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Slávnostný príhovor

Vážená pani prodekanka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi, milí hostia,

už po tretíkrát sa stretávame na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre na medzinárodnej translatologickej konferencii doktorandov odboru 

prekladateľstva a tlmočníctva s ústrednou témou Tradícia a inovácia v translatologickom 

výskume III. Teší ma, že záujem o naše podujatie neklesá, o čom svedčí 23 prihlásených 

vystúpení zo Slovenska, ale i zo zahraničia.

Aj tohto roku sa na konferencii zúčastňujú ako hostia odborníci v oblasti 

translatologického výskumu na Slovensku – prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. PhDr. 

Daniela Müglová, CSc., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prof. PhDr. Ladislav Franek, 

CSc.  a doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc., ktorí si zaiste so záujmom vypočujú  príspevky, 

zapoja sa  do diskusie a možno ich postrehy a cenné rady pomôžu mnohým z vás v ďalšom 

výskume.

Dúfam, že sa dnešná konferencia stane fórom výmeny cenných poznatkov a skúseností 

a pevne verím, že  sa o rok opäť stretneme na 4. medzinárodnej konferencii doktorandov.

Na záver chcem poďakovať organizačnému tímu nitrianskych doktorandov na čele 

s Mgr. Ľudmilou Adamovou, ako aj gestorke podujatia prof. PhDr. Daniele Müglovej, CSc. 

za prípravu konferencie. Ďakujem za účasť aj všetkým pedagógom a školiteľom zúčastnených 

doktorandov.

Prajem vám všetkým príjemne a užitočne strávený deň v tvorivej atmosfére.

V Nitre 7. februára 2012                                                       Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

                                                                                     vedúca Katedry translatológie
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Úvod
Po úspechu prvých dvoch ročníkov sa pod záštitou Katedry translatológie konala dňa 7. 
februára 2012 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 3. 
medzinárodná translatologická konferencia doktorandov. Na konferencii boli zastúpené nielen 
slovenské, ale aj zahraničné pracoviská, ktoré sa venujú výskumu problematiky prekladu. 

Hlavným poslaním podujatia bolo umožniť doktorandom prostredníctvom osobných 
kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej činnosti, zvýšiť odbornosť a kvalitu 
teoretickej prípravy a v neposlednom rade aj podnecovať a prehlbovať záujem o kooperáciu. 
Prípravu celej konferencie pod vedením vedúcej Katedry translatológie FF UKF v Nitre, prof. 
PhDr. Edity Gromovej, CSc. a prof. PhDr. Daniely Müglovej, CSc. organizačne zastrešovali 
interní doktorandi pracoviska: Mgr. Ľudmila Adamová, Mgr. Ján Želonka, Mgr. Emília
Janecová a Mgr. Ervín Weiss. 3. medzinárodnú translatologickú konferenciu doktorandov 
slávnostne otvorili svojimi príhovormi prof. PhDr. Edita Gromová, CSc. a prof. PaedDr. 
Zdenka Gadušová, CSc., prodekanka pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia. 
Pozvanie na konferenciu prijali viacerí vedecko-pedagogickí pracovníci nielen z našej fakulty, 
ale aj z iných pracovísk: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., 
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD., doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc., PhDr. Mária Kiššová, 
PhD. 

Novinkou oproti predchádzajúcim ročníkom konferencie bolo tlmočenie cudzojazyčných 
príspevkov do slovenčiny pre prítomných hostí a účastníkov realizované študentmi prvých a 
druhých ročníkov magisterského štúdia študijného odboru translatológia, prostredníctvom 
čoho mohli v praxi aplikovať tlmočnícke zručnosti nadobudnuté počas svojho doterajšieho 
štúdia. 

Na konferencii v dvoch paralelne prebiehajúcich sekciách odzneli príspevky venované 
otázkam umeleckého a odborného prekladu, ktoré predstavujú obsah tejto publikácie. 
Tematicky je rozdelená na tri okruhy: všeobecná translatológia, problematika prekladu 
literárnych a neliterárnych textov. Do prvej skupiny možno zaradiť články Dinary
Akhmetovej a Emílie Janecovej venované otázkam interkultúrnej komunikácie v preklade, 
ako aj translatologickým problémom vyplývajúcim z rozdielov medzi jednotlivými 
kultúrnymi spoločenstvami. Patria sem aj príspevky Bayrama Saparmyradova a Veroniky 
Babjakovej analyzujúce problematiku prekladu nielen medzi odlišnými kultúrnymi, ale aj 
jazykovými systémami. Nemenej zaujímavým je článok Jána Želonku, ktorý sa sústredil na 
doposiaľ málo preskúmanú sféru audiovizuálneho prekladu. 

V oblasti prekladu literárnych textov sa autori sústredili na širokú paletu tém, ktoré na pozadí 
teoretických podnetov domácej i zahraničnej translatológie riešia jednak problematiku 
prekladovej recepcie umeleckých diel vyplývajúcu zo vzťahov medzi východiskovou 
a cieľovou kultúrou, ako aj filologické otázky objavujúce sa pri transfere textu medzi 
odlišnými jazykmi. Do prvej skupiny možno zaradiť príspevok Adriany Amir zaoberajúci sa 
príčinami jazykového dualizmu ukrajinského realistu Vasyľa Stefanyka, ako aj prekladom 
jeho poviedok do slovenčiny. Zatiaľ čo Terézia Benejová prostredníctvom komparatívnej 
analýzy poodhaľuje stratégie prekladu a otázky zachovania obraznosti v básňach nemeckého 
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básnika Paula Celana, Ivana Hostová rieši problematiku distribúcie motívov v tvorbe Mily
Haugovej a v jej preklade poézie Sylvie Plathovej. Otázky prekladovej recepcie umeleckých 
diel dominujú aj v príspevkoch Andrey Haburovej, Zuzany Lorkovej, Klaudie Poljakovej, 
Kataríny Školníkovej, Evy Bubnášovej, Zuzany Staroveckej, ako aj Dominiky Fifikovej. 
Filologické otázky vyplývajúce z rozdielnosti jazykových štruktúr pri preklade literárnych 
textov boli ústrednou témou príspevkov Ľudmily Adamovej a Lindy Fraňovej. Okrem toho sa 
objavilo niekoľko príspevkov analyzujúcich parciálne prekladateľské problémy. Jedným 
z nich je problematika prekladu a zachovania signálov irónie v texte cieľového jazyka, na 
ktorý sa vo svojom príspevku zamerala Ingrid Kaláziová. Otázka výskytu subštandardných 
výrazov v anglických textoch a ich prekladu do slovenčiny bola ústrednou témou článku 
Viery Plechovej. Relevantnou je aj problematika prekladu cudzojazyčných výrazov, ktorú 
riešila Lucia Kozáková.

V rámci poslednej tematickej oblasti, t.j. prekladu neliterárnych textov, boli prednesené 
rovnako pútavé príspevky. Patria sem články Lenky Aszalayovej a Kláry Václav Dudás
týkajúce sa prekladu reklamy, Ervína Weissa zaoberajúceho sa aspektmi prekladu 
historických textov, či príspevok Eleny Nikolajovej Kupferschmidtovej poodhaľujúci 
problematiku prekladu dokumentov Rady Európskej únie. Tematickú pestrosť dopĺňa 
Katarína Dlhošová analyzujúca možnosti využitia nových médií pri preklade odborných 
textov. 

Verím, že úspech prvých troch ročníkov doktorandskej konferencie bude podnetom na to, aby 
sa aj v budúcnosti na pôde Katedry translatológie FF UKF v Nitre pokračovalo v tradícii 
organizovania tejto konferencie umožňujúcej doktorandom výmenu skúseností a poznatkov 
zo svojej vedeckej činnosti. 

Ľudmila Adamová
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LEXICOGRAPHICAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT 
“WEALTH” IN KAZAKH, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE

Dinara Akhmetova



Abstract: This article discusses the notion of the concept “wealth”, its lexicographical 
representation in languages from three different language families (Kazakh – Turkic, Russian 
– Slavic, English – Germanic) and some matters dealing with its description and 
understanding in these linguistic cultures. Different lexicographical sources were analysed to 
achieve the main aim of the research. 

Concept as a general notion of cognitive linguistics

It is generally known that among the mind’s cognitive mechanisms, the most directly 
accessible to consciousness are concepts. Concepts are mental representations which act as 
mental models of objects, situations, or abstract concepts. In cognitive linguistics, most
attention is paid to the nature of concepts and their representation in the language 
consciousness of a particular culture and language group.

The nature of concepts has inspired a lot of debate between linguists. This is due to the fact 
that disputes about concepts often reflect deeply opposing approaches to the study of the 
mind, to language, and even to philosophy itself. Moreover, one of the most discussed topics 
in linguistics is the differentiation between “the notion” and “the concept”. 
Spoken language includes the communication of concepts by means of sound-images from 
the speaker to the listener. Language is a product of the speaker’s communication of signs to 
the listener. In his Course of General Linguistics Ferdinand de Saussure claims that a 
linguistic sign is a combination of concept and a sound-image (Saussure, 1966, p. 68). The 
concept is what is signified, and the sound-image is a signifier. The combination of the 
signifier and the signified is arbitrary, i.e. any sound-image can conceivably be used to signify 
a particular concept. 

According to Y. Stepanov, the notion is seen in logic and philosophy, where the concept is 
used in mathematical logic, and in recent times in cultural studies and linguistics (Stepanov, 
2011, p. 26). Boldyrev says that the notion is a rational, logically sensible concept. The notion 
appears as a result of theoretical knowledge. Concepts are a result of cognition (Boldyrev, 
2000, p. 24). Maslova: “The concept is covered with emotional, expressive, comparative 
areal; it is this collection of the notions, knowledge, associations, experiences that comes with 
the word and its notion” (Maslova, 1997, p. 8). 
There are no clear borders between notion and concept. In some situations notion can transfer 
to concepts. The main thing is that concept has a presence in culture. The notional part of the 
concept contains the basis of a word’s lexical meaning and is represented in lexicographical 
sources, the cultural part constitutes the connotation of the word and also partly represented in 
dictionaries.   
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Lexicographical representation of the concept “байлық” in the Kazakh language

One of the ways in which cultural aspects of a concept can be analysed is to conduct research 
with a word that is the tool of the access to the conceptual knowledge. That is why the 
concept of “wealth” was analysed with the help of the words байлық, богатство and wealth 
in Kazakh, Russian and English dictionaries.
Five main sources were taken to examine the representation of the concept “wealth” in the 
Kazakh language (“Kazakhstan” National Encyclopaedia, Zhanuzakov’s Dictionary of the 
Kazakh Language, The Dictionary of Synonyms by Bolganbayev, Iskakov’s Dictionary of the 
Kazakh language, and a Russian-Kazakh online dictionary). According to the dictionaries’
data, the lexeme «Байлық (Wealth)» contains four main semantic components:

1) cattle, fortune 
2) treasure, well-being, natural resources
3) a large amount of something
4) prosperity, abundance 

Considering every of the chosen dictionaries, the definition of “wealth” contains the word 
“мал-түлік (cattle)”. A long time ago, in the nomadic culture of the Kazakh people, one of the 
most valuable things was cattle (sheep, horses, cows). A person with a large number of cattle 
was called “бай”, which means wealthy or rich; that is why Kazakhs used the word мал 
(cattle) to represent wealth or richness. Three of the main semantic components can be found 
in Zhanuzakov’s Dictionary of the Kazakh language. In addition, as well as the vocabulary 
entry of Bolganbayev’s dictionary of synonyms, it contains some quotations from literature 
and phraseological expressions as examples. The Kazakh-Russian online dictionary shows 
that there are direct and figurative meanings of the word and it contains a vocabulary entry 
with definitions like material and spiritual wealth, the wealth of society, national wealth, etc. 
In addition, as explained in “Kazakhstan” National Encyclopaedia, which is a rich source of 
Kazakh traditional culture, “Байлық (Wealth)” is the notion that represents material and inner 
values concerned to particular groups of people or individuals. Wealth can be distinguished as 
material and inner (or spiritual) wealth. Inner (spiritual) wealth contains the feelings, wisdom, 
art and knowledge of each person. Material wealth means the material assets of the whole of 
human kind or particular country, or a person. The historical background of Kazakh culture,
proverbs and sayings connected with the word байлық/wealth are also given in the 
Encyclopaedia.   

The concept “Wealth” in English language

English language is also rich in definitions of the concept of wealth. To define it, six different 
dictionaries were examined (Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, Oxford English 
Reference Dictionary, Longman Dictionary of English language and culture, Merriam-
Webster Online, The American Heritage Dictionary of the English Language, Hornby A. S. 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English). The lexeme wealth is represented 
by five main definitions in English dictionaries, but only two can be found in all of the six 
dictionaries: 
1) a great amount of property; money;
2) a large number or amount.
As we can see, the most representative among all of them is the vocabulary entry of 
Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary that contains four meanings. Moreover, it 
contains more lexical-semantic variants (LSV) of the concept and the fourth LSV has an 
additional meaning: а) All property that has a money value, or an exchangeable value; b) All 
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material objects that have economic utility. All vocabulary entries contain LSV with concrete 
and abstract semantics: a large amount of money and possessions and abundant supply, 
profusion; a large number of amounts. The concept of “wealth” contains two main meanings: 
personal and national wealth, it is represented in these definitions – the state of being rich; 
money and all goods and resources having economic value (national wealth). The first one 
(personal wealth) can be found in all dictionaries, but the latter is represented only in two out 
of six. Illustrative material is given only in three dictionaries.

The concept “богатство” in Russian language

The analysis of Russian dictionaries revealed a certain unification of semantic volume of the 
word “богатство/wealth”. Six main dictionaries of the Russian language (Dal’, Ushakov, 
Aleksandrova, Evgenyeva, The Dictionary of Synonyms edited by Evgenyeva, Ozhegov) 
were used to conduct the research. According to the results, the word «богатство (wealth)» 
contains four main semantic components:

1) a large private property;
2) a set of material values, natural wealth;
3) splendour and magnificence;
4) a set, abundance.

The first and second components have concrete meanings, and the last two are represented in 
an abstract way. The archeseme большое личное состояние (a large private property) is 
represented with semes like prosperity; viability; the state; an abundance of money; capital; 
millions and it can be found in all six dictionaries. Archesemes совокупность материальных 
ценностей, естественные богатства (a set of material values; natural wealth) were found in 
all six dictionaries. This meaning is mostly used in its plural form, which is why the mark 
“mostly in plural” was put alongside those definitions. Archesemes пышность, великолепие 
(splendor, luxury) is represented in all six dictionaries. In this meaning of wealth it 
corresponds with semes like decoration, furnishing, etc. Archesemes множество, обилие (the 
set, the abundance) in its abstract meaning can be found in five dictionaries. In the dictionary 
edited by Aleksandrova the seme “abundance” is a part of a vocabulary entry, but it has 
concrete semantics as “the abundance of money”. In Ozhegov’s dictionary the explanation of 
the word wealth goes through the word wealthy, rich: WEALTH – 1. Look wealthy (rich), 2. 
The abundance of material values, money. National wealth. After it is the vocabulary entry 
that contains the fourth meaning of the word. 

As for Dal’s dictionary, it is totally different in the way of the principle of creating the 
vocabulary entry and interpretation of the word wealth. The definitions do not have digital 
marking, that’s why it is difficult for them to stand out in the whole text of vocabulary entry. 
The vocabulary entry gives us not only the definitions of the word, but it also contains the part 
that shows some cultural background. A vocabulary entry contains a large amount of 
phraseological expressions and their meaning in Russian culture: кто богат, тот и рогат –
горд (the one who is wealthy (or rich), he or she is also selfish); богатство вода – пришла и 
ушла (wealth is like water – it comes and goes), etc. 

To conclude, it is obvious that a comparison of all of the listed lexicographical sources 
(Kazakh, Russian and English), Dal’s dictionary in Russian language and “Kazakhstan” 
National Encyclopaedia in Kazakh language, together with the rich amount of proverbs and 
sayings, indicates the cultural and national specifics of the concept of 
богатство/байлық/wealth. 
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Resumé

Článok s názvom Lexicographical representation of the concept “wealth” in the Kazakh, 
Russian and English language (Lexikografická reprezentácia pojmu bohatstvo v kazašskom, 
ruskom a anglickom jazyku) opisuje podstatu tohto konceptu, ako aj rozdiely vo vnímaní a 
chápaní slova bohatstvo (байлық/богатство/wealth) v troch rôznych jazykoch: kazašskom, 
ruskom a anglickom. Autorka príspevku sa zaoberá jeho definíciou z pohľadu rozličných 
lingvistov. Cieľom lexikografickej analýzy je nájsť podobnosti a odlišnosti v opise pojmu 
bohatstvo “байлық/богатство/wealth” v slovníkoch týchto troch jazykov. V neposlednom 
rade poukazuje aj na lexikografické zdroje, ktoré podľa názoru autorky najlepšie vystihli 
kultúrne špecifiká tohto pojmu. 

Dinara Akhmetova
Al-Farabi Kazakh national university, 2nd year Master program student
Almaty, Kazakhstan
akhmetova.dinara88@gmail.com
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ŠPECIFIKÁ FÍNČINY AKO UGROFÍNSKEHO JAZYKA 
A PROBLEMATIKA PREKLADU FÍNSKYCH TEXTOV

Veronika Babjaková



Abstract: Translating texts from the Finnish into the Slovak language and vice versa is 
a challenging task, mainly as a result of Finnish not belonging to the Indoeuropean language 
family. The aim of this contribution is to point out the peculiarities of the Finnish language 
and to state the basic grammatical differences between Finnish and Slovak, unawareness of 
which might cause problems during translation work. 

Fíni sa svojim jazykom veľmi výrazne odlišujú od takmer všetkých ostatných európskych 
národov. Fínčina patrí do uralskej (ugrofínskej) jazykovej rodiny, ktorá je v porovnaní 
s indoeurópskou jazykovou rodinou omnoho menšia z hľadiska počtu prislúchajúcich 
jazykov, ako aj z hľadiska počtu rodených hovoriacich. Pravlasť fínčiny je lokalizovaná v 
geografickej oblasti Uralu. Pôvodný uralský prajazyk sa v priebehu tisícročí postupne 
rozdeľoval na jednotlivé jazykové skupiny, pričom fínčina sa ako samostatný jazyk 
definitívne oddelila od ostatných baltsko-fínskych jazykov pravdepodobne okolo roku 500 
pred n. l. (Jutikkala – Pirinen, 2006, s. 16).

Pri štúdiu fínčiny, ako aj pri preklade fínskych textov do slovenčiny, je potrebné si uvedomiť 
odlišnosti medzi týmito dvoma jazykmi v morfologickej, syntaktickej a lexikálnej rovine. 
Nepoznanie týchto rozdielov a nedokonalé ovládanie gramatických pravidiel fínskeho jazyka 
sa z prekladateľského hľadiska negatívne odráža na výslednom produkte – cieľovom texte. 
Kým pri preklade z germánskych, slovanských, alebo románskych jazykov do slovenčiny sa 
prekladateľ môže do istej miery spoliehať na príbuznosť východiskového a cieľového jazyka, 
pri preklade z fínčiny práve absencia spoločných znakov komplikuje prácu prekladateľa. 

Tieto rozdiely sú z lexikálneho hľadiska veľmi viditeľné pri porovnaní základnej slovnej 
zásoby fínčiny a slovenčiny. Najpoužívanejšie fínske slová (olla, minä, uusi, atď.) sú 
evidentne nepríbuzné slovenčine ani iným indoeurópskym jazykom (v slovenčine byť, ja, 
nový, v angličtine to be, I, new). Zaujímavosťou je preklad slova „Fínsko“ do cudzích 
jazykov. V mnohých jazykoch nielen indoeurópskeho pôvodu obsahuje kmeň slova „Fínsko“ 
tvar Fin- (ang. Finland, tal. Finlandia, maď. Finnország), pričom ekvivalent daného slova vo 
fínčine je Suomi. 

V širšej slovnej zásobe fínčiny však existuje množstvo prevzatých slov, napríklad zo 
švédčiny, čo je historickým dôsledkom dlhoročnej nadvlády Švédska nad Fínskom. V novších 
prevzatých slovách je veľmi viditeľný vplyv angličtiny.
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Fínčina, ako aj ostatné uralské jazyky, patrí k syntetickému aglutinačnému typu jazykov. Na 
vyjadrenie gramatických funkcií sa ku kmeňu slova pripájajú príslušné morfémy, pričom pri 
časovaní a skloňovaní prevládajú syntetické gramatické tvary.

Aglutinačnosť fínčiny spočíva okrem iného:
 V absencii gramatickej homonymie, t.j. každá gramatická morféma má jeden význam 

a nemôže vyjadrovať naraz napr. číslo a pád (Ondruš - Sabol, 1987, s. 277);

kouluissa: koulu – i – ssa – (v) škol - ách  

 V existencii privlastňovacích gramatických morfém. Aglutinačné jazyky nevyjadrujú 
privlastňovanie osobitnými privlastňovacími zámenami, využívajú na to gramatické 
morfémy, ktoré sa pripájajú k podstatným menám (Ondruš – Sabol, 1987, s. 279); 

vaalipuheensa: vaalipuhee – nsa – jeho volebná reč 

Vo fínčine privlastňovacie zámená existujú, môžu a nemusia sa použiť súčasne v 
spojení so substantívom s pridanou privlastňovacou morfémou, ale skôr vyjadrujú 
privlastňovanie v spojeniach bez podstaných mien. Vynechanie privlastňovacej 
morfémy v písomnom alebo hovorenom prejave býva pre Fínov dôkazom, že fínčina 
nie je materinským jazykom autora prejavu. 

 Vo vokalickej harmónii, čiže v súlade s výskytom samohlások (Ondruš – Sabol, 1987, 
s. 280). Samohlásky v základnom tvare slova určujú výber varianty tej istej morfémy.

-sta/-stä: Kouvola - sta – Jyväskylä - stä

Fínčina však nie je čisto aglutinačný jazyk; jej flektívnosť spočíva v hláskových zmenách 
(alternáciách) na hraniciach morfém, ktoré sú síce v aglutinačných jazykoch menej časté ako 
vo flexívnych, ale predsa sa vyskytujú pomerne často (Ondruš – Sabol, 1987, s. 281):

ehdokas – ehdokkaan (k – kk)
kuvalehti – kuvalehden (t – d) 

Okrem spomínanej privlastňovacej gramatickej morfémy sa vo fínčine používajú aj iné 
špecifické morfémy, ktorých význam v slovenčine vyjadrujeme napríklad intonáciou, alebo 
použitím príslušných častíc. 

 Morféma -ko/-kö sa pridáva k prvému slovu zisťovacej otázky, t.j. indikuje, že ide 
o opytovaciu vetu, ktorá sa vo fínčine spravidla nevyznačuje stúpajúcou intonáciou; 

Oliko lause totta?

 Morféma -han/-hän sa používa v opytovacích a rozkazovacích vetách za účelom 
zdvorilého vyjadrenia sa, v oznamovacích vetách poukazuje na to, že fakt vyjadrený 
vetou je všetkým jasný, samozrejmý (Karlsson, 2008, s. 325).

Kyllähän se on ollut suurin muutos.
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Špecifickým problémom pri preklade nielen z fínčiny bývajú vlastné osobné podstatné mená, 
t.j. krstné mená a priezviská fínskeho pôvodu. Vzhľadom na to, že na základe gramatickej 
koncovky základného tvaru mena nie je možné určiť, či ide o mužské alebo ženské meno, je 
povinnosťou prekladateľa si túto informáciu vopred zistiť.    

Ženské krstné mená: Satu, Orvokki, Pirjo, Vuokko
Mužské krstné mená: Kaleva, Turkka, Jorma

Chybné tvary vlastných podstatných mien sa vo východiskovom texte môžu vyskytnúť aj 
v prípade, že si prekladateľ neuvedomí hláskové zmeny v slove, ku ktorým dochádza pri 
skloňovaní:

Vuokko Väyrysen (tvar genitívu) – Vuokko Väyrynen (základný tvar)    

Fínčina má povesť jazyka s mimoriadne náročnými gramatickými pravidlami a dlhými 
slovami, ktoré môžu spočiatku nádejných študentov a prekladateľov demotivovať. Pravdou 
však je, že ide o jazyk veľmi logický a systematický a jeho náročnosť je do značnej miery 
zveličená. 

Literatúra

JUTIKKALA, E. – PIRINEN, K. 2006. Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny : Praha, 
408 s. ISBN 80-7106-406-8
KARLSSON, F. 2008. Finnish. An Essential Grammar. Routledge : Abingdon, 
399 s. ISBN 0-415-43914-0
ONDRUŠ, Š. – SABOL, J. 1987. Úvod do štúdia jazykov. 3.vyd. Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo : Bratislava, 339 s. 

Mgr. Veronika Babjaková
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2
814 99 Bratislava
babjakova.veronika@gmail.com



18

INTERKULTÚRNY DIALÓG V TRADIČNOM A NOVODOBOM 
MYSLENÍ O PREKLADE

Emília Janecová



Abstract: The aim of the article is to provide a complex overview of the development of 
various approaches in translation theory, which have led to the acceptance of the cultural 
dimension in translation and the understanding of the translation process as a form of 
intercultural communication. Interconnecting new translation approaches with older existing 
theory in both the domestic and foreign milieus, we will try to reflect the developmental 
similarities and peculiarities among them.

Úvod

Pretrvávajúce globalizačné tendencie vo svete 21. storočia, čoraz intenzívnejšia komunikácia 
a interakcia medzi jednotlivými kultúrami či markantná multilaterálna výmena hodnôt medzi 
nimi — to všetko sú podnety, vďaka ktorým v posledných desaťročiach presahuje kultúrna 
dimenzia do väčšiny spoločenskovedných disciplín. Na jej osobitosť explicitne upozorňuje i 
dnešná domáca či svetová translatológia, ktorá preklad chápe ako formu komunikácie a 
kultúrnu dimenziu v preklade vníma ako jav podmieňujúci nielen pôvodný či prekladový text, 
ale i prekladateľský proces ako taký. V príspevku Interkultúrny dialóg v tradičnom 
a novodobom myslení o preklade ponúkame pohľad na zosumarizované poznatky reflektujúce 
chápanie prekladu ako interkultúrnej komunikácie. Keďže ide o problematiku prítomnú 
v novodobých prekladových úvahách čoraz častejšie, sústredíme sa na najnovšie 
translatologické trendy v domácom i svetovom kontexte, avšak neopomíname ani ich 
spríbuznenosť s tradičnými komunikačnými stratégiami. Našou snahou je poskytnúť ucelený 
obraz o vývoji prekladateľského myslenia v tomto smere, ako i porovnať jednotlivé kultúrno-
komunikačné prístupy v domácej i svetovej vede o preklade.

Kultúra a interkultúrny dialóg v slovenskom a zahraničnom myslení o preklade

Pojmy kultúra a interkulturalita sú dnes ústrednými v oblasti filológie, lingvistiky, literárnej 
vedy, vedy o kultúre a, samozrejme, v translatológii. Často sa v súvislosti s nimi dokonca 
hovorí o novej vedeckej paradigme, vďaka ktorej je možné odkloniť sa od niekdajšieho 
okliešťujúceho chápania vedných odborov či disciplín a ktorá vedie ku komplexnejšiemu 
bádaniu založenému na využívaní interdisciplinárnych či transdisciplinárnych prístupov. 
Čoraz zreteľnejšími sú presahy jednotlivých disciplín smerom ku kulturológii a ústredným 
aspektom bádania sa stáva interkultúrny dialóg. Ten možno podľa českého literárneho a 
prekladového teoretika a slavistu Iva Pospíšila vo všeobecnosti vnímať ako komunikačný 
proces, ktorý „má vždy vlastnú priestorovú a časovú dimenziu“ (Pospíšil, 2010, s. 9) a v 
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ktorom dochádza k vzájomnej výmene spoločensko-kultúrnych hodnôt (Pospíšil, 2010) – čiže 
k interkultúrnej komunikácii.

