnovej 

reportérky v teréne, ktoré sa môže a musí spoľahnúť len na vlastnú pamäť a pokúsiť sa uložiť do nej 

čo najviac zážitkov z tejto mimoriadnej situácie. Veľmi pôsobivý je opis situácie, keď sa stretáva so 

„svojou prvou vojnovou mŕtvolou“. Prvý, nečakaný pohľad je plný zdesenia, ktoré ešte umocňuje 

kvílenie dedinských žien. Druhý pohľad je už ale celkom uvedomený, je „aktom vôle“. „Nutím se 

osahat očima tu prázdnotu vyžranou krysami“ (... und zwinge mich, die von den ratten ausgefressene 

Leere mit den Augen abzutasten, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 63). Veľmi pôsobivou meta-

forou „obchytať očami“ mŕtvolu ohryzenú potkamni vyjadruje potrebu urobiť to, aby mohla neskôr 

podať svedectvo o tejto udalosti a tisíckach jej podobných. Metaforické vyjadrenie je veľmi podobné 

v češtine a aj v nemeckom origináli, k výrazným sémantickým či štylistickým posunom nedošlo.  

 

3 Frazeologizmy a prirovnania 

Frazeologizmy a prirovnania sa vyskytujú aj v reportážach z vojny v Čečensku uverejnených 

knižne najmä v zbierke reportáží Die Wölfinnen von Sernowodsk (podrobnejšie pozri kap. Metafory). 

V reportáži, ktorá dala názov celej zbierke sa objavili spojenia: „Znělo to, jako by mluvily o nějakém 

zvláštním lidském druhu“ (Es klang als sprächen sie von einer anderen Gattung Mensch, Die Wölfin-

nen von Sernowodsk, s. 18). K zvláštnemu druhu ľudí prirovnáva autorka ruských okupačných vo-

jakov v Čečensku, ktorých domáce obyvateľstvo nikdy nenazýva menom, ale vždy na nich poukazuje 

výlučne zámenom „oni“. Dáva tak najavo svoj odstup a pohŕdanie voči okupantom. „Šly jsme rychle, 

potichu, pružně jako kočky“ (Wir gingen schnell, schweigsam, federnd wie Katzen, Die Wölfinnen 

von Sernowodsk, s. 34). Prirovnanie k opatrnej chôdzi mačiek evokuje všadeprítomné nebezpečenst-

vo mín. „...šla jsem dopředu, jako by mi ten zneuctěný prostor transcendence dodal sílu k pohrdání 

smrtí“ (...ging diesmal vor, als hätte mir die entweihte Stätte der Transzendenz Kraft und Todesver-

achtung geschenkt, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 54). V tomto prirovnaní je obsiahnutý motív, 

ktorý už bol spomennutý, konkrétne to, že sa autorka časom osmeľuje a naberá odvahu postaviť sa 

zoči-voči nepríjemným veciam, aby ich mohla sprostredkovať čitateľom. Istý významový posun, in-

formácia naviac sa vyskytuje v spojení: „Jako při štafetě jsem šla mezi ženami z ruky do ruky“ (Wie in 

einer Stafette geriet ich von einer Frau zur anderen, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 50) K štafete 

prirovnáva svoj pohyb od jednej žene k druhej čiastočne aj kvôli chaotickej situácii po nájdení mŕtve-

ho muža. V českom preklade je navyše informácia „z ruky do ruky“, čo môže byť myslené obrazne, 

než ako skutočný dotyk rúk. 

V reportáži Věrnost detailům použil prekladateľ prirovnanie, ktoré v origináli chýba: „Chodím tro-

skami Sernowodsku jako náměsíčná ve stavu jasnozřivého soustředění“ (Ich gehe durch das zerbomb-

te Dorf Sernowodsk, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 63) pravdepodobne s úmyslom dodať opiso-

vanej situácii dramatickosť, pretože autorka píše len o tom, že chodí zbombardovanou dedinou Ser-

novodsk, ale nespomína nič o námesačnosti či o stave jasnozrivého sústredenia. V rovnakej reportáži 

používa prirovnanie, ktoré môže byť zároveň aj metaforou: „...teď mnou proniká strach jako nějaká 

vonná látka.“ (...nun breitet sich in mir die Angst wie ein fremder Duftstoff aus, Die Wölfinnen von 

Sernowodsk, s. 71). Toto prirovnanie popisuje náhlu zmenu pocitov autorky, ktorú doteraz viedla 

zvedavosť a profesionálny záujem, v momente, keď ju starý muž upozorní na mínové nebezpečenstvo 

striehnuce aj na tých najnepravdepodobnejších miestach, všetky pocity idú nabok a ich miesto 

zaujíma strach, ktorý „nestrpí vedľa seba iné pocity“. Svoje pocity pri odchode z Čečenska cez Mos-

kvu vyjadruje prirovnaním: „...přepadá mně žaludeční nevolnost, migréna a rozptýlená bolest po ce-

lém těle, jako by se mi pod kůži prodírala nějaká kovová síla, která mně zevnitř tetuje jedním a stále 

stejným vzorem“ (...mich überfallen Brechreiz, Migräne und diffuse Schmerzen im ganzen Körper, ale 

wandere unter meiner Hauteine metallene Kraft, die mich mit einem und demselben Muster von innen 
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tätowiert, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 73). Týmito slovami vyjadruje svoje vyrovnávanie sa so 

strašnými zážitkami, ktoré sa akoby pretavujú do telesnej bolesti. Z jazykového hľadiska sú si originál 

a preklad blízke, istá odlišnosť je možno iba v detaile, že kým autorka hovorí, že „jej kovová sila 

prechádza popod kožu“, prekladateľ používa silnejší výraz „prediera sa“. 

 

4 Reálie a etnokultúrne konotácie 

Veľmi často sa reálie a etnokultúrne konotácie vyskytujú v autorkiných reportážach z vojny 

v Čečensku. V prvom rade ide o porovnávanie miestneho čečenského obyvateľstva, jeho mentality, 

zvykov a tradícií s ruským elementom, ktorý predstavujú vo väčšine prípadov mladí ruskí vojaci. Na 

jednej strane je veľmi tradičná, patriarchálna, moslimská spoločnosť Čečenov, ktorí sa však pod 

vplyvom vojnových udalostí menia a čiastočne strácajú svoj pôvodný spôsob zmýšľania, na druhej 

strane sú ruskí okupační vojaci, ktorí majú len málo porozumenia pre miestne obyvateľstvo a jeho 

špecifiká. Je však jasné, že ide vo väčšine prípadov o jednoduchých vojakov, ktorí len plnia rozkazy 

iných. Napriek tomu, že ide o reportáž a snahou autorky by malo byť podať čo najobjektívnejší obraz 

o situácii, v mnohých prípadoch sa necháva strhnúť citovo silnými zážitkami a dáva najavo svoj súcit 

s trpiacimi a nevinnými obeťami vojny. Autorka, ktorá aj vo svojich iných dielach zaujíma feministi-

cký postoj, sa takto prejavuje aj vo vojnových reportážach a opisuje v nich predovšetkým osud jed-

noduchých žien a posuny v ich myslení, ktoré vznikajú ako následok vojny. V neposlednom rade stojí 

za zmienku aj fakt, že autorka na viacerých miestach prirovnáva ruskú okupáciu Čečenska 

k intervencii vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa roku 1968, čo bolo priamou 

príčinou emigrácie jej rodiny do zahraničia. Ako aj explicitne na viacerých miestach uviedla, do 

Čečenska ju priviedla okrem iného aj túžba urovnať aspoň takto symbolicky krivdy z minulosti, aj 

keď nie na vlastnom, ale aspoň na cudzom národe. 

Stret dvoch odlišných kultúr sa prejavuje napríklad v tvrdení autorky: „Nepotkala jsem 

v Sernowodsku Čečensko, ale do něj vlomený vnitřní svět ruské armády“. (Ich begegnete in 

Sernowodsk nicht Tschetschenien, sondern der sich darüber erbrochenen Innenwelt der russischen 

Armee, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 45), čo celkom výstižne odzrkadľuje vtedajšiu čečenskú 

realitu a pocity návštevníka z nej, ako aj vzájomný vzťah domáceho obyvateľstva a ruských prišelcov. 