Kultúrnemu aspektu v preklade sa pozornosť začala venovať už v 70. a 80. rokoch minulého 
storočia. Po doznení normatívneho obdobia v teórii prekladu, ktoré si kládlo za úlohu podať 
akýsi návod pre „správny” preklad, sa záujem translatológie presunul k snahe opísať nielen 
medzijazykový, ale aj medzikultúrny transfer vlastností textu. Do myslenia o preklade sa 
sprvoti len neformálne začlenil pojem „kultúrny preklad“ alebo „kultúrny prístup“ k prekladu, 
ktorý spočiatku signalizoval chápanie prekladu ako nástroja medzikultúrneho alebo 
antropologického výskumu (Shuttleworth – Cowie, 1999). Dnešná translatológia už na 
osobitosť kultúrneho aspektu v preklade upozorňuje explicitne a definuje ho ako 
medzikultúrny jav, v ktorom prekladateľ vystupuje ako mediátor odlišností rôznych 
kultúrnych systémov. Takýto prekladateľ si musí uvedomiť, že všetky jazykové prostriedky 
použité v origináli sú odrazom kultúry vysielajúceho prostredia, a preto by mal k 
translačnému procesu pristupovať ako k výmene medzi dvoma odlišnými kultúrnymi 
prostrediami. 

Podobné prístupy v tomto období možno sledovať i v domácom kontexte. Práve v 70. a 80. 
rokoch 20. storočia nachádza domáce myslenie o preklade pomerne silné zázemie, a to najmä 
v prácach Antona Popoviča a Jána Vilikovského, ktorí boli spolu s ďalšími predstaviteľmi 
slovenskej translatológie tvorcami prekladateľskej koncepcie ponímajúcej preklad nielen z 
lingvistického, ale i zo štylisticko-komunikačného hľadiska. Napriek snahe nájsť riešenia pre 
adekvátny prenos všetkých špecifík originálneho textu do textu prekladového postupne 
zdôrazňujú nevyhnutnosť odlišnosti prekladu od originálu, podmienenú práve kultúrnymi 
osobitosťami  jednotlivých kultúrnych systémov. Jedna z Popovičových základných definícií 
prekladu upozorňuje, že „vzhľadom na rozdiely, ktoré existujú medzi jazykmi, štýlmi a 
kultúrami sa originál nemôže realizovať v preklade priamočiaro“ (Popovič, 1983, s. 171) 
a ďalej poukazuje na dôležitosť zváženia jednotlivých špecifík tak, aby výpovedná hodnota 
originálu bola náležite pretransformovaná i do jeho prekladovej podoby. Vďaka 
uvedomovaniu si tejto skutočnosti môžeme už v tomto období zaznamenať chápanie prekladu 
nielen ako izolovanej komunikácie medzi textom originálu a prekladu, medzi čitateľom a 
prekladateľom, medzi expedientom a recipientom textu, ale i ako komunikácie medzi dvomi 
kultúrno-spoločenskými kontextami, medzi dvomi kultúrami. Najzreteľnejšie je toto hľadisko 
však prepracované snáď práve v textoch Jána Vilikovského, ktorý na rozdiel od Popoviča,  
zameriavajúceho sa pri opise translačného procesu na kontext a kultúru krajiny prijímajúcej, 
upozorňuje, že výsledný prekladový text je vždy neoddeliteľne prepojený i so spoločensko-
kultúrnym kontextom prostredia vysielajúceho a vždy „odráža cudziu kultúru a odlišné 
vnímanie sveta” (Vilikovský, 1984, s. 62). 

Domáce myslenie o preklade v 70. a 80. rokoch minulého storočia odráža presvedčenie, že 
literárny (ale i odborný) text je teda vždy zasadený a do istej miery i ovplyvnený kultúrnym 
pozadím, hodnotami, normami a modelmi prostredia, z ktorého pochádza, a v procese 
prekladu ho zas ovplyvňuje prostredie, ktoré má text prijať. Už Popovičova prekladateľská 
koncepcia upozorňovala na napätie medzi prekladom a originálom, vznikajúce najmä kvôli 
odlišnostiam medzi kultúrou vysielajúceho prostredia a kultúrou prostredia prijímajúceho. 
Takáto koncepcia upozorňovala, že prekladateľ sa musí rozhodnúť, v akom rozsahu bude 
čitateľa konfrontovať so znakmi cudzieho prostredia tak, aby splnil zámer autora originálu 
(Popovič, 1983), čo v našom kontexte dokladuje prvé náznaky chápania prekladu ako 
interkultúrnej komunikácie. Obdobné východiská manifestujú a rozvíjajú i práce Braňa 
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Hochela či Jána Ferenčíka, ktoré spolu s teoretickou bázou Popoviča a Vilikovského udávajú 
smer slovenskej translatológie v nasledujúcom desaťročí.

Západná translatológia v období na konci 80. a začiatku 90. rokov 20. storočia reflektuje 
civilizačno-kultúrne procesy, v dôsledku odlišnej spoločensko-politickej situácie iné ako tie v 
domácom prostredí. Silnejúce globalizačné a multikultúrne tendencie zintenzívnili i 
interkultúrny kontakt, na čo prirodzene reagovala i tamojšia veda o preklade, zameriavajúca 
svoju pozornosť najmä význam kultúrnych rozdielností a kontaktov z hľadiska prekladu 
(Gromová, 2007). V tomto období sa taktiež objavili nové prístupy k prekladu, ktoré sa na 
rozdiel od deskriptívnych prístupov odkláňajú od vedeckej objektívnosti a zaujímajú 
stanovisko k minoritným kultúram či skupinám (ibid.). Medzi tieto patrí najmä postkoloniálny 
a feministický prístup k prekladu, ktoré boli v ďalších rokoch detailnejšie prepracované 
v súvislosti s čiastkovými prístupmi k textom a ich prekladom (postkoloniálna translatológia, 
teória prekladu etnickej prózy, preklad textov reflektujúcich rodovú problematiku, sexuálnu 
orientáciu, a pod.). Možno tak pozorovať, že preklad sa v tomto období i v našom kontexte 
stáva súčasťou širšieho chápania, podmieneného antropologicky, kultúrno-teoreticky, ale aj 
kultúrno-politicky, z čoho vychádza aj potreba interdisciplinárnej spolupráce na poli kultúrno-
spoločenských skúmaní. Interkultúrna dimenzia je tak v translačnom procese reflektovaná v 
interpretácii a forme podania kultúrnych odkazov kontextov prítomných v literárnej a 
prekladovej komunikácii. 

Najmä v anglofónnom prostredí sa v tomto období dimenzia interkultúrnych vzťahov a 
komunikácie stáva určujúcim trendom. Ako v tejto súvislosti na základe východísk 
zahraničných teoretikov upozorňuje literárna a prekladová teoretička Simona Hevešiová, v 
90. rokoch 20. storočia sa vo svetovej translatológii do popredia sa dostáva koncepcia kultúry 
ako formy prekladu, ktorá jazyk literárneho diela (textu) považuje len za jeden z určujúcich 
komponentov kultúry a kultúru ako takú definuje ako „priestor pre interakciu komponentov 
translačného procesu“ (Wolf, 2002, s. 186). Preklad potom chápe ako „recipročnú 
interpenetráciu svojho a cudzieho“ (ibid.). Takéto nazeranie na preklad prízvukuje dôležitosť 
plnohodnotného rozvíjania interkultúrnej kompetencie prekladateľa, v snahe dosiahnuť v 
procese prekladu adekvátny interkultúrny dialóg (Hevešiová, 2007). 

Na spomenuté kulturologické prístupy v translatológii sa snaží nadviazať i domáca teória 
prekladu, hoci v porovnaní so svetovými tendenciami svoju pozornosť týmto smerom obracia 
s niekoľkoročným oneskorením. Prameniac zo zmeny spoločensko-politickej situácie po roku 
1989, a následne ovplyvnená objemnejším prísunom diel západnej proveniencie, začína 
domáca translatológia reflektovať novú komunikačnú situáciu textov z multikultúrneho 
prostredia (USA, Anglicko, Austrália), odrážajúcich špecifické historické, ideologické a 
lingvistické kontexty rôznych podôb kultúrnych kontaktov. 

V súvislosti s postkoloniálnou tematikou sa touto otázkou v našom kontexte zaoberá prevažne 
Simona Hevešiová. Tá upozorňuje, že v súčasnej dobe dynamického kultúrneho vývoja už 
tradičné schémy vnímania kontaktu prijímajúcej a vysielajúcej kultúry, z ktorých vychádza aj 
slovenská translatologická škola, pri preklade novodobej literatúry neobstoja. Mnohé tieto 
diela totiž zobrazujú multikultúrne prostredie, ktoré už v texte originálu prezentuje interakciu 
a komunikáciu dvoch či dokonca viacerých kultúrnych kontextov (najmä v prácach 
postkoloniálnych či etnických autorov), pričom v procese prekladu sa tento priestor rozširuje 
o ďalší (domáci) kultúrny kontext (Hevešiová, 2009). Hevešiová pritom odkazuje na 
Lotmanove tvrdenie už z roku 1994, konštatujúce, že prekladom vstupuje akékoľvek dielo do 
nových kontextov a hoci si zachováva svoju podstatu, v novom prostredí nadobúda funkciu 
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nositeľa multikultúrnej informácie (Lotman, 1994). Hevešiová preto vníma už východiskový 
text ako prienik dvoch (alebo viacerých) kultúr, ktoré sú následne v prekladovom procese 
konfrontované s kultúrnym systémom prijímajúceho prostredia. Prekladový text v tomto 
ponímaní predstavuje množinu zastrešujúcu prienik troch alebo viacerých rozličných 
kultúrnych systémov (Hevešiová, 2007). V snahe zachovať kultúrne diferencie v origináli 
samotnom by mal preto prekladateľ zvoliť koncepciu orientovanú kultúrno-komunikačne, a to 
nielen v smere k cieľovému textu a prostrediu ako tomu bolo doteraz, ale i v smere opačnom. 
Takáto koncepcia by potom mala podmieňovať voľbu všetkých ďalších postupov v procese 
prekladu, a to od výberu použitých lexikálnych a štylistických prostriedkov až po stanovenie 
miery expresivity prekladu a pozície na osi exotizácia – naturalizácia, pričom úlohou 
prekladateľa nie je – v snahe orientovať sa na príjemcu prekladu – neutralizovať napätie 
vyplývajúce z kultúrnych odlišností. Naopak, jeho úlohou je dokázať identifikovať v texte 
jednotlivé rozdiely a alúzie na ne a snažiť sa ich náležite pretransformovať, čo vylučuje 
klasické postupy ako napríklad silná naturalizácia či adaptácia. Iba tak možno zabezpečiť, aby 
sa preklad umeleckých diel stal plnohodnotným nástrojom interkultúrneho dialógu.

Na Hevešiovej práce v súvislosti s prekladom literárnych textov čiastkovo nadväzujú i ďalšie 
práce venované novým prístupom k prekladu, napríklad práce Márie Kiššovej venované 
špecifikám prekladu súčasnej detskej literatúry, štúdie Lucie Horňákovej zaoberajúce sa 
prekladom etnickej prózy, či práce Barbory Kráľovej v prepojení na otázku interkultúrneho 
dialógu pri preklade ruskej prózy. Ako pozitívum týchto prác hodnotíme najmä prepojenie 
vlastných prístupov s východiskami tradičnej domácej teórie prekladu, ale i s novodobými  
zahraničnými impulzmi. 

V rámci skúmania prekladu ako interkultúrnej komunikácie sa domáca teória sústredí i na  
interakcie rôznych skupín alebo kultúr pomocou jazykových kódov, a to najmä pokiaľ ide o 
oblasť sociokultúrnych jazykových javov (Rakšányiová, Gromová, Pallová, Miššíková, a i.). 
V súvislosti s jazykovou problematikou v takomto type prekladu upozorňuje Hrdlička vo 
svojej rozprave Překlad a překládání dnes – posuny v jejich pojetí?, že kritériom by v takejto 
komunikačnej situácii mala byť optimalizácia, teda „zmena miery a hierarchie funkcií v 
záujme naplniť komunikačný cieľ“ (Hrdlička, 2007, s. 150). Opodstatnenosť Hrdličkovej 
úvahy je zrejmá, ak sa totiž zamyslíme nad prekladateľským procesom v súčasnosti, hlavné 
problémy pri preklade nevyplývajú z rozdielnosti jazykových systémov, ale z odlišností 
kultúrnej situácie východiskového a cieľového textu. 

Zaujímavé impulzy v tomto smere bádania prináša monografia Edity Gromovej a  Daniely 
Müglovej Kultúra – Interkulturalita – Translácia (2005), práca Jany Rakšányiovej Preklad 
ako interkultúrna komunikácia (2005), či monografia Márie Kusej Preklad ako súčasť dejín 
kultúrneho priestoru (2005). Osobitá pozornosť sa venuje i zmenenej funkcii a úlohe  
prekladových textov vzhľadom na ich pôsobenie v prijímajúcom prostredí, ktoré napríklad 
Hrdlička chápe nielen ako médium sprostredkúvajúce hodnoty iných národných literatúr, ale i 
ako „nástroj podieľajúci sa na utváraní kultúry človeka“ (Hrdlička, 2007, s. 150). V období 
globalizácie, multikulturalizmu a zosilnenej interkultúrnej interakcie preto preklad 
neodškriepiteľne plní sprostredkovateľskú funkciu medzi národným vedomím a ostatným 
svetom (ibid.).

Ako vyplýva z vyššie uvedených téz, predstavitelia jednotlivých  translatologických škôl a 
reprezentanti jednotlivých prístupov k prekladu doma i v zahraničí si uvedomujú spoločný 
fenomén translatologického procesu, a to že v tomto procese nemožno vytvoriť text 
zachytávajúci exaktne výpovednú hodnotu originálu na všetkých jeho úrovniach. Novšie 
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školy chápu túto skutočnosť nielen ako dôsledok rozdielností jazykových systémov ale i 
odlišností ich spoločensko-kultúrnych kontextov. Novšie teórie upozorňujú, že pri hľadaní 
riešení týkajúcich sa medzikultúrneho faktoru by mal prekladateľ v snahe naplniť 
interkultúrny dialóg postupovať obozretne, zohľadňujúc nielen odlišnosť časovej a 
priestorovej dimenzie vysielajúceho a prijímajúceho spoločensko-kultúrneho kontextu či 
predpokladaného informačného pozadia prijímateľa, ale najmä dôvod výberu špecifických 
prostriedkov na naplnenie autorského zámeru v origináli a náležitú projekciu vo výslednom 
prekladovom texte. Rovnako sa však často zamýšľajú i nad opozíciou „svoje” – „cudzie”, 
„my” – „oni”, nakoľko mnoho textov a ich prekladov dnes nereprezentuje už len komunikáciu 
medzi dvoma kultúrnymi systémami – vysielajúcim a prijímacím. Samotný text originálu už 
dnes mnohokrát odráža situáciu či skúsenosť nie jednej, ale dvoch a viacerých kultúr. Takáto 
komunikačná situácia sa potom stáva výzvou pre prekladateľa, ktorého úlohou je 
identifikovať, správne interpretovať a pretransformovať výpoveď pôvodného textu do jazyka 
(a prostredia) prijímateľa.

Záver

Definícia v systéme kultúrno-spoločenských a politických vied opisuje interkultúrny dialóg 
ako „interakciu medzi kultúrami, založenú na spravodlivosti, rovnosti, otvorenosti 
a zdvorilosti, vychádzajúc zo vzájomného rešpektu” (Mattová, 2009, s. 35). Takto vymedzený 
interkultúrny dialóg má potom za úlohu zabezpečiť interkultúrne porozumenie (ibid.). Ak 
vnímame umelecké dielo a následne jeho prekladový komunikát ako určitú formu kultúrnej 
reprezentácie a prekladateľský proces ako priestor pre komunikáciu medzi odlišnými 
spoločensko-kultúrnymi systémami, prekladateľ sa nevyhnutne stáva mediátorom tohto 
procesu. Je preto podstatné zamyslieť sa, ako môže prekladateľ svojou prácou napomôcť k 
naplneniu toho, čo nazývame interkultúrny dialóg, a taktiež ako zobrazovanú multikultúrnu 
skúsenosť predostrieť čitateľovi. Tento príspevok je výstupom z výskumného projektu KEGA 
- 039UKF-4/2012 – Vyučovanie súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok 
posilňovania kreatívneho a kritického myslenia, riešeného na Katedre anglistiky a 
amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
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TRANSLATION OF IDIOMS FROM ENGLISH INTO TURKMEN

Bayram Saparmyradov



Abstract: Idioms are widely used in any literature and discourse, and obviously, their 
translation plays an important role in reflecting patterns of colours of one language into 
another. Taking into consideration this importance, a translator has to devote much attention 
to their proper translation. However, it is a very complex issue, especially when it comes to 
culture-specific idioms. The English and Turkmen cultures have a huge gap in terms of 
difference in culture, which means great challenges in the translation of idioms from the 
former to the latter, and vice versa. This work is going to focus on bilateral translation 
methods of idioms from the English language and Turkmen language.

Introduction

Idioms are an important and inseparable element of any language, and play a significant role 
in written and oral discourse. These are a group of words whose meaning cannot be predicted 
from the meanings of the constituent words (online Collins dictionary). Besides the prediction 
of meaning, there is also one more important process, which is the translation of these idioms.

One of the troublesome problems of translation is the disparity among languages. The bigger 
the gap between the source language (SL) and the target language (TL), the more difficult the 
transfer of a message from the former to the latter will be.

The difference between SL and TL, and the variation in their cultures make the process of 
translating a real challenge. It was noted by Anton Popovic in his book, dedicated to problems 
of literary translation, as the following: “противоречие между оригиналом и переводом
усиливается, в частности, благодаря различию между двумя культурами – культурой
отправителя и культурой воспринимающей среды” (Popovic, 1980, pp. 130-132). Among 
the problematic issues involved in translation, such as meaning, usage, similarity and 
difference, etc., the present paper concentrates mainly on the procedures of translating idioms 
from English into Turkmen and vice versa.

In this paper several strategies will be considered with the purpose of finding the right 
methods of translation. It further lists some examples of word-for-word translation of idioms 
from Turkmen into English with their literal definition and idiomatic English equivalents.
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Problems of equivalence

The translation of idioms takes us a stage further in considering the question of meaning and 
translation, as they are culture-bound and feature a play on words. When two languages have 
corresponding idiomatic expressions that render the idea of evasion, in the process of 
interlingual translation one idiom is replaced with another. That replacement is made not on 
the basis of the linguistic elements in the phrase, nor on the basis of a corresponding or 
similar image contained in the phrase, but on the function of the idiom. The SL phrase is 
replaced by a TL phrase that serves the same purpose in the TL culture, and the process 
involves the replacement of SL image for TL image.

According to Popovic (Bassnet,1991, p. 33), there are four types of translation equivalence:

1. Linguistic equivalence, where there is homogeneity on the linguistic level of both SL 
and TL texts, i.e. word-for-word translation;

2. Paradigmatic equivalence, where there is equivalence of the elements of a 
paradigmatic expressive axis, i.e. elements of grammar, which Popovic sees as being 
a higher category than lexical equivalence;

3. Stylistic (translational) equivalence, where there is functional equivalence of 
elements in both the original and the translation aiming at an expressive identity with 
an invariant of identical meaning;

4. Textual (syntagmatic) equivalence, where there is equivalence of the syntagmatic 
structuring of a text, i.e. equivalence of form and shape.

Translation involves far more than the replacement of lexical and grammatical items between 
languages and, as can be seen in the translation of idioms, the process may involve discarding 
the basic linguistic elements of the SL text so as to achieve Popovic’s goal of “expressive 
identity” between the SL and TL texts. But once the translator moves away from close 
linguistic equivalence, the problems of determining the exact nature of the level of 
equivalence aimed for begin to emerge.

Idioms, fixed expressions and collocations

Generally speaking, collocations are fairly flexible patterns of language which allow several 
variations in form. For example, translate an idiom, translation of an idiom, an idiom has 
been translated, and having translated an idiom are all acceptable collocations. In addition, 
although the meaning of a word often depends on other words that it occurs with, we can still 
say that the word in question has an individual meaning in a given collocation. Thus, empty 
stomach means to be hungry. It is still possible to identify a particular meaning associated 
with the word empty in this collocation, and, of course, stomach still retains its familiar 
meaning of internal organ of body where food goes. Idioms and fixed expressions are harder 
to translate in comparison with collocations in respect of flexibility of patterning and 
transparency of meaning. They are fixed patterns of language which allow little or no 
variation in form and, in the case of idioms, often carry meanings which cannot be deduced 
from their individual components.



26

An idiom such as let the cat out of the bag (‘to share a secret that wasn't supposed to be 
shared’) or kill two birds with one stone (‘be successful in doing two things at the same time’) 
allows no variation in form under normal circumstances. Unless a person is consciously 
making a joke or attempting a play on words, a speaker or writer cannot normally do any of 
the following with an idiom (Baker, 1992):

1. change its grammatical structure (e.g. *'eyebrows were raised');
2. change the order of the words in it (e.g. *'kill one bird with two stones');
3. add a word to it (e.g. *'kill two flying birds with one stone');
4. delete a word from it (e.g. *'kill birds with stone');
5. replace a word with another (e.g. *'let the cat out of the basket').

Fixed expressions such as ladies and gentlemen, provided that, twenty four hours a day, as 
well as proverbs such as an apple a day keeps the doctor away and a penny saved is a penny 
earned, allow little or no variation in form. In this respect, they behave very much like 
idioms. However, fixed expressions and proverbs often have fairly transparent meanings in 
contrast to idioms. The meaning can easily be deduced from the meanings of the words which 
constitute it, unlike the meaning of an idiom such as kick the bucket or dark horse. But in 
spite of its transparency, the meaning of a fixed expression or proverb is something more than 
the result meaning of its words; the expression has to be taken as one unit to establish 
meaning. This is true of any fixed pattern of language. Encountering any fixed expression 
calls to mind in the reader or hearer all the aspects of an experience which are associated with 
the typical contexts in which the expression is used. It is exactly this feature that lies behind 
the widespread use of fixed and semi-fixed expressions in any language. They encapsulate all 
the stereotyped aspects of experience and therefore perform a stabilising function in 
communication. Situation or register, specific formulae such as Merry Christmas, Looking 
forward to …, and Best regards are particularly good examples of the stabilising role and the 
special status that a fixed expression can assume in communication.

Some examples of English idioms are provided below with their literal translation in the first 
column and an idiomatic English equivalent in the second column.

Idiomatic English Literal English

I got my walking papers today. I was fired from my job today.
They are like two peas in a pod. They are very similar in appearance.
My friend has green fingers. My friend is good at gardening.
My friend has butterflies in his stomach. My friend feels very nervous.
He is sitting on the fence. He is undecided about an issue.

Table 1: English idioms with their English equivalent

The same translation principles apply for idioms as for other figures of speech. Sometimes it 
will be necessary to translate with a nonfigurative expression, but sometimes a good target 
language idiom may be used. The translator needs to learn to recognise the idioms and other 
figures of speech of the source text. The real danger comes in translating an idiom literally, 
since the result will usually be nonsense in the target language.

The translator also needs to develop sensitivity to the usage of idioms in the target language 
and use them naturally to make the translation lively and keep the style of the source 
language. There will often be words in the source language which are not idioms, but are best 
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translated with an idiom. For example, the word bother can be translated in Turkmen with the 
idiom ýürege düşmek (descend to the heart of somebody).

Idioms, fixed expressions, and the direction of translation

Although most idioms resist variation in form, some are more flexible than others. A person’s 
competence in actively using the idioms and fixed expressions of a foreign language hardly 
ever matches that of a native speaker. The majority of translators translating into a foreign 
language cannot hope to achieve the same sensitivity that native speakers seem to have for 
judging when and how an idiom can be manipulated. This lends support to the argument that 
translators should only work into their language of habitual use or mother tongue.

Assuming that a professional translator under normal circumstances would work only into 
his/her language of habitual use, the difficulties associated with being able to use idioms and 
fixed expressions correctly in a foreign language need not be addressed here. The main 
problems that idiomatic and fixed expressions pose in translation relate to two main areas: the 
ability to recognise and interpret an idiom correctly; and the difficulties involved in rendering 
the various aspects of meaning that an idiom or a fixed expression conveys into the target 
language. These difficulties are much more pronounced in the case of idioms than they are in 
the case of fixed expressions.

The interpretation of idioms

As far as idioms are concerned, the first difficulty that a translator comes across is being able 
to recognise that he/she is dealing with an idiomatic expression. This is not always so 
obvious. There are various types of idioms, some of which are more easily recognisable than 
others. Those which are easily recognisable include expressions which violate truth 
conditions, such as eyes in the back of one's head, it's raining cats and dogs, eat one’s words, 
pie in the sky, cook up a storm, and have egg on one’s face. They also include expressions 
which seem ill-formed because they do not follow the grammatical rules of the language, for 
example look in on, carry through with, long and short of it, by and by, and get off to a flying 
start. Expressions which start with like also tend to suggest that they should not be interpreted 
literally. These include idioms such as like an open book and like a sitting duck. Generally 
speaking, the more difficult an expression is to understand and the less sense it makes in a 
given context, the more likely a translator will recognise it as an idiom. Because they do not 
follow the text, they are easy to recognise as idioms (assuming one is not already familiar 
with them).

Provided a translator has access to good reference works and monolingual dictionaries of 
idioms, or, better still, is able to consult native speakers of the language, opaque idioms which 
do not make sense for one reason or another can actually be a blessing in disguise. The very 
fact that he or she cannot make sense of an expression in a particular context will alert the 
translator to the presence of an idiom of some sort.

There are two cases in which an idiom can be easily misinterpreted if one is not already 
familiar with it.

a) Some idioms are ‘misleading’; they seem transparent because they offer a reasonable 
literal interpretation and their idiomatic meanings are not necessarily signaled in the 
surrounding text. A large number of idioms in English, and probably all languages, have 



28

both a literal and an idiomatic meaning, for example smell a rat (to detect someone in the 
group is betraying the others), to kick the bucket (to die) and get up on the wrong side of 
the bed (someone who is having a horrible day). Such idioms lend themselves easily to 
manipulation by speakers and writers who will sometimes play on both their literal and 
idiomatic meanings. In this case, a translator who is not familiar with the idiom in question 
may easily accept the literal interpretation and miss the play on the idiom. In Turkmen we 
have such idioms like: yzyndan ylgamak, dili gysga.

b) An idiom in the source language may have a very close counterpart in the target language 
which looks similar on the surface but has a totally or partially different meaning. For 
example, the idiom aching heart is used in English to express feeling of sadness that one 
has when love has been lost or has faded, or have a heart of stone means to be cold and 
unfriendly; in Turkmen ýüregiň awamak means to be sorry for someone, daş ýürek means 
merciless, or senseless. Instances of superficially identical or similar idioms which have 
different meanings in the source and target languages lay easy traps for the unwary 
translator who is not familiar with the source-language idiom and who may be tempted 
simply to impose a target-language interpretation on it.

Apart from being alert to the way speakers and writers manipulate certain features of idioms 
and to the possible confusion which could arise from similarities in form between source and 
target expressions, a translator must also consider the collocational environment which 
surrounds any expression whose meaning is not readily accessible. Idiomatic and fixed 
expressions have individual collocational patterns. They form collocations with other items in 
the text as single units and enter into lexical sets which are different from those of their 
individual words. Take, for instance, the idiom be hard on somebody’s heels. Hard as a 
separate item may collocate with words like surface, stone, material etc. Heels on its own will 
perhaps collocate with running, feet, smelly etc., however, be hard on heels, in its idiomatic 
use, has nothing necessarily to do with stone, feet, or material and will therefore generally be 
used with a different set of collocates. In Turkmen there are many idioms like that: doň ýürek, 
gara maňlaý.

The ability to distinguish meanings by collocation is an invaluable asset to a translator 
working from a foreign language. It is often subsumed under the general umbrella of 'relying 
on the context to disambiguate meanings', which, among other things, means using our 
knowledge of collocational patterns to decode the meaning of a word or a stretch of language. 
Using our knowledge of collocational patterns may not always tell us what an idiom means 
but it could easily help us in many cases to recognise an idiom, particularly one which has a 
literal as well as a non-literal meaning.

Difficulties in translation of idioms

Once an idiom or fixed expression has been recognised and interpreted correctly, the next step 
is to decide how to translate it into the target language. The difficulties involved in translating 
an idiom are totally different from those involved in its interpretation. Here, the question is 
not whether a given idiom is transparent, opaque, or misleading. An opaque expression may 
be easier to translate than a transparent one. The main difficulties involved in translating 
idioms and fixed expressions may be summarised as follows:
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a) An idiom or fixed expression may have no equivalent in the target language. The way a 
language chooses to express, or not express, various meanings cannot be predicted and 
only occasionally matches the way another language chooses to express the same 
meanings. One language may express a given meaning by means of a single word, another 
may express it by means of a transparent fixed expression, the third may express it by 
means of an idiom, and so on. It is therefore unrealistic to expect that equivalent idioms 
and expressions in the target languages can be found as a matter of fact.

Like single words, idioms and fixed expressions may be culture-specific. Formulae such as
Merry Christmas and idioms like Van Gogh's ear for music relate to social or religious 
occasions. Thus, a translator has to contend with the problem of the non-existence of a similar 
convention in Turkmen culture.

Idioms and fixed expressions which contain culture-specific items are not necessarily 
untranslatable. It is not the specific item that an expression contains but rather the meaning it 
conveys and its association with culture-specific contexts which can make it untranslatable or 
difficult to translate. For example, the English expression pull a trick on someone, is 
nevertheless closely paralleled in Turkmen by göze çöp atmak. Both expressions convey the 
same meaning. There are many others in Turkmen, such as göze gara suw inmek, dişiň ötmek.

b) An idiom or fixed expression may have a similar counterpart in the target language, but its 
context of use may be different; the two expressions may have different connotations, for 
instance, or they may not be pragmatically transferable. To hand it to someone is an 
English idiom which means giving due respect or praise to someone. In Turkmen telpek
goýmak also normally refers to admiration, but has quite a different usage.

c) An idiom may be used in the source text in both its literal and idiomatic senses at the same 
time. Unless the target-language idiom corresponds to the source-language idiom both in 
form and in meaning, the play on idiom cannot be successfully reproduced in the target 
text. For example hold your breath (demiňi tutmak).

d) The rule of using idioms in written discourse, the contexts in which they can be used, and 
their frequency of use may be different in the source and target languages. English uses 
idioms in many types of texts, though not in all. E.g. make a monkey out of someone; 
kimdir birini maýmyn etmek.

Strategies in translation of idioms

The way in which an idiom or a fixed expression can be translated into another language 
depends on many factors. It is not only a question of whether an idiom with a similar meaning 
is available in the target language. There are other factors such as the significance of the 
specific lexical items which constitute the idiom, i.e. whether they are manipulated elsewhere 
in the source text, as well as the appropriateness or inappropriateness of using idiomatic 
language in a given register in the target language. The acceptability or non-acceptability of 
using any of the strategies described below will therefore depend on the context in which a 
given idiom is translated. The first strategy described, that of finding an idiom of similar 
meaning and similar form in the target language, may seem to offer the ideal solution, but that 
is not necessarily always the case (Baker, 1992). Questions of style, register, and rhetorical 
effect must also be taken into consideration.
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1) Using an idiom of similar meaning and form

This strategy involves using an idiom in the target language which conveys roughly the same 
meaning as that of the source-language idiom and, in addition, consists of equivalent lexical 
items. This kind of match can only occasionally be achieved. For example, step by step
(ädimme-ädim), face to face (ýüzbe-ýüz), pick up your ears (gulakgabartmak).

2) Using an idiom of similar meaning but dissimilar form

It is often possible to find an idiom or fixed expression in the target language which has a 
meaning similar to that of the source idiom or expression, but which consists of different 
lexical items. For example, bite your tongue (diliňi dişiň aňrysynda saklamak), between a 
rock and a hard place (ikioduňarasyndagalmak), tie the knot (aýagyny duşamak).

3) Translation by paraphrase

This is the most common way of translating idioms when a match cannot be found in the 
target language or when it seems inappropriate to use idiomatic language in the target text 
because of differences in stylistic preferences of the source and target languages. For 
example, dark horse, i.e. someone who was previously unknown and is now prominent. In 
Turkmen there are several expressions, such as dil bela – diş gala, which need to be 
paraphrased.

4) Translation by omission

This method is generally applied when there is a big clash between cultures of SL and TL. In 
short, an idiom may sometimes be omitted altogether in the target text. This may be because it 
has no close match in the target language, its meaning cannot be easily paraphrased, or for 
stylistic reasons. For example New York minute in English and piliň gulagynda uklamak in 
Turkmen.

5) Strategy of compensation

One strategy which cannot be adequately illustrated, simply because it would take up a 
considerable amount of space, is the strategy of compensation. Briefly, this means that one 
may either omit or play down a feature such as idiomaticity at the point where it occurs in the 
source text and introduce it elsewhere in the target text. This strategy is not restricted to 
idiomaticity or fixed expressions and may be used to make up for any loss of meaning, 
emotional force, or stylistic effect which may not be possible to reproduce directly at a given 
point in the target text.

Using the typical phraseology of the target language – its natural collocations, its own fixed 
and semi-fixed expressions, the right level of idiomaticity, and so on – will greatly enhance 
the readability of your translations. Getting this level right means that the target text will feel 
less 'foreign' and, other factors being equal, may even pass for theoriginal. Naturalness and 
readability are, however, also affected by other linguistic features.
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Literal translation

Below you can find wrong literal translation of some idioms from Turkmen language into 
English with their proper idiomatic equivalent.

Turkmen idiom Göze gara suw inmek
Literal translation Black waters filled the eye
English equivalent Become as blind as bat

Turkmen idiom Içiň gysmak
Literal translation Get one’s stomach shrunk
English equivalent Be bored to death

Turkmen idiom At oýnatmak
Literal translation Playing games with a horse
English equivalent Pull a stunt

Table 2: Turkmen idioms with their literal English translation and idiomatic English equivalent

Conclusion

Although some scholars from the field of stylistics consider provision of footnotes in 
translation undesirable, their use can assist the target text readers to make better judgment of 
the source text contents. In general, it seems that the procedures of 'functional equivalence' 
and provision of ‘notes ‘are more appropriate in terms of delivering the culture-specific 
concepts of a text. Moreover, it can be claimed that a combination of these strategies would 
result in a more accurate understanding of the culture-specific concepts.

Various strategies adopted by translators in rendering idioms seem to play an important role 
in the recognition and perception of the connotations carried by them. If a novice translator 
deals with a literary text without paying adequate attention to the idioms, the connotations are 
likely not to be transferred as a result of the translator's failure to acknowledge them. They 
will be entirely lost to the majority of the TL readers; consequently, the translation will be 
ineffective.

It seems to be necessary for an acceptable translation to produce the same, or at least similar, 
effects on the target text readers as those created by the original source language work on its 
readers. A translator would appear not to be successful in his/her challenging task of 
efficiently rendering the culture-specific concepts and figurative language when he/she 
sacrifices, or at least minimises, the effect of idioms in favour of preserving graphical or 
lexical forms of the source language. In other words, a competent translator would be well-
advised not to deprive the TL reader of enjoying, or even recognising, the idioms in the name 
either of fidelity or brevity.

It can be said that the best translation method seems to be the one which allows a translator to 
use 'notes.' Furthermore, usage of notes in the translation, both as a translation strategy and a 
translation procedure, seems to be indispensable so that the foreign language readership can 
benefit from the text as much as the ST readers do.
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Resumé

Predmetom článku je štúdium a analýza idiómov v anglickom a turkménskom jazyku. Tieto 
jazyky sa od seba výrazne odlišujú – nielen na úrovni gramatických štruktúr, ale aj 
z kulturologického aspektu. Ten hrá kľúčovú úlohu v preklade idiómov a prenose pôvodnej 
informácie do cieľového jazyka. Predkladaný príspevok si kladie za cieľ prezentovať 
problematické aspekty pri rozoznávaní idiómov, ich porozumení a výbere prekladateľských 
stratégií pri porovnaní vyššie spomenutých jazykov. V článku je ďalej zastúpená 
problematika ekvivalencie, rozdielov medzi idiómami, petrifikovanými výrazmi 
a kolokáciami, ako aj problematika interpretácie idiómov a stratégií ich prekladu. Okrem 
vyššie spomenutých aspektov sú v príspevku uvedené i príklady nevhodných 
prekladateľských postupov. Z príkladov, ktoré uvádzame, je zrejmé, že doslovný preklad nie 
je vhodným postupom v procese sprostredkovania pôvodnej sémantickej a štylistickej 
hodnoty idiomatického spojenia.  
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REFLEXIA ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY A INÝCH ZDROJOV NA

TÉMU AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD

Ján Želonka



Abstrakt: Der vorliegende Beitrag reflektiert translationsrelevante Publikationen und 
Internetressourcen, in denen sich der neueste Stand der Forschung audiovisueller 
Übersetzung widerspiegelt. Präsentiert werden Quellen, deren sprachliche Version entweder 
auf Deutsch oder auf English verfasst wurde. Als erste werden im Beitrag die auf Deutsch 
verfassten Publikationen vorgestellt. Dann folgen englische fachbezogene Erscheinungen 
gefolgt von den Internetquellen, die den internationalen Austausch von Kenntnissen und 
Erfahrungen im audiovisuellen Übersetzen ermöglichen. Schließlich wird eine tabellarische 
Liste von den im Beitrag präsentierten sowie sonstiger Quellen angegeben.     

Úvod

Téma prekladu pre audiovizuálne médiá, resp. prekladu audiovizuálnych textov je dnes už 
plne akceptovanou oblasťou translatologického výskumu nielen v zahraničí, ale aj u nás na 
Slovensku. Na základe štúdia najnovších vedeckých publikácií a z mnohých konferenčných 
príspevkov vyplýva, že táto oblasť prekladu a tlmočenia ponúka široký priestor pre štúdium, 
výskum a diskusie. Zároveň naznačuje rozširovanie pôsobenia translatológie do nových 
oblastí, čo je jednoznačne spojené s technologickým vývojom médií a spoločnosti vôbec. 
Oblasť audiovizuálneho prekladu navyše zvýrazňuje interdisciplinárnosť vedy o preklade 
s dôrazom na jej inovatívnosť a schopnosť prispôsobiť sa technologickému pokroku. 
Napriek vyššie spomenutej implementácii audiovizuálneho prekladu do translatologického 
výskumu v slovenskom translatologickom priestore v tejto sfére už dlhšiu dobu konštatujeme 
výrazné zaostávanie. To sa nám ukazuje v absencii publikácií a vôbec výskumu prekladu 
a tlmočenia v slovenskom audiovizuálnom priestore. 
Aj keď sa čoraz častejšie objavujú články, publikácie a konferencie, ktoré prezentujú túto 
problematiku, ide väčšinou o poznatky a závery výskumov, ktoré sa realizovali v zahraničí. 
Na slovenských univerzitách a vo výskumných centrách sa tento trend vyvíja zatiaľ pomaly. 
Cieľom tohto príspevku je predstaviť niekoľko publikácií a iných (najmä internetových) 
zdrojov, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia, no hlavne ako zdroj informácií pri výskume 
prekladu a tlmočenia v slovenskom audiovizuálnom priestore. Hneď v úvode považujem za 
potrebné zdôrazniť, že mojim zámerom nie je propagovať, či vytvárať akúsi reklamu 
printovým a elektronickým zdrojom, ktoré v článku uvádzam. Týmto článkom chcem 
motivovať k publikovaniu vedeckých príspevkov a k výskumu zameranom na potreby 
a praktické využitie prekladu textov audiovizuálneho charakteru v slovenských médiách 
a iných sférach využitia takéhoto typu prekladu a tlmočenia. 
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Publikácie na tému audiovizuálny preklad v nemeckom jazyku

V roku 2009 vyšla vo vydavateľstve Henschel kniha autorky Sabine Pahlke s názvom 
Handbuch Synchronisation. Von der Übersetzung bis zum fertigen Film. Hneď na začiatku je 
potrebné poznamenať, že nejde o vedeckú publikáciu. Autorka knihu napísala nie vo 
vedeckom štýle, ale skôr v žurnalistickom. Pahlke ponúka pohľad do výroby dabingu 
v Nemecku a vychádza z osobných rozhovorov s odborníkmi, ktorí pracujú v dabingových 
štúdiách a rozhodujú o koncovej jazykovej verzii audiovizuálneho diela v prijímajúcom 
audiovizuálnom prostredí. Hneď v úvode zdôrazňuje skutočnosť, že ide o „eine Branche ohne 
spezielle Ausbildung“ (Pahlke, 2009, s. 7). Ako už naznačuje samotný názov knihy, autorka 
sa snažila predstaviť širokej verejnosti proces prípravy dabingu a spôsob, akým sa 
v dabingových štúdiách pracuje. Veľkú pozornosť venuje režisérom, dabingovým hercom 
a zvukovým majstrom, no len stroho čitateľa oboznamuje s úlohou prekladateľa v celom 
procese prípravy dabingu. Napriek tomu kniha približuje každodennú prax a ponúka 
zaujímavé informácie zo zákulisia dabingových štúdií. Nevyhýba sa ani lingvistickej stránke 
prípravy konečnej jazykovej verzie, popisuje technické a jazykové prekážky, s ktorými sa 
výrobcovia dabingu pri svojej práci každodenne stretávajú. Okrem iného sa Pahlke vo svojej 
knihe venuje otázkam, ako je historický vývin prípravy dabingu v Nemecku, základné pojmy 
používané v oblasti dabingu, kvalita hlasu dabingových hercov, práca s jazykom na úrovni 
hlások, profesijné predpoklady profesionálov v oblasti prípravy dabingu, časový tlak a jeho 
vplyv na produkciu a pod. Všetky informácie, ktoré získala na základe rozhovorov, podkladá 
samotnými výpoveďami odborníkov z praxe, ktorí svoju profesiu približujú na základe 
konkrétnych príkladov a skúseností. Handbuch Synchronisation je takto v podstate prvou 
publikáciou, ktorá sa orientuje výhradne na praktickú stránku prípravy dabingu v Nemecku.

Inšpiratívna a tematicky bohatá je publikácia Audiovisuelle Übersetzung. Filmuntertitelung in 
Deutschland, Portugal und Tschechien, ktorá vyšla vo vydavateľstve Peter Lang v roku 2009. 
Kniha vyšla ako súčasť štúdií lipského Inštitútu pre aplikovanú lingvistiku a translatológiu 
a spája v sebe práce štyroch absolventiek spomínaného inštitútu Univerzity v Lipsku. 
V nasledujúcej časti príspevku sa zameriam na tri štúdie z tejto publikácie, ktorých metodické 
spracovanie je z môjho pohľadu inšpiratívne aj pre výskum prekladu audiovizuálnych textov 
na Slovensku. 
Prvou časťou publikácie je štúdia od autorky Silke Nagel pod názvom Das Übersetzen von 
Untertiteln. Prozess und Probleme der Kurzfilme SHOOTING BOKKIE, WASP und GREEN 
BUSH. Nagel svoju prácu rozdeľuje do dvoch častí, kde prvá časť je teoretickým úvodom do 
problematiky titulkovania a audiovizuálneho prekladu vôbec. Svoj teoretický výklad začína 
poukázaním na rozdiely medzi dabingom a titulkovaním, postupuje cez diachronický vývoj 
audiovizuálneho prekladu v Nemecku, pričom ponúka aj svoj vlastný pohľad na jeho budúce
smerovanie. Nevyhýba sa ani profesijným otázkam prekladateľa titulkov a otázkam 
vzdelávania v tejto oblasti. Nagel tretiu kapitolu svojej práce venovala teoretickým aspektom 
titulkovania s dôrazom na intersemiotický aspekt audiovizuálnych textov. Teoretickým 
základom jej bola semiotická koncepcia audiovizuálnych textov Henrika Gottlieba. 
V nasledujúcej kapitole Nagel uvádza základné technické informácie o titulkovaní 
a vysvetľuje pojmy ako „timing“ a „timecode“. Po tomto rozsiahlom teoretickom úvode 
prechádzka k samotnej analýze titulkov k filmom, ktorých názvy uvádza už v názve svojej 
práce. Autorka analyzuje svoje vlastné postupy a komentuje riešenia problémov, s ktorými sa 
pri titulkovaní musela vyrovnať. Ako sama uvádza, prvé dva filmy otitulkovala ako 
prekladateľka, ktorá s titulkovaním nemala takmer žiadne skúsenosti:
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„Nach einer zweijährigen Abstinenz von der Untertitelung waren SHOOTING BOKKIE und WASP die zwei 
ersten Filme, die ich untertitelt habe. Zwar war mir die Untertitelungsarbeit durch meine zwei Praktika 2001 
und 2002 vertraut, aber es fehlt mir an Übung mit der Übersetzungsform. Bei diesen zwei Untertitelungen 
lässt sich demzufolge von den Werken einer Anfängerin sprechen“ (Nagel, 2009, s. 107).

GREEN BUSH Nagel otitulkovala už po nadobudnutí praktických skúseností s prekladom 
titulkov, a tak porovnáva svoje predchádzajúce postupy a riešenia s tými, ktoré pri tomto 
filme uplatnila. Sama tento postup komentuje takto:

“[…] entstand die Idee, einen weiteren Film für meine Diplomarbeit zu untertiteln, die Untertitelung auf 
gleiche Weise, wie die anderen beiden Filme zu dokumentieren, und das Ergebnis dieser Untertitelung mit 
den vorangegangenen zu vergleichen. Man kann also bei der Untertitelung von GREEN BUSH von einer 
fortgeschrittenen, semi-professionellen Untertitelungsleistung sprechen“ (Nagel, 2009, s. 108). 

Práca Silke Nagel je dobrým príkladom toho, ako môžu študenti translatológie postupovať pri 
písaní svojich diplomových a bakalárskych prác. 
Druhú časť publikácie Audiovisuelle Übersetzung – Filmuntertitelung in Deutschland, 
Portugal und Tschechien tvorí práca Susanne Hezel s názvom Untertitelung für 
Hörgeschädigte für das deutsche Fernsehen – Vorgehensweisen, Forderungen, Richtlinien. 
Titulkovanie audiovizuálnych diel pre divákov so sluchovým postihnutím je téma, ktorá je 
aktuálna aj pre slovenský audiovizuálny priestor. Takýto druh titulkov v slovenských médiách 
nájdeme pod označením „skryté titulky“, no ešte stále sa im venuje len malá, alebo dokonca 
žiadna pozornosť. Hezel svoju prácu rozdelila do piatich kapitol. V prvej časti zdôrazňuje 
intersemiotiku audiovizuálneho diela, ktorá v prípade titulkov pre túto skupinu divákov 
zohráva oveľa väčšiu a dôležitejšiu úlohu ako u bežného diváka. V tejto úvodnej časti sa 
autorka venuje aj otázke digitálneho vysielania a technickému prispôsobeniu titulkov. Tu 
chcem zdôrazniť aktuálnosť tematiky v kontexte slovenských audiovizuálnych médií. 
Príprava titulkov pre ľudí so sluchovým postihnutím sa na Slovensku okrem iných predpisov 
opiera o zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách, ktorý okrem iného definuje povinnosti vysielateľa pri zabezpečovaní 
titulkov v digitálnom vysielaní. Hezel celú nasledujúcu kapitolu venuje opisu skupiny 
divákov, ktorej sú takéto titulky určené, s ohľadom na technickú, ale aj lingvistickú stránku 
prípravy titulkov. Zároveň tak poukazuje na rozdiely medzi „klasickými“ titulkami a titulkami 
pre divákov so sluchovým postihnutím. Vo štvrtej kapitole svojej práce už autorka popisuje 
postup prekladu titulkov a zdôrazňuje najdôležitejšie aspekty prípravy takéhoto typu titulkov 
s ohľadom na potreby ich adresátov. Sú to v podstate technické stránky titulkovania, ako 
napríklad správne načasovanie, strih, synchronizácia tónu a obrazu, čitateľnosť, spôsob 
zobrazovania prízvuku a pod. Hezel sa v tejto časti zamerala aj na lingvistickú stránku 
a venuje sa takým aspektom, ako sú napríklad citácie a piesne, preklad vulgarizmov, cudzích 
slov, syntax, štýl a techniky zjednodušenia a skrátenia textu. V záverečnej časti predkladá 
svoje postrehy a návrhy na úpravu predpisov a smerníc pre titulkovanie audiovizuálnych diel 
pre potreby ľudí so sluchovým postihnutím. Tie sa dotýkajú najmä lingvistických aspektov a 
technickej stránky titulkovania.     
Tretiu časť publikácie tvorí práca Kathariny Hinderer s názvom Untertitelung in Tschechien 
und Deutschland. Hinderer sa vo svojej práci venuje titulkovaniu v Nemecku a v Českej 
republike a rozdeľuje ju na teoretickú (porovnávaciu) a praktickú časť (analýza titulkov). 
V úvode autorka vysvetľuje základné aspekty titulkovania. V prvej časti porovnáva pracovný 
postup a stratégie pri preklade titulkov v Nemecku a v Českej republike. Značný priestor 
venuje aj otázke vzdelávania prekladateľov titulkov v oboch krajinách a opisuje konvencie 
a štandardné postupy titulkovania. Druhú časť práce tvorí analýza konvencií, 
prekladateľských postupov a problémov pri príprave nemeckej jazykovej verzie titulkov 
k filmu Divoké včely a Čert ví proč. Hinderer si všíma formálne stránky analyzovaných 
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titulkov, ich jazykové aspekty a chyby (napr. opakovanie prvkov, ktoré nemajú vplyv na 
porozumenie obsahu výpovedí a dialógov), zdrobneniny, pravopis, idiomatický jazyk, prvky 
hovoreného jazyka a pod. 

Kniha Heike E. Jüngst Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, ktorá vyšla 
v roku 2010 vo vydavateľstve Narr, bola v tom čase veľmi očakávanou publikáciou na trhu. 
Autorka ju totiž určila širokému spektru čitateľov. Heike E. Jüngst je translatologička, no 
knihu nechce obmedziť len na jeden okruh používateľov. Slovo používateľ som použil 
zámerne, pretože táto publikácia bola napísaná tak, aby bola vhodnou pomôckou pri výučbe 
audiovizuálneho prekladu, ale aj vhodnou praktickou pomôckou pre individuálne využitie. 
Kniha je obsahovo veľmi bohatá; autorka ju rozdelila do desiatich kapitol, ktoré čitateľa
ľahko sprevádzajú témami, ako napr. interlingválne titulkovanie, dabing, voice-over, 
audiodeskripcia, titulkovanie a tlmočenie v priamom prenose pre divákov so sluchovým 
postihnutím, postupy pri spracovaní hudby v procese prekladu audiovizuálneho materiálu, 
tlmočenie počas filmových festivalov a pod. Autorka v každej časti čitateľa dôkladne 
oboznamuje s problematikou prekladu audiovizuálnych médií, nabáda ho k riešeniu úloh 
a kladie otázky a motivuje k hlbšiemu záujmu o danú problematiku. Odpovede a pomoc pri 
riešení úloh boli spolu s rozsiahlym zoznamom iných zdrojov zakomponované do poslednej 
časti publikácie. Na konci prvej kapitoly sa čitateľ z krátkeho exkurzu do technických 
a terminologických základov filmového obrazu dozvedá o význame pojmov „close-up“, „on 
a off scény“, „timing“, „timecode“, zvuková stopa a pod. Publikáciu dopĺňajú názorné 
vizuálne a textové ukážky. Nižšie uvádzam príklad úlohy, ktorú E. Jüngst zadáva svojim 
čitateľom. Kniha bola napísaná v nemčine, preto pre lepšie porozumenie uvádzam svoj 
preklad vybranej časti textu.

„Predpokladajme, že chcete pri titulkovaní nejakým spôsobom znázorniť dialekt, pretože je dôležitou 
charakterovou črtou konkrétnej postavy. Ako budete postupovať? Súvisí Vaše rozhodnutie s filmovým 
žánrom?“ (E. Jüngst, 2010, s. 62) 

  
Zaujímavú tému si pre svoju prácu zvolila i Regina Bouchehri. Vo svojej knihe s názvom 
Filmtitel im interkulturellen Transfer si všíma doteraz málo preskúmanú oblasť prekladu 
audiovizuálnych médií, ktorou sú preklady názvov filmov. Kniha vyšla vo vydavateľstve 
Frank & Timme v roku 2008. Bouchehri v nej spája teoretické základy (1. časť) s praktickými 
príkladmi, analýzami a štatistickými údajmi (2. časť). Autorka svoju prácu obsahovo rozdelila 
na úvod, formy a funkcie názvov filmov, prekladateľské stratégie, zoznam literatúry a prílohu. 
Tú tvorí rozsiahly zoznam pôvodných názvov zahraničných filmov (prevažne amerických) a 
ich nemecká a francúzska verzia. Bouchehri sa v úvode na názvy filmov pozerá ako na text. 
Ďalej definuje funkcie, ktoré môžu spĺnať (metatextová, zobrazovacia, výrazová, pátická, 
poetická, apelová). Všetky príklady prekladu filmových názvov rozdeľuje podľa 
prekladateľských stratégií do skupín a tie priraďuje k jednotlivým typom prekladu: 1) 
ponechanie pôvodného názvu = „Null-Translation“, 2) analógie (doslovne preložené názvy) = 
analogický preklad, 3) variácie (malá zmena názvu, redukcie, rozšírenie názvu) = dialogický 
(funkčný) preklad, 4) inovácie (nanovo vytvorené názvy) = diaskopický preklad, 5) hybridné 
formy (jednoduché názvy a obohatenie pôvodného názvu) = diaskopický preklad (Bouchehri, 
2008, s. 85). Zaujímavé sú informácie a štatistické údaje, ktoré sú v knihe spracované 
v prehľadných tabuľkách a grafoch. Tie okrem iného mapujú aj diachronický prístup 
k prekladaniu názvov filmov v nemeckom audiovizuálnom prostredí. Zaujímavý je poznatok 
o historickom vývoji ponechávania pôvodného názvu audiovizuálneho diela v Nemecku: 
v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa ponechávalo len 10% pôvodných názvov 
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zahraničných filmov, pričom už v roku 2000 takýto prístup k prekladu názvov filmov 
predstavoval až 56,5% (Bouchehri, 2008, s. 89).