Vo viacerých reportážach sa pravidelne opakujú miestne geografické názvy ako čečenská obec Ser-

novodsk, ingušská obec Slepcovskaja, ruský, severný Kaukaz, Groznyj a pod. V jednej reportáži do-

konca spomína myšlienku, že sa Čečeni nedokážu stotožniť s názvom svojho hlavného mesta od-

vodeným od slovanského slova „hrozný“ a používajú preň iný, miestny názov.  

Na viacerých miestach sa autorka vyjadruje k jazykom, s ktorými sa v Čečensku stretáva a ktoré 

sama používa, keďže je viacjazyčná a tie sa vzájomne prelínajú a s každým je istým spôsobom spo-

jené iné zmýšľanie, filozofia. „její čečenština, bohatá na spoluhlásky, zněla něžně“ (Das konsonan-

tenreiche Tschetschenisch klang zärtlich, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 40). Takto komentova-

la prehovor ženy, ktorá sa prihovárala zvieratám, o ktorých si myslela, že už nežijú. Zaujímavé je 

použitie privlastňovacieho zámena v českom preklade, kde sa hovorí o „jej čečenčine“, kým ori-

ginálny text je všeobecnejší. Na inom mieste autorka komentuje zničenú dedinu rôznymi slovani 

v rôznych jazykoch: „Šeptám si rusky oskolki, oblomki, přivolávám na pomoc slovenská slova črepi-

ny, prach a připojuji německý výraz Trümmer“. (Sie murmelt auf russisch „oskolki, oblomki“, sie 

ruft ihre slowakische Ursprache herbei: „črepiny, prach“, fügt das deutsche Wort Trümmer hinzu. 

Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 16) Zaujímavé je riešenie, ktoré použil prekladateľ do češtiny, 

ktorý interpretuje tieto slová ako komentár samotnej autorky, kým ona sama vo svojej reportáži ich 

vkladá do úst imaginárneho dievčaťa, ktoré opúšťa svoju vlasť a je nútená odísť do emigrácie, čo 

vytvára analógiu s jej vlastným osudom. Práve preto je v nemeckom origináli použitá tretia osoba 

singuláru a v preklade prvá. 

V zničených a vyrabovaných domoch nachádzajú vracajúce sa ženy „dvě prázdné lahve, jedna 

s etiketou Stoličnaja vodka, druhá se značkou řeckého koňaku Metaxa.“ (zwei leere Flaschen: eine 

mit dem Etikett Stolitschnaja Wodka, die andere mit einem Etikett der griechischen Cognacmarke 

Metaxa, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 41), čo podáva tiež istý obraz o trávení času ruských 

vojakov. Český prekladateľ sa snažil vyhnúť opätovnému použitiu slova „etiketa“ a preto v druhom 

prípade zvolil variant „značka“. Názvy spomenutých alkoholických nápojov sú nezmenené, líšia sa 
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len prepisom do nemčiny, prípadne češtiny. Na sovietsku minulosť, ktorá je stále prítomná 

v Čečensku poukazuje „podlouhlá prázdná ruina s ruským nápisom Univermag“ (eine längliche Rui-

ne mit der Inschrift Uniwermag, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 54). Originálna verzia neobsahu-

je slovo prázdna, keďže pravdepodobne predpokladá, že ruiny sú obyčajne prázdne, naopak prekla-

dateľ do češtiny tento prívlastok použil, čím dodal celému opisu ešte výraznejší nádych opustenosti a 

schátralosti. Aj tu zostáva zachovaný originálny názov obchodného domu zo sovietskych čias, 

prepísaný z azbuky podľa nemeckého a českého pravopisu.  