Maribel Cedeño Rojas sa vo svojej práci Arbeitsmittel und Arbeitsabläufe beim Übersetzen 
audiovisueller Medien. Synchronisation und Untertitelung in Venezuela und in Deutschland 
venovala aj stále rezonujúcej otázke, či je možné chápať audiovizuálny preklad ako preklad, 
tak ako ho bežne chápeme v rámci vedy o preklade. V tejto súvislosti sa v odborných kruhoch 
objavujú pojmy ako prepracovanie (interlingválne a intralingválne) a adaptácia. V snahe 
odpovedať na túto závažnú otázku sa Cedeño Rojas opiera o práce Levého (Die literarische 
Übersetzung, 1969), kde vychádza z pólov variant – invariant, Herbsta (Linguistische Aspekte 
der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie, 1994), 
pričom pracuje s pojmom ekvivalencia a Schreibera (Übersetzung und Bearbeitung. Zur 
Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs, 1993) a opiera sa o základnú 
opozíciu pojmov preklad verzus adaptácia a preklad verzus interlingválne a intralingválne 
prepracovanie. Celkovo je publikácia informačne nasýtená (obsahuje 24 kapitol). Autorka sa 
zamerala na reflektovanie súčasného stavu prekladu audiovizuálnych médií v Nemecku a vo 
Venezuele. Tematicky môžeme knihu rozdeliť nasledovne:

o otázky a diskusie všeobecnej teórie audiovizuálneho prekladu: Je audiovizuálny 
preklad skutočne preklad?, problematika invariantnosti, ekvivalencie 
a adekvátnosti v preklade audiovizuálnych médií, audiovizuálny preklad ako 
prepracovanie a preklad v pravom zmysle slova,

o aspekty dabingu a titulkovania: všeobecné, technické a lingvistické,
o oblasti využitia audiovizuálneho prekladu: živé prenosy, dokumentárne filmy, 

športové prenosy, talkshow, vedecké a vzdelávacie programy a pod., 
o audiovizuálny preklad v Nemecku a vo Venezuele: minulosť a prítomnosť,
o voice-over a iné formy audiovizuálneho prekladu.

Túto časť príspevku ukončím prezentáciou práce Wolfganga Maiera z roku 1997 
Spielfilmsynchronisation z vydavateľstva Peter Lang Verlag. Táto publikácia sa dá v základe 
rozdeliť na 6 hlavných častí. V prvej časti sa Maier na dabing pozerá aj ako na možný nástroj 
cenzúry. Uvádza konkrétne príklady manipulácie s pôvodným audiovizuálnym dielom 
prostredníctvom dabingu. Všíma si úrovne, na ktorých sa v dabingu uplatňuje manipulovanie 
s originálom. Ďalej predstavuje druhy manipulácie s originálnou verziou diela (skracovanie, 
zmeny názvov miest, postáv, manipulácia s audiovizuálnym dielom na úrovni socio-
kultúrnych aspektov a pod.). V druhej časti Maier predstavuje historický vývoj dabingu 
v Nemecku. Svoju pozornosť venuje prekladu názvov filmov, podobne ako neskôr Regina 
Bouchehri vo svojej práci Filmtitel im interkulturellen Transfer (2008). Synchronizácia 
v dabingu je obsahom tretej časti Maierovej knihy. Tu rozoznáva štyri typy synchronizácie: 
kvalitatívnu a kvantitatívnu, synchronizáciu pier s ohľadom na tempo reči, synchronizáciu 
pier s ohľadom na silu hlasu a artikuláciu. V ďalších častiach práce sa jej autor venuje 
technickým postupom a podmienkam dabingu (cesta originálneho audiovizuálneho produktu 
z USA do Nemecka, technika použitá pri príprave dabingu, výber dabingových hercov, 
režiséri, majstri zvuku a koncová úprava). Autor venuje priestor aj otázke úlohy hudby 
a zvuku pri príprave dabingu, prekladu textov zakomponovaných do filmových obrazov 
(zmena takýchto textov už pri preklade dialógovej listiny, manipulácia s textami 
prostredníctvom dabingu). Pre lepšie pochopenie obsahu uvádza názorné ukážky, odkazuje na 
konkrétne problémové miesta v dabingu audiovizuálnych diel, ako napr. Casablanca. 
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Publikácie na tému audiovizuálny preklad v anglickom jazyku

Odborné publikácie v angličtine, ktoré reflektujú aktuálny výskum audiovizuálneho prekladu, 
najčastejšie pochádzajú od autorov, ktorí pôsobia na Imperial College v Londýne, alebo na 
iných inštitúciách podobného zamerania. Ide o autorov, ktorých v súčasnej dobe už 
automaticky spájame s prekladom pre audiovizuálne a príbuzné médiá. Za mnohých 
spomeniem mená ako Jorge Díaz-Cintas, Yves Gambier, Pilar Orero, Aline Remael a Patric 
Zabalbeascoa. Títo a iní autori svojimi článkami, štúdiami a recenziami prispievajú do 
výmeny informácií, skúseností a poznatkov jednak na voľne prístupných internetových 
stránkach, no zároveň „spájajú sily“ v spoločných publikáciách, v ktorých každý z autorov 
prispieva do diskusie svojimi postrehmi a závermi svojej vedeckej činnosti. Z výlučne 
praktického hľadiska považujem za vhodné spomenúť, že veľký počet takýchto odborných 
publikácií vychádza v renomovaných vydavateľstvách, akými sú St. Jerome Publishing a John 
Benjamins Publishing. Tento fakt uvádzam preto, lebo sa v praxi pre udržiavanie 
informovanosti o najnovšom výskume v danom odbore osvedčuje, že aj pravidelné 
pozorovanie činnosti vydavateľstiev nám môže pomôcť udržať si kontakt s aktuálnym 
smerovaním výskumu. 

Jorge Díaz-Cintas (2008): The Didactics of Audiovisual Translation. 
Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing. 

Preklad audiovizuálnych textov (najčastejšie titulkovanie) si v posledných rokoch získava 
pozornosť pedagógov, ktorí takéto formy prekladu vyučujú buď priamo, alebo ich používajú 
ako metodickú pomôcku vo výučbe (napr. pre potreby výučby cudzích jazykov). Kniha The 
Didactics of Audiovisual Translation je primárne orientovaná na výučbu techník 
audiovizuálneho prekladu. Spájajú sa v nej štúdie a články renomovaných akademikov 
a pedagógov translatológie (Frederik Chaume, J. Díaz-Cintas, Yves Gambier, Pilar Orero, 
Aline Remael, Patric Zabalbaescoa) a profesionálnych prekladateľov pre audiovizuálne médiá 
(Eduard Bartoll, Patric Cattryse, Marco Fernández Cruz). Kniha bola napísaná 
v akademickom štýle a výrazne sa orientuje na metodické otázky audiovizuálneho prekladu. 
V porovnaní s publikáciou Heike E. Jüngst Audiovisuelles Übersetzen je tento zdroj „ťažším 
čítaním“. 
The Didactics of Audiovisual Translation je zbierkou postrehov nielen k najaktuálnejším 
témam metodiky audiovizuálneho prekladu, ale aj teórie a praxe. Autori čitateľa do istej 
miery uvádzajú do problematiky, resp. rozširujú jeho doterajšie poznatky a posúvajú ich aj do 
špecifického kontextu audiovizuálneho prekladu. Obsahovo sa publikácia venuje vlastnostiam 
audiovizuálnych textov a ich parametrom, možnostiam vzdelávania v audiovizuálnom 
preklade, výučbe titulkovania a techniky voice-over, výučbe audiovizuálneho prekladu 
v kontexte Európskej únie, titulkovaniu pre sluchovo postihnutých divákov i využitiu titulkov 
pri výučbe cudzích jazykov.

Jorge Díaz-Cintas/Aline Remael (2007): Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. 
Jerome Publishing. 

Jorge Díaz-Cintas a Aline Remael už boli v tomto príspevku spomínaní viackrát. Oboch 
môžeme považovať za renomovaných a významných akademikov, ale aj profesionálnych 
prekladateľov pre oblasť titulkovania. Tejto odbornej činnosti je venovaná aj ich kniha 
Audiovisual Translation: Subtitling. Môžeme ju chápať ako akýsi praktický úvod do 
audiovizuálneho prekladu, konkrétne titulkovania. V centre pozornosti autorov stojí základná 
vlastnosť audiovizuálnych textov - intersemiotickosť. Autori publikáciu napísali tak, aby bola 
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čo najinteraktívnejšia – kniha čitateľa vedie k ďalšiemu prehlbovaniu zručností a vedomostí 
(podobne ako v prípade publikácie Audiovisuelles Übersetzen od H. E. Jüngst). Súčasťou 
knihy je DVD s dodatočnými informáciami a softvérom na prípravu titulkov (WinCAPS). 
Čitatelia si tak môžu sami vyskúšať prácu s týmto softvérom. 

Jorge Díaz-Cintas (2009): New Trends in Audiovisual Translation. Bristol/Buffalo/Toronto: 
Multilingual Matters.

Jorge Díaz-Cintas sa podpísal aj pod túto publikáciu a spracoval ju s ohľadom na 
interdisciplinárny charakter vedy o preklade. Z hľadiska obsahu je kniha rozdelená do troch 
častí: audiovizuálny preklad ako prekonávanie kultúrnych hraníc, problematika prenosu 
humoru a komiky pri preklade audiovizuálnych textov, lingvistický aspekt audiovizuálneho 
prekladu. Ako je u Díaz-Cintasa zvykom, kniha je zbierkou článkov renomovaných 
odborníkov a akademikov audiovizuálneho prekladu. Nasledujúci zoznam poslúži na bližšie 
predstavenie obsahu tejto publikácie. 

Henrik GOTTLIEB: Subtitling Against the Current: Danish Concepts, English Minds.
 Elisa PEREGO: The Codification of Nonverbal Information in Subtitled Texts.
Anna MATAMALA: Main Challenges in the Translation of Documentaries.
 John D. SANDERSON: Strategies for the Dubbing of Puns with One Visual Semantic 

Layer.
María Jesús FERNÁNDEZ: The Translation of Swearing in the Dubbing of the Film 

South Park into Spanish. 
 Silvia BRUTI: The Translation of Compliments in Subtitles. 

MEDIA CONSULTING GROUP (2007): Study on Dubbing and Subtitling Needs and 
Practices in the European Audiovisual Industry. Final report, 14 November 2007. 

Spoločnosť Media Consulting Group vypracovala túto štúdiu v rámci programu Európskej 
komisie MEDIA 2007. Podieľalo sa na nej 31 členských krajín vrátane Slovenska a Českej 
republiky. Musím však s istou dávkou sklamania konštatovať, že informácie, ktoré 
zástupcovia Slovenskej republiky pre túto štúdiu poskytli, sú len veľmi všeobecné a zďaleka 
nestačia na to, aby sme si z nich urobili čo i len základný podhľad na situáciu v slovenskom 
audiovizuálnom priestore a konkrétne v oblasti prekladu pre audiovizuálne médiá. Napriek 
tomu táto štúdia pomerne detailne mapuje stav a vývoj prekladu pre potreby audiovizuálnych 
médií v rámci Európskej únie ako celku. Jej autori sa pri výskume zamerali najmä na tieto 
základné oblasti: 

A. rozdelenie krajín Európy na základe formy prekladu pre potreby audiovizuálnych 
médií,

B. sociálny aspekt audiovizuálneho prekladu: ekonomika a audiovizuálny trh,
C. kvalita audiovizuálneho prekladu (resp. kvalita konkrétnych foriem prekladu 

audiovizuálnych textov),
D. možnosti vzdelávania a profesijnej prípravy prekladateľov pre audiovizuálne médiá,
E. bezbariérový prístup k médiám: techniky a formy audiovizuálneho prekladu, ktoré túto 

bezbariérovosť zabezpečujú (titulkovanie pre sluchovo postihnutých divákov, 
audiodeskripcia pre divákov s poruchou zraku). 

Súčasťou štúdie je rozsiahla príloha (len vo francúzskom jazyku). Tá obsahuje zhromaždené 
všeobecné údaje, ale aj informácie o právnych aspektoch audiovizuálneho prekladu (napr. 
autorské právo) členských krajín Európskej únie.
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DÍAZ-CINTAS, Jorge/ORERO, Pilar/REMAEL, Aline (2007): Media for All. Subtitling for the 
Deaf, Audio Description, and Sign Language. Amsterdam/New York: Rodopi. 

Ústrednou problematikou publikácie je bezbariérový prístup znevýhodnených divákov 
k audiovizuálnym médiám. Autori sa zameriavajú na techniky audiovizuálneho prekladu, 
ktoré zjednodušujú prístup k informáciám sprostredkovaným prostredníctvom 
audiovizuálnych médií. Zaujímavou a doteraz málo diskutovanou témou je právna stránka 
sprístupňovania informácií osobám, ktoré majú obmedzený prístup k prijímaniu týchto 
informácií prostredníctvom médií. Autori publikácie si teda všímajú aj tento aspekt, a to 
nielen na úrovni Európskej únie, ale aj jej členských štátov. Kniha je rozdelená na dve sekcie: 
titulkovanie a audiodeskripcia. Tieto dve techniky sa v snahe sprístupniť médiá aj takejto 
skupine divákov používajú hádam najčastejšie. Publikácia, ktorú nám autori ponúkajú, je 
jedným z mála zdrojov, ktoré sa venujú práve tejto problematike. 

Internetové zdroje 

V porovnaní s printovými zdrojmi majú internetové zdroje výhodu jednoduchej a rýchlej 
aktualizácie poskytnutých informácií. Zároveň sú ľahšie dostupné nielen z finančného, ale aj 
z časového hľadiska. Mnohé odborné internetové stránky dokonca poskytujú možnosť zapojiť 
sa do šírenia poznatkov a skúseností z oblasti audiovizuálneho prekladu. V nasledujúcej časti 
príspevku uvádzam prehľadný zoznam takýchto internetových zdrojov. 

JoSTrans - The Journal of Specialised Translation (www.jostrans.org)

JoSTrans je jednou z možností pre výskumníkov a akademikov v oblasti vedy o preklade 
prezentovať svoje postrehy, výsledky svojej výskumnej činnosti a zároveň získať ďalšie 
informácie od iných autorov. Editori na internetovej stránke www.jostrans.org to sami 
zdôrazňujú a dodávajú, že poskytujú priestor kultúrnemu aspektu prekladu a vítajú príspevky, 
ktoré tematicky zdôrazňujú interdisciplinárny charakter vedy o preklade:

“JoSTrans aims to create a forum for translators and researchers in specialized translation, to disseminate 
information, exchange ideas and to provide a dedicated publication outlet for research in specialized, non-
literary translation. […] We are particularly interested in providing space where cultural aspects of 
specialised translation can be discussed and we encourage a comparative approach across languages, 
subject fields and methodologies. We also welcome contributions from related disciplines such as 
linguistics, philosophy and cultural studies which touch on issues of specialised translation” 
(www.jostrans.org/about.php, 02.02.2012).

Oblasť audiovizuálneho prekladu má v redakčnej rade tohto online časopisu aj výrazné 
osobnostné zastúpenie. Za všetkých spomeniem mená ako Frederic Chaume, Pilar Orero 
a Jorge Díaz-Cintas, ktorí sú významní predstavitelia výskumu audiovizuálneho prekladu 
v Európe a svojimi článkami aktívne prispievajú do JoSTrans. 

Odborné články sú aktualizované dvakrát ročne v dvoch vydaniach, ktoré zahŕňajú tematicky 
príbuzné príspevky. Ako príklad článkov na tému audiovizuálny preklad spomeniem vydanie 
pod číslom 15 z januára 2011, ktoré bolo venované aj lokalizácii a audiodeskripcii. Šieste 
vydanie z júla 2006 zase ponúka prepisy rozhovorov s uznávanými odborníkmi v oblasti 
audiovizuálneho prekladu a odborné články k tejto téme. V nasledujúcej tabuľke uvádzam 
výber z článkov, ktoré sú voľne dostupné na stránke 
www.jostrans.org/archive.php?display=06 (03.02.2012). Svoj výber som zameral na otázky 
prekladu audiovizuálnych textov, ktoré sú v súčasnosti najaktuálnejším bodom záujmu 
výskumu audiovizuálneho prekladu.
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Autor Názov príspevku
Miguel Á. Bernal-Merino On the Translation of Video Games

Jorge Díaz Cintas, Pablo Muñoz Sánchez
Fansubs: Audiovisual Translation in an Amateur 
Environment

Cristina Valentini
A Multimedia Database for the Training of Audiovisual 
Translators

Annamaria Caimi
Audiovisual Translation and Language Learning: The 
Promotion of Intralingual Subtitles

Nathalie Ramière
Reaching a Foreign Audience: Cultural Transfers in 
Audiovisual Translation

Silvia Bruti
Cross-cultural Pragmatics: The Translation of Implicit 
Compliments in Subtitles

Delia Chiaro
Verbally Expressed Humour on Screen: Reflections on 
Translation and Reception

Tab. 1: Výber odborných článkov na tému audiovizuálny preklad uverejnených v online časopise JoSTrans, 
(vydanie pod číslom 6 z júla roku 2006) na stránke www.jostrans.org/archive.php?display=06 
(03.02.2012). 

JoSTrans je významným zdrojom poznatkov, výskumných záverov a informácií z oblasti 
audiovizuálneho prekladu. Pod kvalitu a relevantnosť uverejňovaných príspevkov sa 
podpisuje tím významných odborníkov súčasnej vedy o preklade. Jeho výhodou je 
jednoduchý prístup k informáciám, pravidelná aktualizácia odborných príspevkov a možnosť 
voľnej výmeny poznatkov a skúseností medzi vedeckými pracovníkmi, akademikmi 
a výskumníkmi prekladu a tlmočenia.  

trans-kom – The Journal of Translation and Technical Communication Research (www.trans-
kom.eu)

Trans-kom je ďalším internetovým zdrojom, ktorý vedecké články uverejňuje na báze 
voľného online prístupu. Členovia redakcie sú odborníkmi v odbore translatológia a aktívne 
sa venujú vedeckej a výskumnej činnosti. Za oblasť audiovizuálneho prekladu spomeniem 
Heike E. Jüngst, ktorá je autorkou už spomínanej publikácie Audiovisuelles Übersetzen. 
Online časopis Trans-kom je zdrojom vedeckých článkov, ktoré reflektujú súčasné výsledky 
translatologického výskumu. Okrem možnosti publikovania vedeckých článkov majú autori 
možnosť uverejniť aj svoje recenzie. Uverejňovaním takýchto príspevkov prispieva 
k otvorenej odbornej diskusii aj v oblasti prekladu audiovizuálnych textov. Podobne ako 
JoSTrans, aj Trans-kom uverejňuje a aktualizuje svoje príspevky dvakrát ročne. Autori majú 
k dispozícii informácie k formálnej úprave svojich článkov, ktoré sú voľne dostupné na 
úvodnej stránke tohto online časopisu. 

V najnovšom čísle (Vol. 4., č. 2, 2011) sa objavil príspevok už spomínanej Heike Elisabeth 
Jüngst s názvom Der Filmdolmetscher und seine Rollen. Hansjörg Bittner tu v tom istom roku 
(Vol. 4, č. 1, 2011) uverejnil svoj článok s názvom The Quality of Translation in Subtitling. 
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Inštitúcie relevantné pre výskum audiovizuálneho prekladu

Európske audiovizuálne observatórium – European Audiovisual Observatory 
(www.obs.coe.int)

Európske audiovizuálne observatórium sa priamo nešpecializuje na oblasť audiovizuálneho 
prekladu, no je zdrojom štatistík, zoznamov, správ a databáz, ktoré poskytujú relevantné 
informácie aj pre výskum prekladu v audiovizuálnych médiách. Európske audiovizuálne 
observatórium je inštitúcia so sídlom v Štrasburgu, ktorá bola založená v roku 1992. Jej 
hlavnou úlohou je zozbieranie a spracovanie podkladov, informácií a štatistík, ktoré reflektujú 
súčasný stav a vývoj audiovizuálneho trhu. Sústreďuje informácie z oblasti legislatívy, 
tvorby, distribúcie a produkcie audiovizuálnych produktov (pozri tiež www.aic.sk/aic/eao, 
04.02.2012). Na svojej hlavnej internetovej stránke uvádza údaj o 37 členských krajín 
Európskej únie, ktoré sú zapojené do činnosti Európskeho audiovizuálneho observatória. 
Európske audiovizuálne observatórium vykonáva svoju činnosť najmä v týchto oblastiach: 
film, televízia, video/DVD a nové médiá. Okrem právnych aspektov európskeho 
audiovizuálneho trhu, výroby a distribúcie audiovizuálnych diel a štatistických výskumov sa 
táto inštitúcia dôkladne venuje aj otázke financovania audiovizuálneho sektora nielen 
v európskom meradle, ale aj v rámci finančnej podpory audiovízie jednotlivých členských 
krajín. 
Z pohľadu výskumu audiovizuálneho prekladu nám samotná internetová stránka Európskeho 
audiovizuálneho observatória poskytuje relevantné informácie, ktoré pri výskume pomáhajú 
rozšíriť obzor a poznatky, ktoré môžeme aplikovať aj na preklad v audiovizuálnom sektore. 
Takýmto zdrojom sú napríklad prístupné databázy ako MAVISE (databáza televíznych staníc 
a televíznych spoločností Európskej únie), IRIS Merlin (databáza právnych informácií, ktoré 
sa vzťahujú na oblasť audiovízie v Európe) a PERSKY (zoznam európskych televíznych 
kanálov). 
Členské krajiny ročne vypracúvajú správy o stave a vývoji audiovizuálneho trhu na svojom 
území. Posledná takáto správa o stave audiovízie na Slovensku, ktorá je zverejnená na stránke 
Európskeho audiovizuálneho observatória, sa vzťahuje na rok 2009. 
Na Slovensku podobnú úlohu zastáva Audiovizuálne informačné centrum (www.aic.sk) 
a Slovenský filmový ústav (www.sfu.sk). 

Európska asociácia pre štúdium filmového a audiovizuálneho prekladu – European 
Association for Studies in Screen Translation ESIST (www.esist.org)

Európska asociácia pre štúdium filmového a audiovizuálneho prekladu sa venuje výhradne 
prekladu audiovizuálnych textov. Bola založená v roku 1995 skupinou profesionálov so 
záujmom o audiovizuálny preklad. Asociácia si kladie za cieľ umožniť výmenu informácií 
a podporovať výskum prekladu pre audiovizuálne médiá. Podnetom na založenie asociácie 
bola snaha o zviditeľnenie audiovizuálneho prekladu ako súčasti vedy o preklade. Medzi 
základné ciele asociácie patrí výmena informácií a skúseností vo výučbe audiovizuálneho 
prekladu na úrovni vysokoškolského a univerzitného vzdelávania, podpora kurzov 
audiovizuálneho prekladu, podpora dialógu medzi pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe 
audiovizuálneho prekladu a prekladateľmi pre televíziu a filmový priemysel.   
Európska asociácia pre štúdium filmového a audiovizuálneho prekladu pracuje na báze 
členstva. Členský poplatok v sume 50 eur sa uhrádza za obdobie dvoch kalendárnych rokov 
(pozri http://www.esist.org/ESIST%20Membership.htm, 04.02.2012). Výhodou členstva je 
úplný prístup k informáciám, konferenciám a výskumu audiovizuálneho prekladu pod záštitou 
ESIST. Medzi členov asociácie patria také osobnosti audiovizuálneho prekladu ako napr. 
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Marry Carroll (Titelbild GmbH), Jorge Díaz-Cintas (Imperial College London), Yves 
Gambier (University of Turku), Henrik Gottlieb (University of Copenhagen), Pilar Orero 
(Universitat Autonoma de Barcelona) a Aline Remael (Hogeschool Antwerpen).   

Exkurz: Výskum audiovizuálneho prekladu na vybraných európskych vzdelávacích 
inštitúciách 

V tejto časti svojho príspevku chcem v krátkosti a formou zoznamu predstaviť absolventské 
práce študentov Inštitútu aplikovanej lingvistiky a translatológie Univerzity v Lipsku za rok 
2011 a aktuálne práce študentov doktorandského štúdia na Imperial College v Londýne. Svoj 
výber som limitoval práve na dve hore uvedené vzdelávacie inštitúcie, pretože v prípade 
Univerzity v Lipsku mám vlastnú skúsenosť s výskumom a prácami študentov tejto 
univerzity. Imperial College v Londýne zase pravidelne uvádza na trh štúdie a publikácie 
venované audiovizuálnemu prekladu. Ide pritom z môjho pohľadu o cenné a tematicky bohaté 
práce, ktoré reflektujú najaktuálnejšie smerovanie výskumu v tejto oblasti vedy o preklade.
Príkladmi prác študentov vybraných vzdelávacích inštitúcií chcem motivovať a povzbudiť 
k výskumu, písaniu a uverejňovaniu prác s takýmto zameraním na našich univerzitách 
a vzdelávacích inštitúciách, ktoré pripravujú budúcich prekladateľov a tlmočníkov na ich 
profesijnú činnosť. 

Inštitút aplikovanej lingvistiky a translatológie Univerzity v Lipsku

Autor Názov práce Školiteľ

BUTZEK, Bellinda
Übersetzungsprobleme bei der Untertitelung des 
tschechischen Musikfilms „Rebelové“

Dr. Christina Lüdtke

FRIEDRICH, Gunnar
Lokalisierung von digitalen Spielen – Evaluierung der 
deutschen Version von Tropico 3

Prof. Peter A. Schmitt

HENSE, Sandra
Die Übersetzung von Kulturspezifika in der 
Filmsynchronisation am Beispiel von „La mala 
educacíon“

Dr. Elia Hernández Socas

KOCK, Kristin
Möglichkeiten und Grenzen der Filmsynchronisation. 
Analyse des französischen Spielfilms Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulain

Prof. Sabine Bastian

PANIER, Anne

Übersetzungsschwierigkeiten und –probleme bei der 
Untertitelung der Textsorte ´Dokumentarfilm´. Eine 
Untersuchung am Beispiel des Films „Entre le coupe 
et l´élection“ von Regisseurin Mbeka Phoba

Prof. Sabine Bastian

REINEMANN, Tim
Die Rolle des Qualitätsmanagements in der 
Videospiellokalisierung. Eine Analyse anhand des 
Videospiels „Spyborgs“ für die Nintendi Wii

Prof. Peter A. Schmit

SCHAAR, Victoria
Der Umgang mit außersprachlichen Kulturspezifika 
bei der Synchronisation von Fernsehserien am Beispiel 
der US-amerikanischen TV-Serie Gilmore Girls

Susann Herold

WISNIEWSKI, 
Annika

Synchronisation und Zensur in der BRD zwischen 1950 
und 1960. Eine Untersuchung der Synchronfassungen 
von „Casablanca“, „Notorious“ und „Mrs. Miniver“

Susann Herold

Tab. 2: Zoznam absolventských prác na tému audiovizuálny preklad študentov Inštitútu aplikovanej 
lingvistiky a translatológie Univerzity v Lipsku pre rok 2011.      

Imperial College v Londýne

 najprestížnejšie publikácie o audiovizuálnom preklade v spolupráci s renomovanými vydavateľstvami
 Imperial College pravidelne organizuje semináre a workshopy k prekladu audiovizuálnych textov a letné 

kurzy prekladu
 zvučným menom je Dr. Jorge Díaz-Cintas, ktorý tu pôsobí 
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 Imperial College každoročne organizuje konferencie Media for All a Languages and the Media

Autor Názov práce Školiteľ

Miguel BERNAL-
MERINO

The Localisation of Multimedia Interactive 
Software

Dr. Jorge Díaz-Cintas, Mark 
Shuttleworth

Anna Stefanie 
FOERSTER

Aesthetics in Subtitling 
Dr. Jorge Díaz-Cintas, Prof. 
Aline Remael

Szu-YU Arista KUO Quality Assessment of Film Subtitling Dr. Jorge Díaz-Cintas

Ornella LEPRE The Translation of Humour in Video Games Dr. Jorge Díaz-Cintas

Renata MLICZAK
Subtitling for the Deaf and the Hard-of-Hearing 
in Poland

Dr. Jorge Díaz-Cintas

Irene RANZATO
Censorship and Manipulation in Dubbing 
Translation(English - Italian)

Dr. Jorge Díaz-Cintas, Prof. 
Frederic Chaume

Soledad ZÁRATE
The Use of Subtitles as a Didactic tool for Deaf 
Children Learning English

Dr. Jorge Díaz-Cintas, Dr. Ros 
Herman

Tab. 3: Zoznam aktuálnych prác študentov doktorandského štúdia na Imperial College v Londýne. 