Veľmi výrazne je na viacerých miestach v reportážach z vojnou postihnutého Čečenska prítomné 

islamské náboženstvo a zvyky s ním spojené, prípadne obrazy vyjadrujúce stret dvoch rozdielnych 

náboženstiev a ich pohľadov na svet. Vidno to napríklad po nájdení mŕtveho muža. Miestne ženy 

riešia otázku provizórneho hrobu: „Naše víra nám zakazuje nechat mrtvé jen tak ležet. Jsou to 

nejdražší, co máme.“ (Unsere Religion gebietet uns, die Toten nicht herumliegen zu lassen. Sie sind 

das Teuerste, was wir haben, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 50). Za zmienku stojí, ako rieši pre-

kladateľ problém so zákazom. Kým nemecký originál hovorí o tom, že „viera nám prikazuje, aby sme 

mŕtvych nenechali len tak ležať“, on hovorí o zákaze nechať mŕtvych nepochovaných. Istý posun je aj 

pri preklade výrazu „unsere Religion“, t. j. naše náboženstvo, ktorý prekladateľ nahrádza podľa môjho 

názoru o niečo všeobecnejším výrazom „naše víra“. Spojitosť s islamskou vierou a často aj jej poro-

vnávanie s kresťanským Ruskom sa často objavuje v reportáži Kultúra odporu (Kultur des Wider-

standes, uverejnená v zbierke Die Wölfinnen von Sernowodsk) kde sa napríklad spomína snaha o 

čistotu tela aj vo veľmi sťažených podmienkach: „K člověku patří čistá kůže. Tak to vyžaduje 

sebeúcta, tak to chce i Alláh... Zavádí se šaríja, islámský zákon.“ (Zum Menschen gehört die saubere 

Haut. So verlangt es die Selbstachtung, so will es auch Allah... Das islamische Gesetz, die Scharia, 

wird eingeführt... Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 151). „Takzvané demokratické nebo křesťanské 

Rusko vyrabovalo vesnické obchody, spálilo mešity.“ (Das sogennante demokratische oder christli-

che Rußland raubte die Dorfläden aus, brannte Moscheen nieder. Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 

154). Z prekladateľského hľadiska sa v súvislosti s touto témou nevyskytli žiadne výraznejšie prob-

lémy ani posuny, keďže sa na opis reálií islamského náboženstva používa v nemčine aj v češtine 

prevzatá lexika, dá sa teda povedať, že výrazy opisujúce toto náboženstvo a s ním spojené rituály 

pôsobia v oboch jazykoch ako exotizmy, v nemeckom jazykovom prostredí azda v o niečo menšej 

miere ako v českom, prípadne slovenskom prostredí. Nastáva tu však pre samotnú autorku ale aj pre 

prekladateľa trochu iná situácia, ako pri reportážach zo slovenského prostredia, pretože kým reportáže 

zo Slovenska prípadne z prostredia slovenskej menšiny v zahraničí po preklade do slovenčiny pre 

slovenského čitateľa akoby stratili nádych „cudzoty“ (a to napriek tomu, že ide síce o autorku so slo-

venskými koreňmi, ktorá má však po dlhých rokoch života v zahraničí iný pohľad na slovenskú rea-

litu, ako autor zo slovenského prostredia), reportáže z prostredia vojnového Čečenska sú rovnako 

cudzie nemeckému i slovenskému, prípadne českému recipientovi. Rozdiel z pohľadu slovenského 

čitateľa môže byť aj ten, že kým sa v reportážach zo slovenského prostredia vyskytuje pomerne veľa 

vysvetlení a opisov jemu väčšinou dobre známej reality (pretože text je pôvodne určený pre nemecky 

hovoriaceho čitateľa), tak v reportážach z Čečenska už vysvetlenia nevníma ako niečo nadbytočné, 

keďže ide o pomerne neznáme prostredie pre väčšinu slovenských recipientov. 

 

5 Vojnové krajnosti v jazyku 

V reportážach z Čečenskej vojny sa veľmi často vyskytujú slovné spojenia odrážajúce vojnovú re-

alitu. Mnohé z nich možno zaradiť medzi metafory, prirovnania či frazeologizmy, mnohé iné zase 

nespadajú do žiadnej z týchto skupín a bolo by možno účelné venovať im pozornosť.  

Napríklad v reportáži Vlčice zo Sernovodska (Die Wölfinnen von Sernowodsk) sú časté opisy 

vojnových udalostí: „Hleděla jsem na dva vojáky malé postavy, kteří s obrovskými kalašnikovy 

nejistě nejistě sem a tam“ (Ich starrte auf zwei kleinwüchsige Soldaten, die mit riesigen Kalaschni-

kows unsicher auf und ab gingen, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 29). Alebo „ostřelování 

Sernowodsku pŕestalo v neděli 10. března“ (der Beschuß hatte am Sonntag, den 10. März aufgehört, 

Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 28), „okupační armáda obklíčila vesnici a zaminovala pole“ (die 

Besatzungsarmee hatte das Dorf umzingelt und die Felder vermint, Die Wölfinnen von Sernowodsk, 

s. 31) „na dveřích můžou být upevněné granáty...všude mají rozmístěné odstřelovače...“ (...an der 
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Haustür könnten Granaten befestigt sein...sie haben womöglich Scharfschützen aufgestellt... Die 

Wölfinnen von Sernowodsk, s. 29). 

Za zamyslenie stojí spôsob, ako o bombardovaní čečenskej dediny informovali ruské médiá, ktoré 

túto trestnú akciu označili za „čistku od banditů nebo teroristů“ (Säuberung von Banditen oder Terro-

risten, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 28). Po tom, ako bola vedľa mŕtvoly jedného ruského 

dôstojníka nájdená mapa, na ktorej boli zakrúžkované domy v dedine určené na zničenie, nebolo ži-

adnych pochýb, že vyjednávanie s predstaviteľmi obce, ktoré malo zabrániť bombardovaniu, bolo 

podvodom.  

Na mnohých miestach v reportážach je venovaná pozornosť zaobchádzaniu vojakov s miestnym 

obyvateľstvom, jeho vyháňanie z domovov, ničenie a rabovanie ich majetku. „Obrněným vozidlem 

nám odvezli majetek. Prodají to na velkých trzích v jižním Rusku.“ (Mit Panzerwagen haben sie unser 

Hab und Gut abtransportiert. Es gibt große Märkte in Süd-Rußland, dort verkaufen sie es. Die Wöl-

finnen von Sernowodsk, s. 44). Často veľmi expresívne sa vyjadrujú vojaci pri kontakte s miestnymi 

ženami, ktoré sa snažia zachrániť svoj majetok: „Drž hubu, děvko.“ (Halt´s Maul, Hure. Die Wölfin-

nen von Sernowodsk, s. 44). Tie im však často neostávajú nič dlžné, keďže ako zaznelo v inej časti 

reportáže, „táto vojna ich mení“. „Ať vaše matky stihne stejný osud, jako nás.“ (Möge eure Mütter 

dasselbe Schicksal treffen wie uns, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 44). Na inom mieste 

v reportáži ukazuje žena obrovský nôž zapichnutý v stene: „Tím nám podřezávají hrdla.“ (Damit 

schneiden sie uns die Kehle durch. Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 45).  

Reportáž Zhltnutá smrť (Der verschluckte Tod, 1996) sa na viacerých miestch venuje téme detí, 

ako na ne vplývajú vojnové udalosti a ako sa s nimi vyrovnávajú. Veľmi výstižná je pasáž, kde autor-

ka popisuje, že raz večer videla v Groznom chlapcov, ako hrajú futbal a jej sprievodca sa ich spýtal:  

„Hrajete si někdy taky na vojáky?“ 

„Ne.“ 

„Proč ne?“ 

„Protože nikdo nechce být Rus.“ 

(Spielt ihr manchmal Krieg? – Nein – Warum nicht? – Weil niemand Russe sein will. Die Wölfin-

nen von Sernowodsk, s. 88). „Když Čečenci hovoří o smrti, neposílají své děti pryč. Hnilobný puch, 

jenž vane jejich řečí, se jejich dětem stal vůní dětství.“ (Wenn Tschetschenen vom Tod sprechen, schi-

cken sie ihre Kinder nicht weg. Durch ihre Sprache weht der Verwesungsgestank, für ihre Kinder ist 

es der Duft der Kindheit geworden, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 89). Z tohto tvrdenia vyplýva 

fakt, ako veľmi sa deťom podarilo zžiť s vojnou, ako veľmi sa stala súčasťou ich každodenného živo-

ta. Z jazykového hľadiska je to veľmi dobre a približne na rovnakej úrovni vyjadrené v originále aj 