Záver

Cieľom článku bolo predstaviť vybrané zdroje, ktoré reflektujú súčasný výskum 
audiovizuálneho prekladu. Zoznam takýchto zdrojov však v žiadnom prípade nie je 
vyčerpaný. Mojim zámerom bolo uviesť tie publikácie a iné zdroje, ktoré sa obsahovo 
orientujú na najnovšie smerovanie výskumu audiovizuálneho prekladu a môžu tak poslúžiť aj 
študentom a výskumným pracovníkom na slovenských vzdelávacích a iných inštitúciách ako 
motivácia, príklad a v neposlednom rade zdroj informácií pri výskume prekladu a tlmočenia 
v slovenskom audiovizuálnom priestore. 
Na záver považujem za potrebné poznamenať, že sa výskum audiovizuálneho prekladu 
v slovenských audiovizuálnych médiách nemusí prezentovať len formou publikácií a štúdií 
v tlačenej podobe. V tomto článku boli prezentované aj niektoré internetové zdroje, ktorých 
poslaním je voľné šírenie poznatkov a poskytnutie priestoru pre diskusie medzi odborníkmi 
a akademikmi vedy o preklade. Audiovizuálny preklad je v súčasnosti oblasťou translatológie, 
ktorá ponúka široký priestor na diskusie, výskum a štúdie. Je preto nutné uvedomiť si, že aj 
slovenský audiovizuálny priestor a formy prekladu v ňom by mali byť zahrnuté do odborných 
diskusií translatológov a odborníkov z príbuzných, ale i nových oblastí výskumu. 

Príloha: Zoznam užitočných zdrojov

Printové zdroje

Autor Názov
Rok a miesto 

vydania
Tematické zameranie

Silke Nagel 
et al.

Audiovisuelle Übersetzung: 
Filmuntertitelung in Deutschland, Portugal 
und Tschechien

2009, Frankfurt am 
Main: Peter Lang 
Verlag

 všeobecné teoretické 
aspekty AV prekladu

 stav a vývoj AV 
prekladu v Nemecku, 
Portugalsku a v Českej 
republike

 titulkovanie pre sluchovo 
postihnutých divákov

 prekladateľská analýza 
titulkov

Heike E. 
Jüngst

Audiovisuelles Übersetzen: Ein Lehr- und 
Arbeitsbuch

2010, Tübingen: 
Narr Verlag

 metodická pomôcka pri 
výučbe AV prekladu

 jednoduché uvádzanie 
do všetkých najčastejšie 
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používaných foriem AV 
prekladu

Sabine 
Pahlke

Handbuch Synchronisation
2009, Leipzig: 
Henschel Verlag

 pohľad do dabingových 
štúdií a prezentácia 
procesu prípravy 
dabingu v Nemecku

 výpovede ľudí, ktorí sa 
podieľajú na príprave 
nemeckého znenia AV 
diela

Regina 
Bouchehri

Filmtitel im interkulturellen Transfer
2008, Berlin: Frank 
& Timme

 preklad názvov filmov 
v nemeckom AV 
prostredí

Maribel 
Cedeño 
Rojas

Arbeitsmittel und Arbeitsabläufe beim 
Übersetzen audiovisueller Medien. 
Synchronisation und Untertitelung in 
Venezuela und in Deutschland

2007, Trier: WVT 
Wissenschaftlicher 
Verlag Trier

 teória prekladu AV 
textov

 otázka miesta AV 
prekladu v systéme vied 
o preklade

 AV preklad v Nemecku 
a vo Venezuele

Wolfgang 
Maier

Spielfilmsynchronisation
1997, Frankfurt am 
Main: Peter Lang 
Verlag

 dabing ako nástroj 
cenzúry

 podmienky a postupy 
pri príprave dabingu

 historický vývoj 
dabingu v Nemecku

Jorge Díaz-
Cintas

The Didactics of Audiovisual Translation
2008, Amsterdam / 
Philadelphia: John 
Benjamins 

 vedecké články 
k metodike AV prekladu 
a teórii AV prekladu

Jorge Díaz-
Cintas, 
Aline 
Remael

Audiovisual Translation: Subtitling 
2007, Manchester: 
St. Jerome 
Publishing

 interaktívna kniha –
vhodná ako metodická 
pomôcka pri výučbe 
titulkovania

Jorge Díaz-
Cintas

New Trends in Audiovisual Translation

2009, Bristol, 
Buffalo, Toronto: 
Multilingual 
Matters

 AV preklad 
a prekonávanie 
kultúrnych hraníc, 
humor a komika ako 
prekladateľský problém 
v AV médiách

Media 
Consulting 
Group

Study on Dubbing and Subtitling Needs and 
Practices in the European Audiovisual 
Industry

2007, Paris: Media 
Consulting Group

 formy prekladu AV 
médií v EÚ, 
spoločenský aspekt AV 
prekladu (AV trh), 
vzdelávanie AV 
prekladateľov, kvalita 
AV prekladu v Európe, 
bezbariérový prístup 
k AV médiám

Jorge Díaz-
Cintas, 
Pilar 
Orero, 
Aline 
Remael

Media for All. Subtitling for the Deaf, Audio 
Description, and Sign Language

2007, Amsterdam, 
New York: Rodopi 

 bezbariérový prístup 
znevýhodnených skupín 
divákov k AV médiám

 techniky a formy AV 
prekladu, ktoré 
zjednodušujú prístup 
k AV médiám
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Jorge Díaz-
Cintas, 
Gunilla 
Anderman

Audiovisual Translation: Language Transfer 
on Screen

2009, Basinstoke: 
Palgrave Macmillan

 titulkovanie (DVD 
priemysel, normy, 
amatérske titulky, 
titulky v opere)

 dabing, vzdelávanie 
v AV preklade

Laura 
Incalterra 
Mcloughlin

Audiovisual Translation: Subtitles and 
Subtitling, Theory and Practice (New Trends 
in Translation Studies)

2011, Oxford, Bern, 
Berlin, Bruxelles, 
Frankfurt am Main, 
New York, Wien: 
Peter Lang 

 zbierka štúdií a článkov
k AV prekladu

 tematická rôznorodosť

Adriana 
Serban, 
Jean-Marc 
Lavaur, 
Anna 
Matamala

Audiovisual Translation in Close-up

2011, Oxford, Bern, 
Berlin, Bruxelles, 
Frankfurt am Main, 
New York, Wien: 
Peter Lang 

 diskurz a AV preklad, 
AV preklad a výučba 
cudzích jazykov, 
hodnotenie kvality AV 
prekladu, 
audiodeskripcia, 

Internetové zdroje

Názov www Obsah stránky

The Journal of Specialised 
Translation

www.jostrans.org

 JoSTrans ponúka priestor na 
výmenu informácií, 
skúseností a vedeckých 
poznatkov aj pre 
akademikov a výskumníkov 
z oblasti AV prekladu

 2 krát ročne aktualizuje 
články, ktoré reflektujú 
najnovšie smerovanie 
výskumu AV prekladu

MuTra – Multidimensional 
Translation Conference 
Proceedings

http://www.euroconferences.info/proceedings/
proceedings.php?proceedings=1

 MuTra: Challenges of 
Multidimensional 
Translation (príspevky 
z konferencie v 
Saarbrückene, 2. – 6. máj 
2005)

 Audiovisual Translation 
Scenarios (príspevky 
z konferencie v Kodani, 1. 
– 5. máj 2006)

 LSP Translation Scenarios 
(príspevky z konferencie 
vo Viedni, 30. apríl – 4. 
máj 2007)

Zeitschrift für 
Translationswissenschaft 
und Fachkommunikation

www.trans-kom.eu

 voľne dostupné články 
k rôznorodým 
translatologickým témam 

 nechýba ani reflexia 
výskumu AV prekladu

Meta: journal des 
traducteurs/Meta: 
Translator’s Journal

http://www.erudit.org/revue/meta/
2011/v56/n2/index.html

 obsahovo podobná stránkam 
Trans-kom a JoSTrans

Európske audiovizuálne 
observatórium (European 
Audiovisual Observatory)

www.obs.coe.int

 Európska inštitúcia, ktorá je 
zdrojom štatistík, 
zoznamov, správ a databáz, 
ktoré môžu poskytnúť 
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relevantné informácie pre 
výskum AV prekladu

European Association for 
Studies in Screen 
Translation ESIST

www.esist.org

 asociácia zameraná 
výhradne na AV preklad –
jej snahou je zviditeľniť AV 
preklad a obhájiť jeho 
miesto v súčasnej vede 
o preklade

 členovia môžu využiť 
výhody úplného prístupu 
k informáciám, 
konferenciám a výskumu 
pod záštitou ESIST

Institut für Angewandte 
Linguistik und 
Translatologie (Universität 
Leipzig)

http://www.uni-leipzig.de/~ialt/JOOMLA/
content/view/90/110/

 zoznam absolventských prác 
študentov inštitútu – mnohé 
z nich boli publikované a sú 
dostupné aj v knižnej 
podobe

Department of Humanities: 
Translation Studies 
(Imperial College London)

http://www3.imperial.ac.uk/humanities/
translationgroup

 informácie o publikáciách, 
konferenciách a výskume 
realizovanom na Imperial 
College v Londýne

European Commission 
(Audiovisual and Media 
Policies)

http://ec.europa.eu/avpolicy/
index_en.htm

 informácie o stave AV trhu 
EÚ a jednotlivých 
členských krajín 

 stránka Európskej komisie 
pre veci z oblasti audiovízie 

Titelbild GmbH (Subtitling 
and Translation)

www.titelbild.de

 stránka spoločnosti Titelbild 
GmbH 

 možnosti absolvovania 
praxe pod záštitou Marry 
Carroll (známa odborníčka 
pre oblasť titulkovania so 
špecializáciou na 
titulkovanie ako spôsob 
zjednodušovania prístupu 
znevýhodnených skupín 
divákov k AV médiám 

* Posledná kontrola prístupu k internetovým stránkam: 02.02.2012. 
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MORFOLOGICKO-SYNTAKTICKÉ ŠPECIFIKÁ SLOVENČINY 
A ANGLIČTINY V PREKLADE

Ľudmila Adamová



Abstract: The aim of the article is to analyse the syntactic and morphological peculiarities of 
Slovak and English language on the basis of Peter Petro’s English translation of Slovak 
trilogy Rivers of Babylon written by Peter Pišťanek. The results of the research have revealed 
that in spite of the differences between Slovak and English it is possible to maintain 
expressive value and colloquial character of the original text in the translation. 

Úvod

Umelecký jazykový prejav tvorený komplexom prevažne subjektívnych štýlotvorných 
činiteľov je odrazom osobného postoja, svojského pohľadu a subjektívneho prístupu autora 
k opisovanému javu. Lexikálne štylémy, ktoré predstavujú najbohatší inventár prvkov, majú 
najvýraznejší podiel na zabezpečovaní štýlovej podoby textu: „Predovšetkým pomocou nich 
autor buduje obsahovo-tematické zameranie textu a reguluje i odtieňuje jeho štylistiku. 
Lexikálne štylémy sú totiž výrazne diferencované významovo a štylisticky. Práve preto je 
slovo v jazykovom prejave nielen hlavný nositeľ témy, ale i jeho štylistických a štýlových 
kvalít“ (Findra, 2004, s. 22). Nezanedbateľnou mierou sa však na budovaní štylistických 
vlastností  textu podieľajú aj morfologické a syntaktické štylémy: „Štylistické vlastnosti textu, 
povrchovú, jazykovo-kompozičnú podobu jazykového prejavu v podstatnej miere ovplyvňuje 
typ vetných a súvetných konštrukcií a ich syntaktická stavba“ (Findra, 2004, s. 73). Pri 
preklade či už zo slovenčiny do angličtiny, alebo naopak by prekladateľ mal dbať na 
odlišnosť sémantických a gramatických vzťahov v anglickej i slovenskej vete, ako aj na 
rozdiely v pravidlách používaných pri syntaktickej výstavbe  viet v oboch jazykoch (Kot, 
1996). 

Odlišnosti v jazykovej štruktúre slovenčiny a angličtiny

Pri prekladovej analýze morfologických, ale aj syntaktických štylém je teda nevyhnutné 
zohľadňovať základné rozdiely medzi jazykovou štruktúrou angličtiny a slovenčiny. Hoci 
angličtina sa v súčasnosti označuje ako analytický typ jazyka, stará angličtina bola syntetický 
germánsky jazyk, z ktorého sa do súčasnosti zachovali iba niektoré stopové prvky (napr. 
privlastňovací genitív). Do jej vývinu výrazne zasiahol vpád Normanov. Vplyv románskej 
kultúry je badateľný najmä v slovnej zásobe, keď paralelne vedľa seba jestvujú synonymické 
výrazy germánskej a románskej proveniencie. V dôsledku toho sa v neskoršom období 
angličtina stala syntézou dvoch značne protirečivých jazykových štruktúr, čo sa bezprostredne 
odráža aj na dnešnej grafickej podobe jazyka, ktorá na rozdiel od dynamicky sa meniacej 
zvukovej podoby (výslovnosti) jazyka zakonzervovala jeho vtedajší stav (Kot, 1996). 
Angličtina ako analytický typ jazyka sa vyznačuje nielen tým, že plnovýznamové slová sú 
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neohybné, ale navyše sa v nej gramatické významy vyjadrujú osobitnými pomocnými 
slovami, t.j. samostatnými gramatickými morfémami. Slovenčina ako prevažne flektívny typ 
jazyka je na jednej strane najjužnejším západoslovanským jazykom, na druhej strane obsahuje 
prvky juhoslovanských jazykov. Okrem veľkého počtu deklinačných vzorov k jej 
elementárnym znakom patrí, že na vyjadrovanie niekoľkých gramatických významov slúži 
jediný spoločný formálny prvok v rámci jedného slova, pričom gramatický tvar má spravidla 
len jednu príponu. Ide o nesamostatné gramatické morfémy, napr. gramatický význam pádu, 
čísla a rodu sa v tvaroch substantív vyjadruje jednou príponou: inštrumentál singuláru feminín 
sa vyjadruje príponou –ou: žen-ou, ulic-ou a podobne (Oravec-Bajzíková, 1986, s. 50). Prvky 
analytického jazyka sa v slovenčine zachovali najmä v súvislosti s paradigmou slovies, 
založenej na vyjadrovaní gramatických významov samostatnými morfémami, napr. 
perifrastické tvary budúceho času nedokonavých slovies: budem volať a podobne. Okrem 
toho sa však v slovenčine objavujú aj jazykové črty introflektívne a polysyntetické (Oravec –
Bajzíková, 1986, s. 58). 

Z rozdielnosti jazykovej štruktúry angličtiny a slovenčiny vyplývajú aj mnohé odlišnosti 
v morfologickej rovine jazykov. Medzi špecifiká slovných druhov a gramatických kategórií 
patrí používanie slovesných časov, najmä perfektových a priebehových, ktoré sa 
v slovenskom texte substituujú slovesnými vidmi; pasívne anglické konštrukcie, ktoré sa 
spravidla prekladajú do slovenčiny buď neosobnou konštrukciou, alebo aktívnym rodom; 
nadužívanie modálnych slovies v angličtine, čím hovoriaci „poisťuje“, resp. spochybňuje 
platnosť svojho tvrdenia (v slovenčine tú istú funkciu plnia zväčša častice) (Kot, 1996). 
Z hľadiska praktickej analýzy, ktorú sme uskutočnili na slovenských a anglických textoch 
trilógie Petra Pišťanka Rivers of Babylon, sa javí ako obzvlášť relevantná konfrontácia 
menného a slovesného spôsobu vyjadrenia. Vo všeobecnosti platí, že v angličtine prevažuje 
menný spôsob, zatiaľ čo v slovenčine slovesný. To určuje aj špecifiká slovných druhov 
a gramatických kategórií: gramatické kategórie jedného jazyka sú zväčša neprenosné na druhý 
jazyk a pri preklade – oboma smermi – je nevyhnutné ich substituovať (Kot, 1996). 

Charakteristika Pišťankovho autorského štýlu

Peter Pišťanek, ktorého románový debut Rivers of Babylon vznikal približne sedem rokov, sa 
prezentuje ako autor, ktorý vo svojich dielach nič nenecháva na náhodu a opraty príbehu drží 
pevne vo svojich rukách: „Prinajmenšom sa o to usilujem. Keď pracujete na texte niekoľko 
rokov a každú vetu desaťkrát preformulujete a vyhladíte, veľa nechceného vám tam už 
neostane“ (Pisár – Pišťanek, 2001, s. 23). Štýl jeho románov sa označuje rozličnými 
prívlastkami, napríklad: „suchý“, „jadrný“, „úsečný“ či „krátky“ (Nagy – Pišťanek, 1994), 
„priamočiaro, jednoducho, i keď brilantne napísaný a ľahučko čítavý“ (Součková, 1994, s. 
63), pričom autor sám presadzuje názor, podľa ktorého sa beletristická kniha musí čítať ľahko 
a svižne: „... text sa nesmie pred čitateľom spínať na zadné a metať hlavou. Text si musí 
nasadiť ohlávku a unášať čitateľa hladko na zaujímavé, pútavé miesta. Aby čitateľ po 
prečítaní knihy nemal spomienku len na to, ako sa márne usiloval udržať sa v sedle textu“ 
(Pisár –Pišťanek, 2001, s. 22). Autor vo svojej trilógii zobrazil postavy zo sociálnej periférie, 
t.j. bratislavského podsvetia, pričom jeho rozprávač i hrdinovia hovoria radikálne iným 
jazykom, čo sa bezprostredne odráža aj na jednotlivých jazykových rovinách. Vo 
všeobecnosti možno za jeden z najcharakteristickejších znakov Pišťankovej poetiky označiť 
experimentátorsko-parodický postoj k literárnemu jazyku (Pokrivčáková, 2002). Z hľadiska 
lexiky jeho diela obsahujú veľké množstvo slovných i jazykových hračiek, subštandardných 
prostriedkov a neologizmov. Viacerí literárni kritici a jazykovedci pritom ocenili Pišťankovo 
autentické zachytenie jazyka, ktoré prináleží k prostrediu, v ktorom sa dej románov odohráva, 
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napr. Horecký (1993), Darovec (1994). Veľmi špecifickým je využívanie slangu, dialektu, 
cudzojazyčných prehovorov, „džundžiančiny“, archaizovanej a tzv. ruskej slovenčiny. 
Slovník jeho postáv však možno neraz označiť aj ako „ľudový“, pričom tzv. írečité slová sa 
často používajú s parodickým zámerom (Balla, 2000, s. 31). To platí najmä v záverečnej časti 
trilógie. Jazyk Pišťankových románov je precízny, presný, pomenúvajúci okolnosti pomerne 
zreteľne, nedvojzmyselne a jasne. Slovami Vladimíra Ballu: „Ako pre idiotov“ (Balla, 2000, 
s. 31), čo je tiež súčasťou autorského zámeru a nemilosrdnej paródie. Dynamická postupnosť 
akčných a dramatických scén typická pre Pišťankovu fabuláciu sa na formálnej úrovni 
prejavuje nadpriemerným výskytom jednoduchých, často jednoslovných a jednočlenných viet. 
Výrazná dramatickosť textu je budovaná prostredníctvom početných živo napísaných 
dialógov, dynamických opisov deja, s čím bezprostredne súvisí aj prevaha slovesných viet 
(Pokrivčáková, 2002). V intenciách SOLSKRP-u, t.j. Slovenskej obrodenej lyrizovanej 
sociálno-kritickej realistickej prózy, dominujú v jeho príbehoch na úrovni syntaxe krátke, 
úderné vety, mnohokrát holé s akcentovaním aspektu hovorovosti. Inými slovami, ďalšou 
významnou črtou Pišťankovho štýlu je jazykový extrémizmus smerujúci k vetnému 
minimalizmu (Pokrivčáková, 2002). V oblasti morfológie je pre Pišťanka príznačné 
hromadenie slovies a rozprávanie v prítomnom čase. Vzhľadom na to, že Pišťankove romány 
sú založené na silnej vizualizácii, t.j. schopnosti textu vyvolať vo vedomí čitateľa vizuálne 
predstavy, vyskytuje sa v opisoch situácií množstvo konkrétnych pomenovaní a s nimi 
súvisiacich akostných adjektív. So schopnosťou textu evokovať aj auditívne predstavy súvisí 
zas použitie a opakovanie zvukomalebných a onomatopoických slov (Pokrivčáková, 2002). 
Z hľadiska komparatívnej prekladateľskej analýzy morfologickej roviny diel je nemenej 
zaujímavé, že v tretej časti autor tvorivo využil onikanie v kombinácii s archaizovanou 
podobou slovenčiny v prehovoroch „džundžianskych“ Slovákov.

Komparatívna prekladová analýza morfologicko-syntaktických špecifík

Všetky tri diely románovej trilógie sú vystavané na pútavom a vypointovanom príbehu bez 
zbytočného „zdržiavania“ v podobe vnútorného monológu, úvahy alebo dlhšej retrospektívy. 
Vnútorný monológ sa objavuje zväčša len v podobe „ožranskej samovravy“ na lavici 
pouličného bufetu Drevená dedina. Absencia spomenutých prvkov vedie k plochosti 
a jednorozmernosti postáv, čo je typickým znakom jeho diel. Úsečnosť jeho rozprávania sa 
bezprostredne odráža aj v oblasti syntaxe: „Pišťankov štýl sa vyznačuje plynulou, 
priamočiarou a jednoduchou naráciou, t.j. bezprostredným, priamym podaním opisovaných 
skutočností v jadrnom, epicky zhustenom, strohom vyrozprávaní deja v krátkych, len 
v nevyhnutnej miere rozvitých vetách s dôrazom na jazykový aspekt hovorovosti“ (Rédey, 
1994, s. 56). Nositeľom tohto príznaku sa v Pišťankových dielach stávajú aj výrazy 
obsahujúce neprízvučné príklonky. Príklonky, inak nazývané aj enklitiky, sú slová bez 
vlastného prízvuku, zvyčajne nasledujúce za slovom s prízvukom, t.j. foneticky sa prikláňajú 
k predchádzajúcemu slovu. V súvislom texte spravidla stoja na druhom mieste po pauze 
vyjadrenej zvukovými alebo interpunkčnými signálmi (Mistrík, 2002, s. 156). Znakom 
hovorovosti sa stávajú v originálnom texte  výrazy obsahujúce neprízvučné príklonky práve 
v dôsledku ich štylisticky príznakového umiestnenia na začiatku prehovoru. Ako je zrejmé 
z uvedených príkladov, v anglickom texte sa však tento príznak stráca. Prekladateľ použil 
štylisticky bezpríznakové syntaktické konštrukcie a zachoval slovosled založený na 
objektívnom poradí výpovedných častí. Ako príklad ponúkame nasledujúcu ukážku:
Originál: Si sa zbláznil? Okríkne Šolík (Žifčák) Tupého (Máca) (Pišťanek, 2003, s. 209).
Preklad: “Are you crazy?”Šolík yells at Tupý (Pišťanek, 2007, s. 164).
S cieľom kompenzovať uvedený prostriedok, ktorý sa v preklade stráca, využíva prekladateľ 
Peter Petro na evokovanie hovorovosti možnosti, ktoré mu ponúka angličtina a ktoré naopak 
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v slovenčine absentujú. Hovorový charakter dialógov podporuje používaním skrátených 
tvarov pomocných a modálnych anglických slovies, o čom svedčí aj nasledujúca ukážka 
z originálu a prekladu: 
Originál: Rácz však nečaká, kým sa fízli spamätajú (Pišťanek, 2003, s. 208).
Preklad: “Rácz doesn’t wait for the cops to come round” (Pišťanek, 2007, s. 163).
Dynamickosť a dejovosť Pišťankových textov sa prejavuje jednak na syntaktickej úrovni 
krátkou, údernou vetou, zatiaľ čo v morfologickej rovine je dištinktívnym príznakom 
hromadenie slovies a rozprávanie v prítomnom čase (Darovec, 1994, s. 27). Pišťanek pritom 
vo svojich románoch kladie dôraz najmä na priamočiarosť rozprávania a rýchly spád deja. 
Z hľadiska výrazových kvalít možno hovoriť o dejovosti výrazu ako relevantnom príznaku 
diel, ktorý sa bezprostredne premieta aj do morfologickej stavby textu. V tejto súvislosti 
vystupuje do popredia kontrast medzi verbálnymi a nominálnymi typmi textov. Zatiaľ čo prvé 
menované indikujú dynamickosť a dejovosť, vysoký výskyt podstatných mien je spravidla 
signálom statickosti a pojmovosti textu (Mistrík, 1997, s. 41). Hoci tieto dva typy textov stoja 
proti sebe ako kontrastné javy, existuje medzi nimi aj plynulá hranica. Pre nominálny štýl je 
charakteristická vecnosť, faktografickosť, výskyt dlhých viet presýtených substantívami 
a statickými prívlastkami, ako aj nižší index opakovania slov (Mistrík, 1997, s. 45). Texty s 
prevahou substantív, predovšetkým náučné a administratívne, sú kondenzovanejšie, pojmovo 
hutnejšie, informačne nasýtenejšie, a preto náročnejšie na vnímanie (Findra 2004, s. 61). 
Slovesá, ktoré tvoria súčasť procesuálnej lexiky, pomenúvajú dynamické príznaky vecí, ako 
sú deje, činnosti a stavy, t.j. procesy existujúce v priestore a plynúce v čase. Práve 
procesuálna lexika patrí z textotvorného a štylistického hľadiska medzi najzávažnejšie 
a najpozoruhodnejšie druhy slov. Stupeň ich disperzie v texte má priamy vplyv na jeho 
dynamickosť, ktorá je v komplementárnom vzťahu k statickosti textu. Protikladom k 
spomenutému nominálnemu štýlu je potom štýl verbálny a dynamický, ktorý kladie dôraz na 
sloveso a je typický pre hovorené a umelecké prejavy. Príznačné sú preň aj krátke vety 
a priraďovacie súvetia (Mistrík, 1997, s. 47). Texty s vyššou frekvenciou slovies sú 
dynamickejšie a kladú menšie nároky na prijímateľa (Findra, 2004, s. 62). Z 
analýzy Pišťankových textov vyplynulo, že z hľadiska gramatickej štruktúry v nich dominujú 
vety dvojčlenné slovesné, ktoré okrem gramatického jadra zväčša obsahujú aj ďalšie 
rozvíjacie vetné členy. Z hľadiska modálnosti sú to zväčša vety oznamovacie. Tieto základné 
vlastnosti viet sa prenášajú aj do prekladu, kde aj napriek vyššej frekvencii jednoduchých 
súvetí naďalej dominujú jednoduché rozvité vety. Z hľadiska gramatickej štruktúry sú to, 
podobne ako v origináli, dvojčlenné vety slovesné, ktoré sú v oboch jazykoch považované za 
základný vetný typ.

Nielen v translačnom procese, ale aj pri komparatívnej prekladovej analýze nesmieme 
zabúdať, že slovosled anglickej vety sa vyznačuje ustálenou a takmer nemennou polohou 
vetných členov. Gramatické vzťahy sa vyjadrujú pomocou slovosledu a predložiek,  niekedy 
aj prípon a koncoviek. Pri preklade sa v súlade so skladobnými princípmi slovenčiny 
reorganizuje poradie vetných členov, pričom rozhodujúcu úlohu zohráva aktuálne vetné 
členenie a vetná intonácia. Anglické súvetie si neraz potrpí na prechodníky, ktoré preklad do 
slovenčiny rieši vedľajšími vetami. Nezanedbateľná je aj dĺžka vety. Keďže anglická veta je 
vzhľadom na menné vyjadrovanie informačne nasýtenejšia a zhustenejšia, jej slovenský 
preklad môže viesť k nadbytku podraďovacích vzťahov. Kontrast medzi flektívnou 
slovenčinou s voľným slovosledom a analytickou angličtinou, v ktorej sú slovosledné varianty 
obmedzené nielen ich gramatickou funkciou, ale aj väčšou ustálenosťou slovosledu (Dušková, 
1988, s. 17), vystupuje výraznejšie do popredia v druhej časti trilógie v súvislosti so 
spôsobom prejavu jednej z postáv. Ide o Martina Junca, pôvodom Slováka, dlhodobo žijúceho 
v Amerike. V jeho replikách možno badať výrazný vplyv ustáleného anglického slovosledu 
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založeného na schéme S-V-O, ktorý prenáša aj do slovenčiny a okrem spomenutej ustálenej 
vetnej štruktúry sa prejavuje aj v redundantnom opakovaní podmetu, ktorý nielenže je známy 
z kontextu, ale je aj formálne vyjadrený prostredníctvom gramatického tvaru prísudku. 
Originál: Džast ako voľakedy, povie Džjúnek. Nič sa nezmenilo. Dlhý čas predtým ja hral som 

tu, pochváli sa. Ja bol som... hau tú ixpléjn... ako sa... mjúzišn. Ja hral som sexofóun 
(Pišťanek, 2004, s. 12).

Preklad: “Just as it used to be,” says Junec. “Nothing’s changed. A long time ago I used to 
play here,” he boasts. “I was, what’s the word, a musician. I played saxophone” 
(Pišťanek, 2008 b) s. 11).

Ako je zrejmé z uvedenej ukážky, príznak cudzosti výrazne sa prejavujúci v syntaktickej 
rovine originálu, sa vzhľadom na to, že cieľovým jazykom bola práve angličtina, 
v preloženom texte stráca. Inými slovami, to, čo je v pôvodnom diele príznakové, cudzie, 
exotické, tu je domáce a svoje. V tejto súvislosti stojí za uváženie, či by pre potrebu 
zachovania príznaku cudzosti prekladateľ nemohol použiť v preklade uvedeného anglického 
prehovoru slovenské lexikálne jazykové prostriedky, alebo v syntaktickej rovine naznačiť 
cudzosť, napríklad, zámerným porušením ustáleného anglického slovosledu. 

Preklad expresívnych syntaktických konštrukcií

Pre Pišťankove texty je zo syntaktického hľadiska typický výskyt expresívnych syntaktických 
konštrukcií. Ide o vetné štruktúry vyskytujúce sa najčastejšie v spontánnych ústnych 
jazykových prejavoch, ktoré bezprostredne plynú v priestore a čase, pretože hovoriaci nemá 
čas na dôkladnejšie spracovanie myšlienkového obsahu ani na precíznejšiu syntaktickú stavbu 
výpovede. Expresívnosť týchto syntaktických konštrukcií je založená na narušení a 
modifikácii pravidelnej vetnej štruktúry z objektívnych i subjektívnych príčin (Findra, 2004, 
s. 83). Uvedené fakty sú dôvodom, prečo po nich siahol aj Peter Pišťanek. Ich použitie 
v analyzovaných dielach bezprostredne súvisí s jeho snahou akcentovať aspekt hovorovosti. 
Jedným z týchto prostriedkov je apoziopéza, ktorá sa vo všeobecnosti považuje za typický 
prostriedok spontánnych jazykových prejavov. Platí to aj pre epické texty, v ktorých sa 
prostredníctvom nej štylizuje rečová spontánnosť, bezprostrednosť a autentickosť dialógu 
(Findra, 2004, s. 84). S rovnakým cieľom ju v prehovoroch postáv používa aj Peter Pišťanek, 
pričom uvedená črta originálu sa zachováva aj v preklade. Emocionálno-expresívna sila 
apoziopézy sa zvyšuje, keď podávateľ preruší výpoveď pre silné citové pohnutie, príkladom 
čoho je aj nasledujúci úryvok:
Originál: Recepčný nechce veriť vlastným ušiam. Odloží noviny a vstane z kresla. Čo to,  dobo 

... ? povie (Pišťanek, 2003, s. 272). 
Preklad: The receptionist can't believe his ears. He puts down his newspaper and gets off his 

chair. “What the hell…” he says (Pišťanek, 2007, s. 215).
V skúmanej trilógii sa však objavujú aj apoziopézy, v prípade ktorých dochádza k prerušeniu 
z vonkajších príčin, t.j. prerušenie výpovede replikou partnera, napríklad:
Originál: Vytlačme ho! Navrhne Rácz pomstychtivo. Ale, šéfe... pokúsi sa namietnuť Ďula. Čo 

ale? Spýta sa pohotovo Rácz s hrozivo čulým záujmom v hlase (Pišťanek, 2003, s. 
175).

Preklad: “Let’s push him off the road!” Rácz suggests vindictively. “But boss...”Ďula tries to 
object. “What do you mean 'but'? Rácz asks instantly with menacing animation 
(Pišťanek, 2007, s. 139). 

Vysokú frekvenciu výskytu zaznamenávame najmä v prípade elíps. V skúmanej trilógii 
možno neraz nájsť jednočlenné vety slovesno-menné, ktoré nemajú gramatický podmet, 
pričom sponové sloveso je v neosobnom tvare, t.j. v 3. osobe singuláru neutra, na ktorú neraz 
anaforicky nadväzuje kontextová elipsa prostredníctvom elidovaného východiska výpovede. 
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V preklade však dochádza k ich nahradeniu vetami dvojčlennými slovesnými s vyjadreným 
podmetom. 
Originál: Každú hodinu-dve treba priložiť do každej ručiacej papule. Okrem toho opravovať 

ventily, odvzdušňovať radiátory a odstraňovať iné drobné poruchy (Pišťanek, 2003, s. 
14).

Preklad: Every hour or two Donáth has to stoke each of the roaring muzzles. In addition, he 
has to adjust the valves, bleed the air from the radiators and fix other minor 
malfunctions (Pišťanek, 2007, s. 12).

Ako je zrejmé aj s uvedeného príkladu, kontextová elipsa slúži často ako prostriedok 
štylistickej disimilácie. Okrem toho sa však využíva aj v reči rozprávača nielen na zvýšenie 
napätia a akcelerácie dejového spádu, ale predovšetkým ako prostriedok dynamizácie opisu, 
neraz spojeného s hyperbolizáciou. Skúmané diela sa vyznačujú vysokou frekvenciou elíps, 
pričom v tejto súvislosti možno hovoriť o transpozícii hovorovosti do syntaktickej štruktúry 
textu, čo platí aj v nasledujúcej ukážke:
Originál: On, Rácz, má aj pekný záhumienok. Potrebuje ženskú ruku. Oprať, navariť, 

poláskať. Sviňu nakŕmiť (Pišťanek, 2003, s. 17).
Preklad: Rácz has a nice bit of land. It needs a woman’s hand. Someone who would wash 

and cook for him, and caress him. And feed the pig (Pišťanek, 2007, s. 14).
Zvýraznenú pasáž možno charakterizovať ako eliptickú polovetnú konštrukciu vyjadrujúcu 
účel, pričom v preklade jej prvá časť bola nahradená dvojčlennou vetou slovesnou. Aj 
uvedená ukážka je dôkazom toho, že mnohé eliptické vety sa v dôsledku rozdielov 
v gramatickej výstavbe viet v angličtine a slovenčine v translačnom procese strácajú. Do istej 
miery to vedie k simplifikácii autorského štýlu a k čiastočnej nivelizácii príznaku 
hovorovosti, no vzhľadom na to, že ide o dôsledok rozdielov v zákonitostiach syntaktickej 
výstavby oboch jazykov, nemožno hovoriť o negatívnom posune. 

Syntakticko-kompozičné štylémy: apozícia v preklade

Opis udalostí v románoch je jednoduchý, čo platí aj pre dialógy, ktoré vynikajú faktickosťou, 
realistickosťou a kompozičnou priehľadnosťou. Pišťanek ich osobitne nevyznačuje 
úvodzovkami, pomlčkami, ani uvedením každej repliky do nového odseku, dialógy postáv 
začleňuje do priebehu udalostí alebo do rozprávania (Horecký, 1993, s. 120). Uvedené črty 
originálu sa však v preklade strácajú, pretože prekladateľ priamu reč postáv vyčleňuje 
úvodzovkami. Z hľadiska syntaktických, ako aj kompozičných štylém je zaujímavý nielen 
spôsob vyjadrenia nevlastnej priamej, nepriamej a polopriamej reči, ale aj syntaktická 
štruktúra týchto viet. V prípade skúmaných diel možno povedať, že nevlastná priama reč 
a polopriama reč v kombinácii so subjektivizovanou autorskou rečou, realizovanou 
prostredníctvom nepriamej reči, sú prostriedkom dynamizácie, expresivizácie 
a subjektivizácie epického textu, ale čiastočne aj posilňujú variabilnosť rozprávania. Ako je 
zrejmé z uvedených ukážok, rozprávanie často prechádza do nevlastnej priamej reči 
charakterizovanej treťou osobou. Podobne ako v priamej reči sa v nej využívajú lexikálne 
prostriedky charakteristické pre postavu a jej idiolekt, no osobitne dôležitá je aj syntax, 
pomocou ktorej sa štylizuje nepripravenosť, syntaktická „neprepracovanosť“ vety, 
spontánnosť vyjadrovania a s nimi spojené časté využívanie expresívnych syntaktických 
konštrukcií (Findra, 2004). Na rozdiel od klasickej nevlastnej priamej reči však zostáva 
zachovaný rozdiel medzi účastníkmi dialógu a to tak, že hlavná hovoriaca osoba sa osobitne 
zdôrazňuje zámenom a menom. Autor v nej zvyčajne používa tretiu osobu singuláru so 
zámenom a menom v prístavku. V tejto súvislosti hovorí Ján Horecký o osobitnom druhu 
skrytého dialógu, v ktorom sa ukazovateľom nepriamej reči stáva práve formulka „on, Rácz“ 
(Horecký, 2000). Podobným spôsobom sa prístavok v dielach uplatňuje aj pri vyjadrení 
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vnútorného monológu a pri používaní nevlastnej priamej reči: „Hovorenie a myslenie o sebe 
v tretej osobe dostáva novú dimenziu vo výrazoch, v ktorých postava o sebe uvažuje ako 
o inštitúcii“ (Darovec, 1994, s. 26). Ako príklad možno uviesť nasledujúci úryvok: 
Originál: On, vedúci bufetu, musí priznať: sprvoti mal veľké oči. Teraz však vidí, že sa zmýlil

(Pišťanek, 2003, s. 283). 
Preklad: The snack bar operator has to admit he had high expectations at first. Now he can 

see he was wrong (Pišťanek, 2007, s. 223).
Prístavok, označovaný aj ako menný stotožňovací polopredikát, je ako štylisticky 

príznakový prvok výstavby textu typický pre všetky časti románovej trilógie, no v preklade sa 
stráca, o čom svedčia nielen predchádzajúce ukážky, ale aj tá nasledujúca: 
Originál: On, Rácz, bol kurič, Meštánek zasa strážcom na parkovisku. Čo, vari si Mešťánek 

myslí, že on, Rácz, zabudol? Na nič nezabudol! Dnes, pochopiteľne, patria obaja 
k elite. On, Rácz, je najmocnejší muž v meste. Mešťánek zasa dosiahol úspech 
v umení! On, Rácz, pochopiteľne, vie, že ide len o také sviňaciny, ale nepohŕda tým, 
ani zďaleka. Práve naopak, on, Rácz, ako človek, ktorý sa vypracoval prakticky z nuly, 
vie oceniť, keď je niekto vo svojom fachu dobrý (Pišťanek, 2010, s. 216).

Preklad: He used to be a stoker; Mešťánek was a car park attendant. What? Does Mešťánek 
think that Rácz has forgottten? No, he’s forgotten nothing. Today, of course, they’re 
both among the élite. Rácz is the most powerful man in the city; Mešťánek has 
achieved success in the arts. Rácz is of course aware that it’s only dirty pictures, but 
he doesn’t dismiss that at all. Quite the opposite: Rácz, as someone who’s made it 
virtually from zero, can appreciate anyone who’s good at his line of work  (Pišťanek, 
2008 b), s. 162).

Eliminácia prístavku v texte cieľového jazyka zostáva otáznou. V angličtine sa totiž obdobné 
syntaktické konštrukcie využívajú. Zatiaľ čo Nida (1973) hovorí o apozícii prívlastku 
realizovanej prostredníctvom substantíva (Nida, 1973, s. 96), Libuša Dušková (1988) 
poukazuje na skutočnosť, že členmi apozičného spojenia v angličtine nemusia byť iba 
substantíva, ale aj osobné zámená vyskytujúce sa ako prvý člen tohto spojenia (Dušková, 
1988, s. 502), čo platí aj v prípade skúmaných románov. Na základe uvedených poznatkov 
možno z hľadiska syntaktickej výstavby diel hovoriť o simplifikácii výrazových vlastností, 
pretože ako sme už spomenuli, syntaktická konštrukcia viet obsahujúca zámeno a meno 
v prístavku je jedným z dištinktívnych znakov Pišťankovho autorského štýlu. Okrem jej 
vysokej frekvencie v skúmaných dielach o tom môže svedčiť aj fakt, že sa naň vo svojich 
recenziách a analýzach odvolávala nielen literárna kritika, ale vo svojej štúdii analyzujúcej 
preklad trilógie o nej píše aj samotný prekladateľ Peter Petro (2003).

Záver

Románový debut Rivers of Babylon bol už od svojho vzniku považovaný za kontroverzný, čo 
platilo aj pre jeho dve pokračovania. Niektorí literárni kritici romány uvítali s nadšením, iní 
ich zavrhovali: „Keď sa objavila na našom knižnom trhu prvotina Petra Pišťanka Rivers of 
Babylon, paleta dojmov z nej hrala všetkými farbami, od otvoreného odmietnutia, cez 
rozpačité škrabanie sa za uchom až po skandované pokriky súhlasu a nadšenia“ (Válek, 1993, 
s. 10). Ojedinelé sú nielen svojim obsahom, ale i autorským štýlom: „Peter Pišťanek sa (...) 
svojím svojrázne excentrickým autorským gestom iste nezmazateľne zapíše do dejín 
slovenského postsocialistického realizmu, známeho v širšom svetovom kontexte pod 
všeobecnejším – v súčasnosti vysoko konjukturálnym – názvom postmoderna“ (Cviková, J. –
Formánek, V., 1992, s. 127). Tak ako priniesli oživenie do stagnujúcich vôd slovenskej 
literatúry, ich preklad môže mať neoceniteľný prínos aj pre oblasť teórie prekladu.  Preklad 
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morfologických a syntaktických štylém predstavuje zaujímavú oblasť prekladateľského 
výskumu. Podobne ako v prípade lexikálnych prostriedkov nejde len o ich prostú výmenu z 
východiskového do cieľového jazyka, ohľad je potrebné brať aj na ich funkciu v texte, 
štylistické vlastnosti, ako aj na odlišnosť sémantických a gramatických vzťahov v angličtine 
a slovenčine. Na základe komparatívnej analýzy originálu a prekladu sme zistili, že 
v translačnom procese došlo k eliminácii niektorých syntaktických štylém. Týkalo sa to 
predovšetkým enkliktík a nevyjadreného podmetu, pričom ich strata v texte cieľového jazyka 
vyplývala z rozdielov v zákonitostiach syntaktickej výstavby viet v porovnaní s originálom, a 
preto ich zánik nemožno vnímať ako negatívny posun. O simplifikácii výrazových vlastností 
však možno hovoriť v prípade štylisticky príznakového využitia anglického slovosledu 
v slovenskom origináli, no hlavne v súvislosti s apozíciou, ktorá patrila k relevantným 
znakom Pišťankovho autorského štýlu, no aj napriek tomu sa v preklade nezachovala. Elipsa, 
ktorú spisovateľ často využíval v origináli zostala v rámci možností, ktoré ponúka anglická 
syntax v cieľovom texte zachovaná, rovnako ako výrazové kvality, ktoré implikuje, t.j. 
hovorovosť a dynamickosť textu. Straty, ku ktorým došlo v syntaktickej rovine v dôsledku 
rozdielov medzi gramatickou a syntaktickou výstavbou slovenskej a anglickej vety, 
prekladateľ čiastočne substituoval v morfologickej rovine, kde tvorivo využil možnosti, ktoré 
mu ponúka angličtina na evokovanie neformálneho a hovorového charakteru prehovorov 
postáv, a to najmä využívaním skrátených tvarov modálnych a pomocných slovies. Tento 
príspevok je výstupom z výskumného projektu KEGA - 039UKF-4/2012 – Vyučovanie 
súčasných anglofónnych literatúr ako prostriedok posilňovania kreatívneho a kritického 
myslenia, riešeného na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.
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JAZYKOVÝ DUALIZMUS DIEL VASYĽA STEFANYKA 
V SLOVENSKOM PREKLADE

Adriana Amir



Abstract: Vasyl Stefanyk (1871 – 1936), Ukrainian writer of the 19th and the 20th century. 
Stefanyk was included into the top ten world's novelists. The political situation and historical 
particularity of Pokuttya region had formed Vasyl Stefanyk’s thinking. His birthplace 
Pokuttya was a place where people used Pokuttya dialect, which was reflected in the 
language of his works. In our paper we describe the Slovak translation of Stefanyk’s short 
stories and novels done by Slovak translator Juraj Andričík. Special attention is paid to the 
translation of non-literary, colloquial and dialect features.

Príčiny jazykového dualizmu Vasyľa Stefanyka

Predmetom nášho výskumu sa stal jazyk poviedok ukrajinského realistu Vasyľa Stefanyka 
a ich preklad do slovenského jazyka. Spisovateľ reformoval ukrajinskú prózu, bol majstrom 
stručnej, sociálno-psychologickej poviedky. Jeho tvorba sa považuje za novú etapu 
v ukrajinskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia. Autor bol svojho času kritikou zaradený 
medzi desiatku najlepších novelistov sveta. Skutočne oceniť Stefanykov prínos pre literatúru 
znamená poznať jeho jazyk, dialekt, ktorý používal a vďaka ktorému dostali jeho diela 
nezameniteľnú realistickú pečať. Pre správne pochopenie Stefanykovej tvorby je potrebné 
poukázať na historické súvislosti, ktoré priamo implikovali používanie dialektu v jeho próze. 
Pri skúmaní danej problematiky sme načreli do viacerých oblastí humanitných vied, histórie, 
kulturológie, etnografie a uplatnili sme interdisciplinárny prístup.

Ukrajinský literárny jazyk koexistoval vo všetkých historických etapách s rôznymi 
teritoriálnymi dialektmi. Príčinou bola politická situácia. Jednotlivé regióny súčasnej 
Ukrajiny prežívali po stáročia pod jarmom iných impérií: pod Rakúsko-Uhorskom, cárskym 
Ruskom, či neskôr pod totalitným ZSSR. A tak aj jazyk, ktorým Ukrajinci hovorili, v ktorom 
sa snažili tvoriť umeleckú literatúru, nebol ešte na prelome 19. a 20. storočia plne normovaný. 
V čase utvárania ukrajinského literárneho jazyka nejestvoval len jeden dialekt. Bázou pre 
vznik spisovného jazyka sa preto stalo hneď niekoľko príbuzných dialektných variantov. 
Samotní autori, ktorí literárny jazyk formovali v čase jeho vzniku, neboli jednotní v otázke 
dialektu, ktorý by sa mohol stať základom jazyka. Väčšina lingvistov sa zhoduje v tom, že to 
bol strednodneperský dialekt, ktorý sa stal základom súčasného jazyka. Túto myšlienku 
modifikuje iná skupina lingvistov, ktorí sú presvedčení aj o výraznom vplyve juhozápadných 
nárečí na formu súčasného spisovného jazyka. Aj dnes, v súčasnom literárnom jazyku, majú 
jednotlivé  územné dialekty svoje miesto. Fungujú ako samostatné jazykové jednotky.
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Miesto činu - Pokutsko

Pokutsko je územie, kde sa odohráva dej poviedok Vasyľa Stefanyka. Táto oblasť patrila pod 
geografickú jednotku označovanú ako Halič. Je to historická oblasť v dnešnom 
juhovýchodnom Poľsku a severozápadnej Ukrajine. V rokoch 1772 až 1918 bola oficiálnou 
provinciou Habsburskej monarchie a Rakúsko-Uhorska. Po vzniku Rakúsko-Uhorska (1867) 
dostali Poliaci a Ukrajinci (Rusíni) v tejto oblasti širokú politickú a kultúrnu autonómiu. 
Okrem historicko-geografických špecifík Pokutska, či vyčlenenia sa tejto oblasti ako 
samostatnej administratívnej jednotky, sa tento región odlišoval aj etnografickými 
osobitosťami. Tie pochádzajú hlavne z oblasti tradičnej kultúry a každodenného života, ku 
ktorým patria napr. osobitosti národného odevu, slovesný a hudobný folklór, tance a miestne 
remeslá. V čase vzniku poviedok Vasyľa Stefanyka bol tento región ovplyvňovaný aj jazykmi 
a dialektmi, ktoré sa v Rakúsko-Uhorsku používali, t.j. nemčina, slovenčina, poľština, 
maďarčina, rumunčina a pod.  

Vasyľ Stefanyk ako propagátor pokútskeho dialektu

Stefanyk je absolútnym pánom formy. Jeho diela nemajú analógie v princípe, akým tvorí 
obraz, ani vo výbere kompozície, napínavosti deja či  jednoduchosti výpovede a čistej tragiky. 
Jazyk jeho diel je archívom miestnej (pokútskej) dialektnej lexiky v replikách predstaviteľov 
jeho poviedok. Táto lexika je vedome uchovávaná aj v autorskej reči. Avšak prejavy 
jednotlivých osôb sú častejšie než autorská reč, ktorá je často minimalizovaná na niekoľko 
výstupov. V. Stefanyk veľmi citlivo vnímal diferencie pokútskeho dialektu, jeho rytmus, 
intonáciu či nevyslovené poryvy duše. Avšak práve ním bol schopný vyjadriť realitu, život 
a tragiku obyvateľov tohto regiónu. Umelou zámenou jazyka na literárny by sa 
pravdepodobne stratila hĺbka a emotívnosť jeho príbehov a tým aj špecifický znak jeho 
rukopisu. 

Dialektizmy ako spôsob dokonalého umeleckého stvárnenia

Mnoho bádateľov zaoberajúcich sa skúmaním spisovateľových poviedok sa zhoduje v tom, že 
to bol jazykový dualizmus, ktorý najvýstižnejšie charakterizuje jeho tvorbu. Ukrajinský 
literárny jazyk spájal s dialektom – v priamej reči v plnom rozsahu uplatňuje dialekt, 
v nepriamej o niečo menej a v autorskej sa snaží používať literárny jazyk. Poviedky Stefanyka 
obohatili jazyk umeleckej literatúry, jeho výrazové možnosti a slovník. Do povedomia 
čitateľov sa dostali reálie späté s každodenným životom pokútskeho dedinčana toho času. 
Napr. keď sa hlavná postava z poviedky Chýr ide udať na políciu za to, že zo zúfalstva hodila 
vlastnú dcéru do rieky. Autor použije výraz „мелдуватиси“. Tento termín má nemecký pôvod
(anmelden), obsahovo sa rovná bezpríznakovému slovenskému ekvivalentu prihlásiť sa. 
Avšak v oblasti Haliče, ktorá bola dlhé roky súčasťou rakúsko-uhorskej monarchie a kde  
bolo používanie nemeckých výrazov bežnou súčasťou vyjadrovania (najmä v komunikácii
s úradníkmi), má toto slovo aj historickú konotáciu. Znamená prihlásiť sa miestnym úradom, 
resp. udať sa na polícii. V preklade sa tento výrazový odtienok stráca. V druhom období 
svojej tvorby, keď sa už literárny jazyk vyznačoval väčšou mierou normovanosti aj v Haliči, 
dialektných prvkov v prejavoch hrdinov Stefanyka ubúda a niekedy dokonca hovoria čisto 
„literárne“. Avšak vo všetkých obdobiach jeho poviedkovej tvorby je jazyk predstaviteľov 
inteligencie a autorská reč jazykom literárnym. Jazykový dualizmus je najvýraznejší práve 
v poviedkach, kde je reč postáv výrazne nárečová a reč autora, často kusá, plniaca úlohu 
akýchsi remarkov k hlavnému deju, je prerozprávaná literárnym, normovaným jazykom.
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Dialektizmy

Medzi dialektizmy sa rátajú slová na všetkých úrovniach jazyka: fonetickej, slovotvornej, 
frazeologickej, lexikálnej a gramatickej. Opierajúc sa o výskumy ukrajinských dialektológov 
(Bulachovského, Hryščenka, Žovtobrjucha) považujeme nasledujúcu klasifikáciu 
dialektizmov za najpresnejšiu: dialektizmy lexikálne (nominácia predmetov, skutočností, 
okolitých reálií v zhode s jazykovým obrazom obyvateľstva danej oblasti); fonetické 
(ortoepické osobitosti reči, špecifiká výslovnosti, zvukové zmeny v lexéme); morfologické 
(osobitosti fungovania morfologických kategórií v rámci všeobecne používaných slov); 
etnografické (pomenovania reálií, ktoré neprenikajú za hranice určitého dialektu); sémantické 
(lexémy zvukovo identické, ale významovo odlišné od slov používaných v národnom jazyku). 

Fonetické dialektizmy v jazyku poviedok Vasyľa Stefanyka

Po mäkkých spoluhláskach Stefanyk namiesto normovaného [а] používa [е] (чєс, жєба, 
прєдиво, весілє, свєтий, горєчий, тєжкий, п’єть, прєсти, дєкувати, жєлувати) alebo 
[и] (чьис, жьиль, кольида, всьикий, дротьиний, взьити, тьигнути), či [і] (місіць, світий, 
тисіча, десіть, виглідати, шінувати, післі);
Samohláska [е] namiesto [о] po nasledujúcich spoluhláskach sa vyskytuje v nasledujúcich 
slovách (вечера, вчера, шестий, деготь, посел, слеза, цего, него, єго, семий, сегодні) 
alebo namiesto [і] (кременал, крепко), či [и] (блеск) a [а] (бервінок, коменда, герцювати);
[и] na mieste [і] (огирок, минута, цилувати), [е] (виксель, офіцир), [о] (мозиль, лижка),  
[а] (читувати, віпрощитиси), [у] (жмит);
[і] na mieste [и] (крішка, вігода, глібокий, здрігатися, розчінити, прігнати), [е] (річі, 
вражінє, чісати), [о] (мозіль, воріг, нарід, прізвати, пірвати, післати, пігнати, 
прігнати), [а] (звичій, ґрейцір);
[а] na mieste [е] (акзамен, царамонія), [і] (антерес, жовняр, важки, приляг), [о] 
(жадний);
[о] na mieste [е] (цукорки, легонький, пекольний, шляхоцький, всьо, тихонько), [і] 
(комната, войсько, моцний, жоночий, здоймати), [и] (дрожати), [а] (штроф, горячий, 
богато), [у] (опир, бодяк, трактовання, отроїти, заковати);
[у] na mieste [і] (лужко, цулувати, зупсувати), [и] (глубина), [о] (протокул, вуш ‘воша’), 
[а] (паруграф);
spojenie [ер], [ир] namiesto spisovného [ри] (керниця, кервавий, кирниця, кирвавий);
neprítomnosť protetickej spoluhlásky pred samohláskou [о] (огонь, острий, озму);
protetické [г] pred samohláskou [у] (гураган);
spoluhláska [с] chýbajúci mäkký znak na konci slov (хтос, шос, якос, цес, вес, дес);
spoluhláska [ц] na konci slova pred samohláskou [а], [у] chýbajúci mäkký znak na konci slov 
(хлопец, столец, рубец; робітница, пшеница, шибеница, цу працу, вулицу, пивницу, 
працувати);
spoluhlásky: [б] namiesto [п] (лаба); [в] namiesto [м] (вандрувати);
[д] namiesto [т] (данец, данцувати), [н] (кождий); [дз] namiesto [д] (добродзейка), [з] 
(мадзур, дзелений); [ж] namiesto[з] (ріжниця), [дж] (бжоли); [к] namiesto [ґ] (казета), 
[х] (колєра), [т] (підкьопаний); [м] namiesto [н] (марікати); [н] namiesto [м] (напа); [с] 
namiesto [ш] (слюб); [ц] namiesto [т] (доцєгнути); [ч] namiesto [ш] (вінчувати), [шч] 
(панчина); [ш] namiesto [ч] (пушка, безпешно, скушно), [ж] (шандар).
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Slovotvorné dialektizmy v jazyku poviedok

Sufix оньк- (lit. -еньк) - (дрібонький, сухонький, тихонький, потихоньки);
Adjektívny sufix -цький (lit.-ський) - (люцький, панцький, свинцький, наймицький);
Prefix slovies ві- (lit. ви-) - (вібути, вігнати, вімити, вінести, вірвати, вітримати, 
віходити).