v preklade. Keď stará mama opisuje, ako jej ruskí vojaci zabili zaťa a dcéru, rodičov jej vnúčat, rea-

gujú deti úplne apaticky, akoby ani nechceli dať najavo nejaké citové pohnutie. Autorka reportáže to 

vyjadruje metaforickým spojením: „Jen jedna holčička si krátce olízla rty, jakoby zase jednou spolkla 

smrt. Jestlipak se tyhle děti v noci náhle budí a vyjí s toulavými psy.“ (Nur ein Mädchen leckte sich 

kurz die Lippen ab, als hätte sie wieder mal den Tod verschluckt. Ob diese Kinder nachts jäh aufwa-

chen und mit den streunenden Hunden heulen? Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 90) Metafora o 

zhltnutej smrti akoby vyjadrovala postoj, ktorý tieto deti, zvyknuté na zabíjanie a krv, zaujímajú ku 

každodenným vojnovým udalostiam. O tom, že pre ľudí sa vojna stala každodennou udalosťou svedčí 

aj reakcia muža, ktorému vyvraždili príbuzných na súdnom pojednávaní, keď mu vyjadrujú sústrasť: 

„Jsou horší věci.“ (Das macht nichts, es gibt Schlimmeres, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 91). 

Z hľadiska prekladu stojí za zmienku, že prekladateľ vynechal začiatok repliky v zmysle to nič, nič sa 

nedeje, čím chcel pravdepodobne urobiť odpoveď kratšou a ostrejšou.  

Na mnohých miestach sa zároveň vyskytujú opisy domácich zvierat. Autorka na jednom mieste 

v reportáži Vernosť detailom (Die Treue den Details, 1996) dokonca explicitne vyjadruje údiv nad tým, 

že sa v doterajších reportážach nestretla s opisom zvierat a je odhodlaná poskytnúť im priestor, ktorý im 

prináleží: „Ves je plná zvířecích zvuků a pohybu toulavých psů, koček, slepic, odvázaného dobytka a 

ovcí, které se zdánlivě lhostejně pasou mezi mrtvolami svých druhů. Zvuky hladu, žízně bolesti plných 

vemen nebo prostě řeč. Všudypřítomnost zvířat je zarážejíci tím spíše, že z novinových válečných re-

portáží jsem se o zvířatech nic nedozvěděla.“ (Das Dorf ist erfüllt von Tierlauten und Bewegung der 

streunenden Hunde, Katzen, Hühner losgebundenen Rinder, Schafe, die scheinbar gleichgültig neben 
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Kadavern ihrer Artgenossen weiden. Laute des Hungers, des Durstes, des Schmerzes über volle Euter 

oder einfach Laute einer Sprache. Die Dominanz der Tiere ist umso verblüffender, weil ich Tiere aus 

Zeitungskriegberichten nicht kenne, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 64). Aj týmito riadkami chce 

autorka pravdepodobne ešte viac zdramatizovať opis. Kým v origináli je použité spojenie „dominancia 

zvierat“, prekladateľ hovorí o „všudepřítomnosti zvířat“. Takisto záver citovanej pasáže je v preklade 

trochu zmenený. Autorka v origináli hovorí, že „nepozná zvieratá z vojnových reportáží“, čo prekladateľ 

vyjadril ako „...z novinových válečných reportáží jsem se o zvířetech nic nedozvěděla“ čo podľa môjho 

názoru pôsobí na čitateľa silnejšie. Vyslovene dramaticky pôsobí opis mačiatka: „Bílé novorozené kotě 

lízalo krev z rány na stehně kraví mršiny...“ (ein weißes, neugeborenes Kätzchen leckte Blut aus einer 

Wunde am Oberschenkel eines Kuhkadavers... Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 35) alebo opis mrtvej 

kravy, z ktorej tela trčal ružový balón:  

„Je to žaludek?“ 

„Ne, nenarozené tele.“  

(Ist das der Magen? Nein, ein ungeborenes Kalb. Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 35). Keď pri 

návšteve zbombardovanej dediny nájdu v izbe zatvorenú kravu, reaguje miestna žena: „Já nevím, proč 

trápí i zvířata.“ (ich weiß nicht, warum sie auch Tiere quälen, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 41). 

V týchto pasážach nie sú významnejšie štylistické ani iné rozdiely medzi originálnym a prekladovým 

textom, prekladateľovi sa podarilo zachovať úroveň a dramatickosť obsiahnutú v pôvodnom ne-

meckom texte.  

V niektorých pasážach autorka vyjadruje ťažkosti, prípadne až neschopnosť rozumom obsiahnuť 

rozmery zažitej skazy a ničenia. Napríklad v reportáži Vlčice zo Sernovodska píše: „Rozsah skázy 

překonával schopnosti mého vnímání. Navzdory snaze o soustředění se mé paměti podaŕilo udržet jen 

úryvky.“ (Das Ausmaß der Zerstörung überstieg mein Wahrnehmungsvermögen. Trotz des Willens, 

mich zu konzentrieren, gelang es meinem Gedächtnis lediglich, Ausschnitte zu behalten, Die Wölfin-

nen von Sernowodsk, s. 45).  

V reportáži Vernosť detailom (Die Treue den Details, 1996) zachádza až do irónie, prípadne sa 

pokúša s nadhľadom a zároveň veľkou dávkou čierneho humoru povzniesť nad nebezpečenstvo, ktoré 

jej pri ponybe v zamínovanej dedine neustále hrozí. „...napadla by mě možná nějaká absurdní posled-

ní myšlenka: jak to, že moje noha letí vzduchem proti ostrému polednímu slunci? A jak mám popsat 

její let, aby redaktorka v Curychu to místo neškrtla jako nechutné?“ (...hätte ich wohl als letztes etwas 

Absurdes gedacht: „Wieso fliegt mein Bein gegen die grelle Mittagssonne?“ Und: „wie werde ich 

seinen flug beschreiben müssen, damit die redakteurin die Passage nicht als geschmacklos streicht,“ 

Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 72).  

Spomienky na vojnu sú prítomné aj v autorkiných spomienkach, keď na vojnové udalosti myslí aj 

po návrate z Čečenska. Takáto poznámka je aj v reportáži Vlčice zo Sernovodsku (Die Wölfinnen von 

Sernowodsk, 1996), kde autorka opisuje, ako jej utkveli v pamäti čečenské ženy vynášajúce z dvora 

mŕtve telo: „Když myslím na Čečenky, vidím před sebou siluety silných žen, jak proti polednímu slunci 

vynášejí smrt ze dvora. Za nimi se táhne její plesnivina. A slyším čečenský ženský sbor, žalospěv.“ 

(Wenn ich an die Tschetscheninnen zurückdenke, sehe ich vor mir die Silhouetten der starken Frauen, 

wie sie in der Mittagssonne den Tod aus dem Hof tragen. Hinter ihnen weht sein Modergeruch. Und 

ich höre den tschetschenischen Frauenchor, den Klagegesang, Die Wölfinnen von Sernowodsk, s. 

47). Metaforické vyjadrenie „vynášajú smrť z dvora“ zostalo zachované aj v preklade. Táto poznámka 

v sebe nesie možno aj akúsi nádej v lepšiu budúcnosť. Spomienka na zážitky zo Sernovodska sú 

prítomné aj v reportáži Vernosť detailom (Die Treue den Details, 1996). Autorka má po návrate 

z Čečenska pri rozhovore s inými novinármi odhadnúť, koľko domov bolo zničených: „Abych si do-

dala zdání střízlivé profesionality, odpovídám rychle, naslepo: „Třicet.“ Co však vím najisto, je, že 

v Sernowodsku bylo bílé poloslepé kotě, které lízalo krev z kravské zdechliny. Hlavičku mělo poněkud 

na stranu a viděla jsem jeho červený jazyk.“ (Um mir den Anschein der nüchternen Professionalität 

zu verleihen, antworte ich schnell, aufs Geradewohl: „30 Prozent.“ Mit Sicherheit weiß ich jedoch, 

daß es in Sernowodsk ein weißes, halbblindes Katzenjunges gibt, das Blut von einem Kuhkadaver 

leckte. Sein Köpfchen war dabei schräg geneigt, und ich sah seine rote Zunge. Die Wölfinnen von 