Lexikálne slovotvorné dialektizmy

V nasledujúcich príkladoch uvádzame kurzívou lexémy používané Stefanykom 
a štandardným písmom spisovnú podobu slov.
• блазник - блазень, віт - війт, загріток - зогрівання, італьян - італієць, ланць-
ланцюг, мент- момент, навчитель- учитель, опецьок- опічок, очинаш - отченаш, павун -
павич, падолист - листопад, полумін- полум’я, пунт - пункт, слимуз -слимак, чупер -
чуприна, ярем - ярмо;
• бахурія - бахурня, гортанка – горлянка,  жмінка - жменька, жура - журба,
завдача - завдання, кертиця -кріт, кляса -клас, мерза - мерзотник, навука - наука, 
приспа - призьба, риципка - рецепт, саля -зал, спрагнота -спрага, струнва -струна,
тацка - таця;
• восько -військо, намено -наймення, колісцятко -коліщатко, маєство -майно,
олівце -олівець, лічення -лікування, колопні - коноплі; в’їдний -в’їдливий, дрантливий -
драний, кілький -кількісний, мацінький - маленький, нездалий -нездатний, хиблений -
хибний, чворогранний - чотиригранний
• ніц- ніщо, чьо - чого, чому, якис, якись – якийсь, виймити -вийняти,
вихолітуватися  -вихилятися, вірнути -виринути, встарати -постаратися, доконатися 
-переконатися, доцєгати - дотягати, займити -зайняти, здоймити -здійняти, зновитися 
-поновитися, кликатися -покликатися, кранкати -крякати, мрігати –моргати,  
мнєцкати  -м’яти, носювати -носити, обначовувати –переночовувати,  підховати -
виховати, попігратися -погратися, посмішковуватися -насміхатися, прицєгати -
присягати, пріти – прийти, рзати - iржати, розвидати – розвиднюватися,  
розсиплятися - розсипатися, розчинати - починати, 
• спотатися –шпортатися, страшіти - страхати, стреготати -скреготати,
увикати -звикати, узріти -уздріти; віци - звідси, галопа  - галопом, гидно- гидко, долів-
додолу, допевно- напевно, доста  - досить, згоді - згодом, зчаста -часто, леда  -ледь,
ледви - ледве, літі - вліті, мож - можна, незабавки - незабаром, опроче- опріч, пішя -
пішки, суда - сюди, тогда - тоді, туда - туди, усюда - усюди 

Zmena tvaru slov objavujúcich sa v poviedkach Stefanyka

• Prípony, flexie -ов, -ев na mieste literárnych -ою, -ею (ґаздов, мамов, водов, косов, 
дитинов, ласков, кравйов; злобнов, темнов, осіннов; мнов, тобов, собов, мойов; 
першов; вулицев, землев, кулев, скатертев, смертев; нев, цев, моєв, своєв);
• Tvary genitívu plurálu substantív so zakončením na -ий (lit. -ей) - (людий, дітий, 
миший, гроший, коний, очий, смертий); -ів (бабів, косів, межів, хмарів); datív 
plurálu substantív so zakončením na -ем (людем, дітем); lokál plurálu so zakončením -
ех (на людех, дітех);
• Enklitické a skrátené tvary zámen (pronomín) - (мя, мні, ні-  мене, ми, мні, ні- мені, 
в ні - в неї, тя, тє, тьи, ті -тебе, ти -тобі, йго, го -його, му -йому, ї- її’, їй, за ню -
за неї, ся - себе, си -собі, чо -чого, чому, нічо нічого);
• Skrátené formy privlastňovacích zámen (мої - моєї, свої – своєї);



63

• Reduplikované tvary ukazovacích zámen (сес, сесі, тот, тоті, отот, ототі);
• Skrátený tvar infinitívu s koncovkou -чи (бічи, мочи, лячи);
• Absencia epentetického [л] v slovesných tvaroch po spoluhláskach (дивюси, тємю, 
спю);
• Slovesné tvary minulého času s pozostatkami dávneho perfekta (забрав-єм, пропав-
єм, скаправів-єс, була-м, гадала-м, лишила-м, був-сми, гадав-сми, пішов-сми, були-
сте, лізли-сте, поломили-сте);
• Budúci čas slovies vyjadrený infinitívom s pomocným slovesom му, меш, ме, мемо, 
мете, муть (му робити, меш сидіти, мемо діяти, мете видіти, муть думати);
• Tvary slovies podmieňovacieho spôsobu s časticou бих, pochádzajúcou z tvaru 
dávneho aoristu slovesa бути (зробив-бих, пішов-бих, чекав-бих, воліла-бих, зчесала-
бих);
• Skrátené tvary slovies prikazovacieho spôsobu typu: бер -бери, кладь -клади;
• Tvary slovies bez koncovky -ть (вони робля, видє, їдє, пустє, хотє, мусі);
• Zvratné си (lit. ся ) - (дочекатиси, дієси, нап’юси, обернешси, підвелиси, по-
розходилиси, розпук би си).

Komparácia ukrajinského originálu a slovenského prekladu

Juraj Andričík sa pri preklade pridržiaval známych zásad Jána Ferenčíka. Jednou z nich je 
neprekladať regionálne dialektizmy do slovenčiny. Ferenčík ďalej odporúča neprenášať 
archaickosť originálneho textu, ak ide o následok časovej vzdialenosti. Andričík vo väčšine 
prípadov volí štylizovaný jazyk. Fonetické dialektizmy neprekladá, naopak, ak sa vo vete 
vyskytnú, prekladateľ použije neutrálny, spisovný slovenský výraz. Morfologické a fonetické 
rysy dodávajú poviedkam miestny, emotívne znejúci zvuk. Andričík to v slovenskom 
preklade nahrádza neutrálnymi hovorovými a nárečovými prvkami, ktoré sčasti evokujú 
náladu a kolorit pokútskej dediny na sklonku 19. storočia. 

V nasledujúcej časti príspevku teoretické závery podoprieme praktickými ukážkami z diel 
Vasyľa Stefanyka. V zátvorke uvádzame číslo strany. Slovenské a ukrajinské ukážky 
z jednotlivých poviedok citujeme podľa vydaní, ktoré sú uvedené nižšie v použitej literatúre.
Na rozbor sme si vybrali poviedky Chýr a Lesova família. Tieto poviedky pochádzajú 
z jediného súborného knižného vydania diel V. Stefanyka, ktoré vyšlo v slovenčine 
v preklade Juraja Andričíka vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach v roku 1976. 
Poviedka Chýr priam v exemplárnej podobe naznačuje hlavné významovotvorné 
a kompozičné tendencie Stefanykovej prózy. Dej implikuje výnimočnú, osudovú udalosť 
(vraždu dieťaťa vlastným otcom), rámcovanú krátkym časovým úsekom.
- Дєдю, ми хочемо їсти, (67) - Apo, jedli by sme. (93) Дєдю ako nárečový termín pre otca 
prekladateľ vhodne nahrádza slovenským hovorovým výrazom apo.
- То їжте мене, а що ж я дам вам їсти? Аді, є хліб, та й начинєйтеси! (67)
- Tak zjedzte mňa, čo inšie vám dám? Hen je chlieb, nadžgajte sa! (93)
Ukazovacia príslovka hen a hovorové sloveso nadžgať sa podčiarkujú expresivitu výpovede. 
Начинила вас та й лишила на мою голову, бодай ї земля вікінула! А чума десь ходить, 
бодай голову зломила, а до нас не поверне. Цеї хати і чума збояля би си! (67) 
- Naondela vás a nechala mne na krku, bodaj by ju zem vyvrhla! Kadesi vraj chodí mor, bodaj
by si krk vykrútil, ale k nám nepríde! Tejto chalupy by sa aj mor zľakol! (93)
Pri preklade do slovenčiny aj tu volí prekladateľ skôr hovorové, všeobecne zrozumiteľné 
výrazy. Pobádacia partikula bodaj by, ktorá je tu použitá opakovane, pripomína archaizujúcu 
štylizáciu.



64

Гриць… журився. Почорнів, а очі запали всередину так, що майже не дивилися на світ, 
лиш на той камінь, що давив груди. (68) Hryc ... sa veľmi rmútil. Počernel, vpadli mu oči, 
takže sa už takmer nedívali na svet, ale iba na ten kameň, čo mu gniavil hruď. (94)
Rmútil sa, gniavil hruď verbá expresívnej kategórie, ľudové výrazy navodzujúce atmosféru 
minulosti.
Гриць … зварив дитям бараболі. (68) Uvaril deťom zemiaky. (94)
Бараболя- pokútsky dialektný výraz bol do slovenčiny preložený  neutrálne ako zemiaky.
Підемо десь у гості. (68) - Pôjdeme niekam na posiedky. (94)
Nárečové slovo posiedky pripomína štylizáciu M. Figuli, či T. Vansovej, na tomto mieste 
v preklade je redundantné, keďže ukrajinské spojenie в гості (na návštevu) je bezpríznakové. 
Я си кари приймаю, бо-м завинив, та й на шибеницю. (68) Štrof prijímam, lebo som 
vinovatý, veďte ma na šibeň! (94)
Hovorový zastaraný výraz „štrof“, pochádzajúci z nemčiny (Die Strafe – trest), na mieste 
ukrajinského кара je tiež potvrdením redundantnej expresivity, prekladateľ chcel zrejme 
vykompenzovať to, že fonetické dialektizmy poväčšine neprekladá. To isté platí pri slove 
vinovatý a šibeň. 
То вертайся до села, а я йду мелдуватиси. Аді, оцев стежучков йди (68). Vráť sa do 
dediny a ja sa pôjdem udať. Choď hentým pešníčkom. (95)
Aj výraz „мелдуватиси“ má nemecký pôvod (anmelden) a znamená  prihlásiť, ohlásiť sa (na 
úrade). Nárečové slovo pešník a jeho expresívny, zdrobnený variant pešníček je vhodným 
ekvivalentom dialektného slova стежечка.
Мнєоца, і сина, і світого духа, амінь. (69) V mene otca i syna i svätého ducha, amen. (95) 
Preklad dialektného výrazu označujúceho prežehnanie sa, zostal v slovenčine bez expresivity, 
či nárečových odtienkov.

Lesova família 
- Ого, вже біжить з бахурами, бодай же сте голови поломили! Коби забічи до коршми, 
бо як допаде, та знов буде рейвах на ціле село. (41) Ohó, už beží aj s fagančatmi, bodaj ste 
si krky vykrútili! Skorej do krčmy, lebo keď dohoní, zas bude huriavk na celú dedinu. (111) 
Бахури preložené do slovenčiny ako fagani. Tento pejoratívny výraz označujúci nezbedné 
deti ako alternatíva k ukrajinskému originálu je považovaná v tomto texte za adekvátnu 
voľbu. Aj keď бахур je dialektným výrazom pre chlapca, resp. pejoratívnym termínom na 
označenie mimomanželského potomka.
А ти, мерзо, знов хочеш робити веймір на всі люди! (41) A ty, hnusoba hnusná, zase chceš 
robiť pred všetkými ľuďmi cirkus! (111)
Namiesto západoukrajinského slova мерзa použil prekladateľ neutrálne slovenské hnusoba 
hnusná nepripomínajúce výraz zo žiadneho slovenského dialektu. Bеймір, typické pokútske 
slovo, v spisovnej ukrajinčine sa používa: галас, крик. Andričík ho nahradil expresívnym 
slovom cirkus, ktorého druhotným významom je zmätok, zhon, blázinec.
Ти, стара лєрво, та ци ти здуріла? Та я тебе і бахурів твоїх повішію! (41) Ty, stará 
fľandra, zošalela si? Hneď ťa aj s tými tvojimi faganmi obesím! (111)
Лєрва, v preklade fľandra, ako hrubý výraz pre ľahkú ženu, je na tomto mieste vhodnou 
alternatívou.
На кілку то ще заробимо, але на піяка ми не годні наробити. (41) Na kaliku ešte zarobíme, 
ale na pijana sa nedorobíme nikdy! (111)
Tu sa ukazuje fonetická príbuznosť slovenčiny a ukrajinčiny, resp. pokútskeho dialektu pri 
slovách кілкa- kalika a піяк- pijan.
-Бий, Андрійку, я буду тримати за руки. (41) Bi, Andrijko, ja ho budem trímať za ruky. 
(111) Trímať za ruky je expresívnym vyjadrením pre držanie rúk. Foneticky a obsahovo je 
totožné s ukrajinským dialektným termínom. 
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Уваліть му ноги, як псові, аби тєгав за собов! (41) Dolám mu tie hnáty, aby ich za sebou 
vláčil ako pes! (111). Fonetický typ dialektizmu zostáva v slovenčine bezpríznakový.
-Мой- ня, хлопці, таже ви пірветеси коло дєді…(42) Hohó, chlapci, len aby ste sa pri 
ňaňovi celkom nestrhali... (112)
Expresívne zvolanie hohó vhodne nahrádza ukrajinské – pokútske мой- ня, podobne je to aj 
so slovom дєдя a ňaňo, ktoré text archaizujú.
Що я, люди, винна? Я б'юси по ланах з дітьми на сухім хлібці…(42) A či som ja, 
ľudkovia moji, vinovatá? Hrdlačím s deťmi na poli o suchom chlebe... (112)
Slová vinovatá a hrdlačiť nepripomínajú konkrétny región, prekladateľ nás však ich voľbou 
v deji unáša do minulosti.
Най си діє що хоче, але я вже не годна…(42) Nech sa deje, čo chce, ale ja už nevládzem 
(112) Zvratné си pri slovese діє nijako neovplyvnilo prekladateľov zámer použiť neutrálnu 
vetu nech sa deje, čo chce.
На ніч лягла з дітьми спати в городі, у бур’янах... Дітям постелила мішок і накрила 
кожухом. Сама ципіла над ними у сердачині. Тото-м вам постелила сегодні на увесь 
вік! І пімрете, та слави не збудетеси! Не годна я цего за вас відмолити...І плакала, і 
наслухала, чи Лесь не вертає. (42) Na noc si s deťmi ľahla do buriny v záhrade. Deťom 
podstlala vrece a prikryla ich kožuchom. Sama nad nimi striehla na podstení. Toto som vám 
dnes podstlala na večnosť! Pomriete, ale ani tak sa tej slávy nezbavíte! Nikdy to za vás 
neodmodlím ... Plakala i naslúchala, či sa nevracia Les. (113)   
Tu môžeme sledovať drobnú odchýlku pri prekladaní dobových výrazov, slovo сардачина 
označuje vrchný kabátik, ktorý slúžil ako časť ľudového kroja. V slovenskej interpretácii 
zostáva nepreložené. Dokonca dochádza k dezinterpretácii použitím výrazu podstenie. 
Пімрете ako fonetický dialektizmus preložený výrazom pomriete pripomína Tajovského 
alebo Jégého štylizáciu, označuje „zomierať jeden po druhom“.

Záver

V posledných rokoch sa zdôrazňuje dôležitosť interdisciplinárneho prístupu pri výskume 
translatologickej problematiky. Praktické skúsenosti dôvodia, že bez poznania sociálno-
psychologických motívov, stereotypov, etnickej psychológie, náboženskej psychológie, 
tradičného, emocionálneho osvojovania si prítomnosti každým národom, nemožno pochopiť 
ani súčasný život. V závere tohto parciálneho výskumu poviedok Vasyľa Stefanyka 
konštatujeme, že pokútsky dialekt pôsobí v jeho textoch ako súrodý text. Slovenský preklad 
jeho poviedok vznikol v roku 1976, prekladateľ sa snažil v súlade s dobovými požiadavkami 
vytvoriť vhodný pendant k ukrajinskému originálu. Preklad Juraja Andričíka na mnohých 
skúmaných miestach nie je úplne presný, niekde archaizuje či naturalizuje. Napriek tomu však 
zachováva ekvivalenciu za každých okolností. Andričík to dosiahol primeraným používaním 
neutrálnych nárečových a hovorových slov, ktoré použil aj na miestach, kde sa v originálnom 
texte priamo nevyskytujú, avšak suplujú celkový „dialektný náboj originálu“ v slovenskom 
znení.
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OBRAZNOSŤ V ORIGINÁLI A PREKLADE BÁSNÍ PAULA CELANA 

Terézia Benejová



Abstract: Die Analyse von Celans Gedichten stellt eine Reflexion der Übersetzungen ins 
Slowakische und Tschechische mit dem Akzent auf ihre Bildlichkeit dar. Celans Poesie, die 
als hermetisch bezeichnet wird, operiert mit den Symbolen, die mit anderen 
Gedichtselementen im Zusammenhang stehen. Die Übersetzungen von seinen Gedichten kann 
man als eine potentielle Darstellung des Originals wahrnehmen.  

Nemecký básnik rumunsko-židovského pôvodu Paul Celan (Antschel) sa svojou tvorbou 
zaraďuje k významným predstaviteľom európskej literatúry po roku 1945. Ako zástanca 
modernej poetiky sa vydáva zasiahnutý predovšetkým rumunským surrealizmom cestou 
nadštandardnej obraznosti, významovosti i nadstavbovosti poézie, ktorá rozpráva rečou 
nemeckou, paradoxne, rečou národa, ktorý sa v Celanovom živote stáva hlavnou príčinou 
neprekonanej prázdnoty a bolesti.

Prvým slovenským knižným prekladom Celanových básní je výber Ivana Kupca zo 60. rokov 
pod názvom Piesok z urien (1966). Okrem toho existuje ešte jeden knižný preklad jeho básní 
Slabika bolesť z roku 1998, ktorého autorkou je Mila Haugová. Časopisecky sú preklady 
Celanových básní sústredené zväčša do 80. a 90. rokov 20. storočia, objavil sa však aj preklad 
po roku 2000. Na Slovensku je dostupný aj český preklad z druhej polovice 80. rokov pod 
názvom Sněžný part (1986), ktorého autorom a zostavovateľom je Ludvík Kundera.

Pre komparatívnu prekladovú analýzu sme sa rozhodli vybrať básne Osika (Espenbaum) zo 
zbierky Mak a pamäť (Mohn und Gedächtnis, 1952) a Tenebrae (Tenebrae) zo zbierky Mreža 
reči (Sprachgitter, 1959). Báseň Osika vznikla počas Celanovho života v Bukurešti, krátko po 
skončení druhej svetovej vojny, báseň Tenebrae počas jeho tzv. „1. Parížskej fázy“ v druhej 
polovici 50. rokov. 

Originál básne Tenebrae (1957):

Nah sind wir, Herr,
nahe und greifbar.

Gegriffen schon, Herr,
ineinander verkrallt, als wär
der Leib eines jeden von uns
dein Leib, Herr.

Bete, Herr,
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bete zu uns,
wir sind nah.

Windschief gingen wir hin,
gingen wir hin, uns zu bücken
nach Mulde und Maar.

Zur Tränke gingen wir, Herr.

Es war Blut, es war,
was du vergossen, Herr.

Es glänzte.

Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr.
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.
Wir haben getrunken, Herr.
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.

Bete, Herr.
Wir sind nah.

Doslovný preklad: 
Temnota (Tma)

Sme blízko, Pane,
Blízko a na dosah.

Už zasiahnutí. Pane,
zaťatí/zadrapení do seba, ako keby bolo
telo každého jedného z nás
tvojím telom, Pane.

Modli sa, Pane,
modli sa k nám,
sme blízko.

Išli sme tam nahnutí (naklonení),
Išli sme tam, aby sme sa sklonili
do preliačiny a (kráterovitej) kotliny.

Išli sme k napájadlu, Pane.

Bola to krv, bola,
čo si prelial/vylial, Pane.

Ligotala sa.

Vrhla nám tvoj obraz do očí, Pane.
Oči a ústa stoja také otvorené a prázdne, Pane.
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Pili sme, Pane.
Krv a obraz, ktorý bol v krvi, Pane.

Modli sa, Pane.
Sme blízko.

Preklad Ivana Kupca (1966):
Tenebrae

Blízko sme, Pane,
blízko a na dosah.

Už nás chytili, Pane,
zakvačených do seba, akoby
telo každého z nás
tvojím telom bolo, Pane.

Modli sa Pane,
modli sa ku nám,
sme blízko.

Proti vetru brodili sme sa krajom,
brodili, klesali
do mlák a do kráterov.

Ku žriedlam sme sa brodili, Pane.

Bola to krv, bola,
čo si prelieval, Pane.

Blýskala sa.

Do očí vrhala nám tvoj obraz, Pane.
Oči a ústa mal si rozďavené a prázdne, Pane.

Napili sme sa, Pane.
Krvi a obrazu v krvi, Pane.

Modli sa, Pane.
Sme blízko.

Preklad Ludvíka Kunderu (1986):
Tenebrae

Blízko jsme, Pane,
blízko a na dosah.

Dosaženi už, Pane,
do sebe zadrápnuti, jako by
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tělo každého z nás
bylo tvým tělem, Pane.

Modli se, Pane,
k nám se modli,
jsme blízko.

Zborceni jsme tam kráčeli,
tam kráčeli, abychom před kotlinou
a před kráterem se sklonili.

K napajedlu jsme kráčeli, Pane.

Byla to krev, kterou ty
jsi prolil, Pane.

Leskla se.

Tvůj obraz nám chrstla do očí, Pane.
Oči a ústa jsou dokořán, prázdná, Pane.

Pili jsme, Pane.
Krev a obraz, který byl v krvi, Pane.

Modli se, Pane.
Jsme blízko.

Preklad Tomáša Gálla (1996):
Tenebrae

Sme blízko, Pane,
blízko a poruke.

Spojení už, Pane,
navzájom vklinení, akoby bolo
telo každého z nás
tvojím telom, Pane.

Pros, Pane,
pros za nás,
sme už blízko.

Došli sme sklonení,
došli sme, plaziac sa
muldami a krátermi.
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Nariekať prišli sme, Pane.

Bola to krv, krv,
ktorú si vylial, Pane.

Svetielkovala.

Vrhla nám Tvoj obraz do očí, Pane.
Oči a ústa ustrnuli také otvorené

   a prázdne, pane.

Pili sme, Pane.
Krv a obraz, čo bol v krvi, Pane.

Pros, Pane.
Blízko sme.

Preklad Mily Haugovej (1998):
Tenebrae

Sme blízko, Pane,
blízko a na dosah.

Už chytení, Pane,
do seba zadrapení, akoby
telo každého jedného z nás
bolo tvojím telom, Pane.

Modli sa, Pane,
modli sa k nám,
sme blízko.

Vetrom zohnutí, prišli sme tam,
prišli sme tam zohýbajúc sa
ku kotlinám a korytám.

K napájadlu sme prišli, Pane.

Bola to krv, ktorú si
prelial ty, Pane.

Ligotala sa.

Odrážala do očí tvoj obraz, Pane.
Oči a ústa, Pane, prázdne a dokorán.

Pili sme, Pane.
Krv a obraz, ktorý bol v krvi, Pane.
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Modli sa, Pane.
Sme blízko.

Báseň Tenebrae je napísaná voľným veršom a rým tu nehrá dôležitú úlohu. Sporadicky sa 
však v básni objaví, napr. v treťom odseku: Gegriffen schon, Herr, / ineinander verkrallt, als 
wär. Vo ôsmom odseku zase môžeme nájsť veršové zvukosledy: Augen und Mund stehn so 
offen und leer, Herr. / Wir haben getrunken, Herr. / Das Blut und das Bild, das im Blut war, 
Herr. V básni je frekventovaný výskyt hlások r a e. Súvisí to i s konsonanciou, ktorú Celan 
využíva pomerne často, napr. hneď v prvom odseku: Nah sind wir, Herr, / nahe und greifbar. 
Na uvedenom príklade môžeme tiež spozorovať čelný rým Nah – nahe.
Prekladatelia sa s prekladom rýmov a konsonancie vyrovnali rôznorodo. V Kupcovom 
preklade sa hláska r vyskytuje pomerne často (možno preto volil i lexikálne jednotky brodili, 
krajom, kráterov, prelieval), ale konsonancia a rýmy sa v preklade neobjavili. Gáll vo svojom 
preklade uplatnil konsonanciu i kakofonickú hlásku r. V Haugovej preklade sa dokonca 
objavil rým (Vetrom zohnutí, prišli sme tam, / prišli sme tam zohýbajúc sa / ku kotlinám 
a korytám.), od konsonancie upustila. Za najlepší v tomto hodnotení pokladám Kunderov 
preklad; napriek tomu, že v českom preklade nenašla konsonancia svoje miesto, využil 
Kundera frekventovaný výskyt hlások r a e (viď pomenovania zadrápnuti, zborceni, kráčeli, 
kráterem, prolil, chrstla, dokořán,...).

V básni sa pravidelne opakuje oslovenie „Pane“, čo naznačuje jej žalmický charakter. Na 
rozdiel od typických žalmov, ktoré môžeme pozorovať v slovenskej tradícii, napr. 
u Hviezdoslava alebo Ivana Kraska, kde lyrický subjekt prostredníctvom modlitby prosí Boha 
o milosť, stretávame sa tu s inverziou úloh subjektu a objektu, a teda lyrický subjekt nabáda 
Boha, aby sa za neho modlil. Celan sa prostredníctvom biblických motívov snaží čitateľovi 
priblížiť moment prichádzajúcej smrti a umierania. Už samotný názov Tenebrae, ktorý je 
latinského pôvodu, ukrýva v sebe význam tmy, temnoty, možno ho nájsť v Evanjeliu podľa 
Matúša ako signalizáciu smrti Ježiša Krista (Lehmann, 2005, s. 188): „Od dvanástej hodiny 
nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní“ (Mt 27, 45). 

Z hľadiska prekladu je však potrebné pristaviť sa pri ukazovateľoch žalmickosti. Tá je 
naznačená už spomenutým oslovením Pane a tiež slovesom modliť sa (za niekoho) v treťom 
a deviatom odseku básne. Nemecká lexikálna jednotka beten je nositeľom významov modliť 
sa (za koho/čo, ku komu), prosiť u Boha (za koho/čo). Gáll uprednostnil význam prosiť, keď 
tretí odsek preložil ako: Pros, Pane, / pros za nás, / sme už blízko. Oproti Gállovmu prekladu 
stoja preklady Kupca, Haugovej i Kunderu, ktorí si zvolili (podľa môjho názoru) ten lepší 
variant. Nejde tu ani tak o významový posun, ale skôr o udržanie významového napätia 
v básni, predsa už samotné slovo modliť sa konotuje modlitbu k Bohu. A práve tu nastáva 
tenzia, keďže Celan v básni mení hierarchiu modliaceho sa a toho, kto modlitbu vyslyšal. 