Sernowodsk, s. 71). Z hľadiska prekladu nie sú medzi originálom a prekladom žiadne podstatné výz-

namové rozdiely, jediným rozdielom by mohlo byť, že kým autorkina odpoveď v origináli znie „trid-
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sať percent“, jej odpoveď v preklade je úsečných „tridsať“, čo môže pôsobiť bezprostrednejšie, priam 

drsnejšie ako originál. Táto tendencia sa však prejavila aj na iných miestach v preklade, čo môže súvi-

sieť aj s vlastnosťami češtiny oproti nemčine, ktorá je v mnohých ohľadoch stručnejšia a úsečnejšia. 

Výpovednú hodnotu má podľa môjho názoru aj autorkino rozhodnutie postaviť voči sebe tieto dva 

zdanlivo nesúvisiace fakty, t. j. počet zničených budov a mača olizujúce uhynutú kravu. Akoby stál 

voči sebe triezvy a vecný germánsky pohľad na jednej strane a citlivejší a sentimentálny pohľad na 

druhej strane. Možno tento pohľad pramení z autorkinej ženskosti či slovanského pôvodu. V každom 

prípade však zastávam názor, že aj keď jej reportáže si často nezachovávajú profesionálny odstup, nič 

to neuberá na ich pôsobivosti a autentickosti.  

V súvislosti s vojnovými reportážami z Čečenska, ale týka sa to aj iných, stojí za zmienku, že au-

torka často využíva priamu reč a presne cituje slová ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu. Tieto dia-

lógy prebiehali vo väčšine prípadov v inom jazyku (najčastejšie zrejme v ruštine), ako v nemčine, 

v ktorej sú napísné originály reportáží a preto aj tu mohlo dôjsť k posunom, čo však už nie je možné 

zistiť, keďže tieto pasáže nie sú súčasťou samotných reportáží. 

 

6 Záver 

Reportáže Ireny Brežnej sú čítaním, ktoré má priblížiť stredoeurópskemu (pôvodne po nemecky 

hovoriacemu, v prekladoch potom sprostredkovane aj českému, resp. slovenskému) čitateľovi dianie 

v Čečensku počas prvej rusko-čečenskej vojny. Táto téma je pre mnohých čitateľov vzdialená, preto 

bolo treba množstvo reálií vysvetliť. V istej výhode bol český príp. slovenský čitateľ, ktorý z obdobia 

pred rokom 1989 poznal mnohé z reálií vtedajšieho Východného bloku, príp. priamo z reálií bývalého 

Sovietskeho zväzu. V zaujímavej pozícii bola aj samotná autorka, ktorá konkrétne zážitky a dialógy 

z opisovaného miesta musela preložiť najprv z ruštiny do nemčiny, tie boli následne pri preklade 

preložené do češtiny. Tým mohlo na mnohých miestach dôjsť k posunom, ktoré dnes už nie je možné 

odhaliť. Niektoré rozdiely mohli vyplynúť priamo z rozdielov medzi jednotlivými jazykmi, keďže 

ruština zrejme vyjadruje niektoré veci expresívnejšie ako nemčina a naopak. Mohlo sa to týkať 

najčastejšie frazeologizmov a metafor. Ako uvádzam aj na iných miestach, reportáže sa prednostne 

venujú osudu a utrpeniu jednoduchých ľudí, najmä žien a menej opisujú samotné vojnové operácie či 

vojnové úspechy či neúspechy jednotlivých bojujúcich strán. Ako priznáva sama autorka, niektoré 

reportáže pre knižné vydanie sama upravila, keďže vydanie pre tlač bolo ešte veľmi silne ovplyvnené 

emóciami vojny a s odstupom času radšej preferovala o niečo triezvejší pohľad na vec. Vo vše-

obecnosti však možno konštatovať, že k výraznejším posunom podľa môjho názoru nedošlo, sila nie-

ktorých obrazných vyjadrení je väčšia v origináli, niektorých v preklade, ale v zásade možno povedať, 

že sa prekladateľovi podarilo pretlmočiť posolstvo reportáží Ireny Brežnej na veľmi dobrej úrovni. 
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