Moment fyzického kontaktu sa naznačuje slovami v druhom verši nahe und greifbar, pričom 
lexikálnou jednotkou greifbar nesúcou významy dostupný, na dosah je označená blízkosť 
medzi lyrickým subjektom a Bohom. V Gállovom preklade však evidujeme pomenovanie 
poruke, ktoré síce môže substituovať slovo v origináli, ale so zreteľom na nasledujúce verše, 
ktoré sú dôležitým kľúčom k sémantickému výkladu básne, sa stáva nevhodným 
ekvivalentom. V prvých dvoch veršoch druhého odseku sa totiž trpnými príčastím gegriffen 
(doslovne: zasiahnutý, chytený) a lexikálnym spojením ineinander verkrallt (doslovne: do 
seba zaťatí, zadrapení) metaforicky naznačuje kontakt, dotyk lyrického subjektu s vonkajším 
okolím. Významové posuny v rámci tejto dôležitej metafory badať u Gálla, ktorý zvolil 
ekvivalenty spojení a navzájom vklinení. Prvá lexikálna jednotka naznačuje skôr zjednotenie, 
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spojenie viacerých subjektov, pričom sa stráca odtienok ohrozenosti (v pojmoch zasiahnutý, 
chytený je naopak obsiahnutý), druhý ekvivalent vytvára predstavu presne vsadených 
komponentov do istého celku, stráca sa dramatickosť a ohavnosť obrazu. Napokon šťastné 
riešenie to nie je najmä preto, že spojenie ineinander verkrallt pochádzajúce s veľkou 
pravdepodobnosťou z knihy Geralda Reitlingera, v ktorej sa píše o tzv. konečnom riešení, 
indikuje obraz umierajúcich Židov v plynovej komore. Reitlinger píše: „Potom zacítili [obete] 
plyn a vrhli sa k obrovskej kovovej bráne s malým oknom, kde sa hromadili do jednej modrej, 
lepkavej, od krvi zašpinenej pyramídy, ešte v smrti do seba zadrapení a kŕčovito zovretí“ 
(Lehmann, 2005, s. 193).

Z hľadiska prekladu obraznosti je zaujímavý štvrtý odsek. Haugová si pri lexikálnej jednotke 
windschief (doslovne: ohnutý vetrom) zvolila možnosť doslovného prekladu, čím jednak 
zostala verná originálu, a jednak docielila reifikáciu, čiže zvecnenie. Oproti originálu je 
Kupcov preklad Proti vetru brodili sme sa krajom / brodili, klesali / do mlák a do kráterov 
obohatený o meteorologicko-akvaticko-priestorovo-energetickú metaforu. Sloveso brodiť sa
disponuje významom namáhavo kráčať, ktoré síce nezodpovedá správnemu ekvivalentu 
k slovesu gehen (ísť; pozn. min. č. gingen), ale korešponduje s vnútornými pocitmi lyrického 
subjektu i so scenériou spustošeného kraja. V nasledujúcom verši Ku žriedlam sme sa brodili, 
Pane rozvíja Kupec túto lexikálnu jednotku do paradoxnej metafory. Gáll sa pri preklade 
slovesa bücken (doslovne: zohnúť sa/skloniť sa/skláňať sa) rozhodol pre ekvivalent plaziť sa, 
a tým dal možnosť prejaviť sa priestorovej metafore. Kundera prekladom slova gehen ako 
kráčať načrtol najvernejší obraz lyrického subjektu, ktorý kráča v ústrety smrti. Zároveň 
lexikálnou jednotkou skloniť sa nad (v origináli bücken) sakralizuje drsnú krajinu 
ambivalentným a subverzívnym spôsobom: tam kráčeli, abychom před kotlinou / a před 
kráterem se sklonili.

V celej básni badať výskyt indikátorov sakrálnosti, ktoré načrtávajú metafyzickosť v podobe 
biblických obrazov. Biblickým pomenovaniam a symbolom, ktoré so sebou nesú sakrálne 
významy, dáva Celan ambivalentný, ba subverzívny význam. Tento prístup možno vari 
označiť za pomenovací stavebný princíp básne. 
Dôležitým symbolom je telo – na jednej strane predstavuje obraz masy mŕtvych tiel 
v plynovej komore, na druhej strane sú verše als wär / der Leib eines jeden von uns / dein 
Leib, Herr (doslovne: ako keby bolo / telo každého jedného z nás / tvojím telom, Pane) 
možnou paralelou pre stvorenie človeka na Boží obraz (Lehmann, 2005, s. 192). Za ďalší 
ukazovateľ biblickosti možno považovať pomenovanie krv, ktoré v básni prichádza do 
vzájomných vzťahov s rozličnými lexikálnymi jednotkami. Piata strofa obsahuje jediný verš 
Zur Tränke gingen wir, Herr (doslovne: Išli sme k napájadlu, Pane), a tým sa vo významovej 
štruktúre básne stáva dôležitým okamihom. Pomenovanie napájadlo nesie v sebe význam 
miesta, výskytu vody. Opäť je tu narážka na biblický motív, a síce na 23. žalm o dobrom 
pastierovi: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba: / pasie ma na zelených pašienkach. / Vodí ma 
k tichým vodám“ (Ž 23). Celan tu však nenaráža na čisté vody. Symbol napájadla dáva do 
vzťahu s obrazom nevľúdneho a ľudoprázdneho kraja (Lehmann, 2005, s. 191): gingen wir 
hin, uns zu bücken nach Mulde und Maar (doslovne: Išli sme tam, aby sme sa sklonili / do 
preliačiny a kráterovitej kotliny). A následne ho spája s krvou a s motívom poslednej večere 
Krista: Es war Blut, es war, / was du vergossen, Herr (doslovne: Bola to krv, bola, / čo si 
prelial/vylial, Pane). Okrem Gállovho prekladu sa ostatní prekladatelia chytili tohto 
významového reťazca a adekvátnym spôsobom použili ekvivalenty k možnej biblickej 
interpretácii. Gáll pravdepodobne lexikálnu jednotku napájadlo neodhadol ako významný 
symbol a verš preložil ako Nariekať prišli sme, Pane, čím sa mu samozrejme stráca 
i významové napojenie na ďalší odsek.  
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Celan v básni popiera sakrálny rozmer krvi, jeho význam obracia (Lehmann, 2005, s. 192). 
Verše Wir haben getrunken, Herr / Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr (doslovne: 
Pili sme, Pane. / Krv a obraz, ktorý bol v krvi, Pane) kvalifikujú krv ako nápoj, nie však nápoj 
večného života, ako je to v Jánovom evanjeliu: „Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: 
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53), ale 
ako nápoj, ktorý ústi do smrti. 

Pri siedmom odseku sa trochu zastavíme. Je potrebné si všimnúť, že asonanciu, ktorá je 
v origináli medzi slovami Tränke - glänzte v piatej a siedmej strofe, sa, žiaľ, nepodarilo 
dosiahnuť ani v jednom z prekladov. Ďalšiu poznámku si zaslúži preklad tohto jediného 
„svetlého“ slova v básni (k protikladu pochmúrneho charakteru celej básne). Spojenie Es 
glänzte (doslovne: Ligotala sa / leskla sa / blýskala sa) sa vzťahuje na krv; tvoria spolu 
dvojicu obrazného pomenovania. Kupcov preklad je konotačný; je v ňom obsiahnutý význam 
blýskajúceho sa zlata, meča i blýskajúcich sa mračien, čím nadobúda i dramatizujúci význam. 
Gállovmu prekladu by sme mohli dať prívlastok „naturomorfný“, keďže sloveso svetielkovať 
sa najčastejšie používa v spojení so svätojánskymi muškami, svetluškami a pod. I keď 
musíme priznať, že obraz svetielkujúcej krvi je v rámci prekladateľskej praxe inovačný. 
Haugová sa rozhodla pre význam ligotala sa, ktorý je neutrálny, ale ekvivalentný. Evokuje 
predstavu ligotavých sklíčok a šperkov. Kundera si pre svoj preklad vybral pomenovanie 
leskla sa, ktoré konotuje vyleštený, hladký, ale zároveň i ligotavý povrch. Prečo Celan 
priradil krvi takúto vlastnosť, je zrejmé z verša Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr
(doslovne: Vrhla nám tvoj obraz do očí, Pane). Ligotajúca, lesknúca sa, resp. blýskajúca sa 
krv je zrkadlom pravdy a reality, v ktorom lyrický subjekt spoznáva pravú tvár Pána – smrti; 
v jeho tvári vidí svoju vlastnú tvár (Lehmann, 2005, s. 192). Kunderov preklad druhého verša 
v ôsmom odseku Oči a ústa jsou dokořán, prázdná, Pane nadobúda metaforický charakter; 
podstatné meno oči usúvzťažnil s príslovkou miesta dokořán, a vznikla tak zmyslovo-reifická 
metafora. Podobne je to i s Haugovej prekladom Oči a ústa, Pane, prázdne a dokorán, ktorá 
zjavne vychádzala pri prekladaní Celanovej básne z českého prekladu (badať to i na iných 
miestach v preklade: do seba zadrapení – do sebe zadrápnuti; bola to krv, ktorú si / prelial ty, 
Pane – Byla to krev, kterou ty / jsi prolil, Pane). Na viacerých miestach básne pracuje 
Kundera s expresivitou. Napríklad výraz chrstla v ôsmom odseku je veľmi dobrým riešením, 
keďže slovo vrhla pôsobí opisne. Naproti tomu expresívne pomenovanie rozďavený
v Kupcovom preklade pôsobí rušivo.

Žalmická báseň Tenebrae sa na prvý pohľad nesie v znamení biblických odkazov. V tejto 
súvislosti možno teda hovoriť o intertextualite, o kontroverznom medzitextovom 
nadväzovaní. Jej podrobná analýza ukazuje, že autor síce zaradil do významovej výstavby 
biblické motívy, urobil to však preto, aby ich poprel, zvrátil. Celan tu pracuje so sakrálnymi 
symbolmi tela, krvi, očisty a často vytvára obrazy hrozivého charakteru. Preklady do 
slovenčiny a češtiny si vyžadovali prelúskanie sa cez významové pozadie básne, správne 
dešifrovanie viacvýznamovosti symbolov, ako aj dostatočné zručnosti v oblasti zvukovej 
roviny básne. Napriek istým nedokonalostiam a posunom priniesli pár zaujímavých možností. 

Báseň Osika vyšla v preklade Kupca (1966), Kunderu (1986) i Gálla (1996). Haugovej 
preklad ju nezahŕňa.
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Originál básne Osika (1945):

Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel.
Meiner Mutter Haar ward nimmer weiß.

Löwenzahn, so grün ist die Ukraine.
Meine Blonde Mutter kam nicht heim.

Regenwolke, säumst du an den Brunnen?
Meine leise Mutter weint für alle.

Runder Stern, du schlingst die goldne Schleife.
Meiner Mutter Herz ward wund von Blei.

Eichne Tür, wer hob dich aus den Angeln?
Meine sanfte Mutter kann nicht kommen.

Doslovný preklad:

Osika, tvoje lístie sa bielo pozerá do tmy.
Vlasy mojej matky nikdy nezbeleli.

Púpava, taká zelená je Ukrajina.
Moja blonďavá/plavovlasá matka neprišla domov.

Dažďový mrak, zdržiavaš sa pri studni/prameni?
Moja tichá matka plače za všetkých.

Okrúhla hviezda, ty viažeš zlatú stuhu.
Srdce mojej matky zranilo olovo.

Dubové dvere, kto vás vybral z pántov?
Moja láskavá/vľúdna/prívetivá/nežná matka nemôže prísť.  

Preklad Ivana Kupca (1966):

Osika, tvoje lístie svieti bielo do tmy.
Vlasy mojej matky nestihli nikdy zbelieť.

Ako púpava zelená je Ukrajina.
Moja matka pobelavá nevrátila sa spiatky.

Oblaky, vy v prameňoch sa napájate.
Moja tichá matka za všetkých slzy roní.

Hviezda, ty prijímaš do seba zlaté stuhy.
Srdce mojej matky olovo poranilo.

Kto odvesil vás z pántov, dvere dubové?
Moja dobrá matka nemôže sa vrátiť.
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Preklad Ludvíka Kunderu (1986):

Bíle, osiko, se díváš do tmy.
Matka nebývala bělovlasá.

Pampeliško, zelená je Ukrajina.
Nevrátila se má plavá matka.

U studní jsi, mraku plný deště?
Pláč mé tiché matky – za všechny.

Oblá hvězdo, vážeš zlatou stuhu.
V srdci matčině je olovo.

Vrata z dubu, kdo vás vysadil?
Nevrátí se moje mírná matka.

Preklad Tomáša Gálla (1996):

OSIKA, tvoje lístie z tmy
    dobiela bliká.

Mojej matky vlasy nikdy neobeleli.

Púpava, tá zeleň Ukrajiny!
Moja plavovlasá matka sa domov

  nevrátila.

Dažďový oblak, postávaš nad
prameňom?

Moja matka plakávala za všetkých.

Okrúhla hviezda, splietaš zlaté stuhy.
Mojej matky srdce ranilo olovo.

Dubové dvere, kto vás zdvihol z pántov?
Moja nežná matka nemôže prísť.

Autor vložil do básne kus Rumunska, pretože žánrovo ide o lyrickú formu doina, o druh 
rumunskej ľudovej piesne, často elegického charakteru. Vyznačuje sa voľnou, asymetrickou 
stavbou melódie a improvizáciou pri prednese, premenlivou rytmikou a tempom. Texty piesní 
majú rôznorodé námety – sociálne, zbojnícke, pastierske, ľúbostné, regrútske, žartovné či 
prírodné (Vlašín, 1984, s. 79). Báseň je vlastne retrospektívnou spomienkou na autorovu 
matku, ktorá bola zavraždená v koncentračnom tábore na Ukrajine. 

Báseň pozostáva z piatich dvojverší; verše sú zložené z deviatich až jedenástich slabík, 
slabičná štruktúra je zväčša neorganizovaná, náhodná. Naproti tomu sa rytmická štruktúra 
básne vyznačuje pravidelnosťou, a síce pravidelným prízvukom na nepárnych slabikách vo 
veršoch. Spozorovať možno tiež eufonicky nepresné rýmy (weiß – heim; Angeln – kommen; 
Espenbaum – Mutter Haar – Löwenzahn) či aliterácie (meiner Mutter Haar; meiner Mutter 
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Herz ward wund). Preklad eufonicky nepresných rýmov do slovenčiny sa v básni čiastočne 
zrealizoval. V preklade Ivana Kupca sa napríklad vyskytuje vo veršoch Osika, tvoje lístie 
svieti bielo do tmy. / Vlasy mojej matky nestihli nikdy zbelieť, u Gálla je to rým osika –
dobiela bliká. V slovenských i českých prekladoch možno nájsť aliterácie. Kupec ju využíva 
vo veršoch Vlasy mojej matky nestihli nikdy zbelieť a Kto odvesil vás z pántov, dvere 
dubové? V Kunderovom preklade sa nachádza v poslednom verši Nevrátí se moje mírná 
matka. Gáll vytvoril aliteráciu v druhom verši dobiela bliká.

Celanova báseň sa vyznačuje vysokým stupňom obraznosti. Dôležitú úlohu v nej zohrávajú 
symboly a chromatickosť. V prvom dvojverší symbolizuje biela farba svetlo a zároveň sivosť 
vlasov, starobu, prvotne ide o skutočnú bielu, resp. svetlú farbu vrchnej strany lístia osiky (tá
spodná je tmavšia). Obrazné pomenovanie Espenbaum, dein Laub blickt weiß ins Dunkel
(doslovne: Osika, tvoje lístie sa bielo pozerá do tmy) sa prekladatelia rozhodli realizovať 
rozlične. Kupec vytvoril reificko-naturifikačne-kontrastívnu metaforu lístie svieti bielo do 
tmy, v ktorej reifikuje lístie (prirovnáva ho k lampe) a zároveň stavia do protikladu bielu 
a čiernu, resp. svetlo a tmu tak, ako je to i v predlohe. Kundera pripisuje osike ľudské 
vlastnosti, podobne ako autor ju antropomorfizuje: Bíle, osiko, se díváš do tmy. Biela farba tu 
predstavuje spôsob nazerania na realitu. Gáll má zaujímavý, avšak trošku nepresný preklad: 
OSIKA, tvoje lístie z tmy / dobiela bliká. Využíva reifikáciu a lístiu pripisuje vecné vlastnosti 
(vlastnosť blikajúceho predmetu – plamienok/sviečka), ale zároveň možno chápať význam 
slovesa blikať ako žmurkať, čím sa obraz antropomorfizuje. Za inováciu možno považovať 
prízvukovo nepresný rým osika – bliká, ktorý sa v origináli síce nenachádza, ale je príjemným 
oživením tejto básnickej formy.

Chromatickosť hrá dôležitú úlohu i v druhom dvojverší. Celanova spomienka na matku je 
prepojená so spomienkou na jej vlasy. Kupec prídavné meno blond (doslovne: blond/ 
plavovlasý) prekladá viacvýznamovo: Moja matka pobelavá nevrátila sa spiatky. Apozičná 
metafora pobelavá matka môže vyjadrovať jednak farbu jej svetlých vlasov, ale i bledosť jej 
mŕtveho tela. Vzhľadom na dôležitosť ukrajinského ľudového kontextu pokladám voľbu slov 
pobelavá, belavá za funkčnú. 

Kunderov preklad U studní jsi, mraku plný deště? / Pláč mé tiché matky – za všechny
nadobúda antropomorfické rozmery. Dvojveršie vypovedá o slzách preliatych nad nešťastím 
počas druhej svetovej vojny. Mrak a dážď ako poveternostné motívy tu znázorňujú človeka 
a jeho plač. Kupcov preklad je trošku nezrozumiteľný: Oblaky, vy v prameňoch sa napájate. / 
Moja tichá matka za všetkých slzy roní. Stráca sa v ňom prirovnanie plačúcej matky 
k dažďovému mraku objavuje sa však zoomorfný rozmer obrazu. Gáll vo svojom preklade 
poveternostný motív antropomorfizoval: Dažďový oblak, postávaš nad / prameňom? / Moja 
matka plakávala za všetkých. V dvojverší sa črtá ďalšia konotácia, a síce váhavé správanie 
lyrického subjektu. Protikladom mu je opäť plačúca matka.  

Geometrický obraz okrúhlej hviezdy spája Celan so zraneným srdcom svojej matky. Symbol 
židovskej hviezdy tu zjemňuje a zároveň deformuje. Je zrejmé, že tu ide o jej zavraždenie 
olovnatou guľkou práve z dôvodu, že nosila „okrúhlu hviezdu“. V poslednom dvojverší 
môžeme nájsť ustálené slovné spojenie zvesiť dvere z pántov. Ide však o synekdochické 
vyjadrenie pars pro toto, v ktorom dubové dvere predstavujú strom – dub a vybratie z pántov 
vyrúbanie, vyťatie z miesta jeho výskytu – takto chápe Celan smrť svojej matky. 

Pri preklade básne Osika bolo potrebné brať do úvahy, že ide o konkrétny žáner rumunskej 
ľudovej piesne. U Gálla sa prejavili nedostatočné znalosti v tejto oblasti, sčasti upustil od 



78

dvojverší a vytváral svojvoľné presahy. Gállovo riešenie nepovažujem v preklade tejto 
konkrétnej básne za funkčné, keďže ľudová poézia s presahom nepracuje a navyše, dvojveršie 
patrí k indikátorom ľudovosti. Pozitívne možno hodnotiť snahu prekladateľov vytvárať 
aliterácie, ktoré sú prítomné i v origináli, a eufonicky nepresné rýmy, v Gállovom prípade ide 
dokonca o objavný rým. Aliterácia sa tiež môže chápať ako prostriedok ľudovej poézie. 
Pomenovacím stavebným princípom básne sa stáva prírodno-subjektový paralelizmus 
charakteristický pre ľudovú poéziu (Marčok, 1980). S obraznosťou básne sa prekladatelia 
vyrovnali rôznorodo; obrazy v prekladoch nadobúdajú zoomorfné, antropomorfné či reifické 
rozmery.  

Analýza prekladov básní Osika a Tenebrae do slovenčiny a češtiny mala viacero cieľov. 
Jedným z nich bolo poukázať na výnimočnú poetiku Paula Celana. Vybrané ukážky z jeho 
poézie sú len skúmavkovým príkladom toho, akým spôsobom narába s obraznosťou 
a symbolikou a akým spôsobom ich usúvzťažňuje s inými prvkami básne. Preklad obraznosti 
v jeho poézii sa pre Kupca, Kunderu, Gálla i Haugovú stáva možnosťou narábať 
s významovou i zvukovou štruktúrou básne. Kundera sa prejavil ako vnímavý prekladateľ, 
s expresivitou, ktorá je citlivým poetologickým prostriedkom, narába funkčne. Prekladatelia 
mali možnosť využiť svoje kompetencie pri ľudovom žánri, pohrať sa so zvukovou 
i rytmickou stránkou básne. Z analýzy prekladov vyplynulo, že každý z prekladateľov sa 
pokúsil využiť svoje interpretačné predpoklady a výsledkom ich práce sa stali preklady na 
kvalitnej i menej kvalitnej úrovni. 
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K RECEPCII H. CH. ANDERSENA V SLOVENSKOM ROZHLASE
V ROKOCH 1954 – 2010

Eva Bubnášová



Abstract: The paper deals with the reception of Hans Christian Andersen’s work in the 
Slovak Radio in the period 1954 – 2010. It brings an overview of fairy-tales broadcasted as 
monological readings, dramatizations, or plays. Furthermore, it also outlines the differences 
between the original text by Andersen and its radio realization.    

Úvod

Výskum recepcie je pomerne širokou oblasťou vedeckého bádania, ktorá v našom chápaní 
zahŕňa všetky formy prijímania autora alebo diela vo vymedzenom kultúrnom priestore. 
Tento príspevok je čiastkovým výsledkom skúmania recepcie Hansa Christiana Andersena na 
Slovensku, v rámci ktorého sa zaoberáme literárnym prekladom a kritickými ohlasmi, ale aj 
„vplyvom“ Andersenovej tvorby na slovenskú pôvodnú tvorbu a pretavenie jeho textov do 
ďalších foriem umenia.

Rozhlas zohráva v procese recepcie významnú úlohu: je sprostredkovateľom Andersenovej 
tvorby a zároveň vytvára nové možnosti tvorivého prístupu k jeho textom. Na tomto mieste 
chceme poďakovať pracovníkom archívu Slovenského rozhlasu za ochotu pri zhromažďovaní 
materiálov, ktoré prebiehalo v roku 2010. Časové ohraničenie príspevku na obdobie 1954 –
2010 i rozsah spracovania témy príspevku vyplývajú z (ne)dostupnosti, resp. (ne)existencie 
archívnych dokumentov. Túto skutočnosť potvrdzuje aj výskum Vladimíra Draxlera z roku 
1985: „V rozhlasovom archíve, ktorý by mal poskytovať väčšinu študijného materiálu, 
donedávna archiválie buď neboli vôbec spracované, alebo boli spracované len čiastočne. 
Spisový materiál sa zachoval väčšinou iba v torzách a z niektorých období –  napr. z obdobia 
predmníchovskej republiky a zo začiatku päťdesiatych rokov – temer úplne chýba“ (Draxler, 
1985, s. 5). Aj zvukové záznamy rozhlasových hier (ktoré nás budú zaujímať v analytickej 
časti príspevku) sú dostupné až približne z rovnakého obdobia: „Zvukové záznamy 
rozhlasových hier sa do roku 1939 robili len výnimočne; záznamy od roku 1939 zhruba do 
polovice päťdesiatych rokov sa nezachovali“ (Draxler, 1985, s. 11). Opierajúc sa o kartotečné 
údaje, elektronické katalógy a zvukové nahrávky preto v príspevku mapujeme obdobie 1954 –
2010.    

Formy recepcie

Pojem recepcia sa v odlišných kontextoch chápe rôzne. V teórii prekladu môže fungovať ako 
fáza v procese prekladania, na základe ktorej prekladateľ text originálu interpretuje (porov. 
Vilikovský, 1984, s. 91 – 96), v teórii komunikácie tvorí člena opozície produkcia – recepcia, 
je fázou vnímania čítaného, počutého, videného. Jedni autori chápu recepciu ako prijímanie 
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literárneho diela formou kritických ohlasov, pre iných je relevantná len v prípade, keď sa 
premieňa do ďalšej tvorivej činnosti (prekladu alebo pôvodnej tvorby). Literárna veda nazerá 
na recepciu v zásade dvojako: 1. z pohľadu recepčnej estetiky, ktorá skúma potenciál textu 
pôsobiť na adresáta istým spôsobom; 2. z pohľadu dejín recepcie, ktoré sa zaoberajú 
historickým vývojom recepcie, vychádzajúc zo skúseností reálneho, empirického čitateľa.

Recipient, formovaný literárnym i mimoliterárnym okolím, vstupuje v procese čítania 
nevyhnutne do komunikácie s textom (text vo svojej mysli konkretizuje a interpretuje a pod.), 
ale výberovo aj do komunikácie o texte. Môže ostať pasívnym článkom, ktorý svoj čitateľský 
zážitok ďalej neposúva, alebo ho môže pretaviť do vlastnej tvorivej činnosti. Pojem vlastnej 
tvorivej činnosti zahŕňa tri okruhy: 1. tvorivú činnosť literárno-kritickú; 2. tvorivú činnosť 
prekladateľskú; 3. tvorivú činnosť autorskú.

Tvorivá činnosť literárno-kritická sa priamo podieľa na vytváraní estetickej normy a tým aj 
horizontu očakávania budúcich čitateľov literárneho diela, ktoré je jej predmetom. Zahŕňa 
všetky prejavy, ktoré vybraný text hodnotia, interpretujú či zaraďujú do širšieho kontextu. Jej 
výsledkom sú metatexty, texty o texte, nie nové svojbytné literárne diela. 

Nové literárne diela sú výsledkom tvorivej činnosti autorskej a Anton Popovič ich nazýva 
autorskými metatextami (Miko – Popovič, 1978, s. 275 – 276). Autor sa pritom v procese 
metakomunikácie môže podľa neho odvolávať buď na vlastný text, alebo na text cudzí 
(takýmto typom nadväzovania je podľa Popoviča napr. plagiát, alúzia, paródia, ale aj 
preklad). O literárnokritickej (literárnovednej) a autorskej tvorivej činnosti v procese hovorí 
inými slovami aj Dionýz Ďurišin, keď pri výskume medziliterárnych vzťahov rozlišuje 
geneticko-kontaktové vzťahy externé (správy, zmienky, informatívne preklady, národné mýty, 
styky) a interné (napr. alúzia či plagiát; porov. Ďurišin, 1985, s. 111 – 196). 

Ako osobitnú formu medziliterárnej recepcie vyčleňuje Dionýz Ďurišin umelecký preklad, t. j. 
tvorivú činnosť prekladateľskú. Postavenie prekladu medzi literárno-kritickou a autorskou 
tvorivou činnosťou vyplýva z problematického definovania jeho „originality“: Ide o text 
o texte, samostatný literárny žáner alebo dokonca o originálne dielo?

V medziliterárnej komunikácii, v procese prijímania inej literatúry, zohráva rozhodujúcu 
a zároveň aktívnu úlohu prijímajúca literatúra, ktorá si „vyberá“ z ponuky literatúr 
a literárnych diel podľa svojich potrieb i možností. Fungovanie prijímaného diela, autora, 
literatúry v novom prostredí je možné opísať práve formami, na ktoré sme upozornili vyššie. 
Podobne pristupuje ku klasifikácii recepčných foriem H. Linková. Vychádzajúc z O. 
Ehrismanna rozlišuje produktívnu, reproduktívnu a pasívnu recepciu. Pod pojem produktívnej 
recepcie spadajú „vplyvy“ a „pôsobenia“ pri vzniku literárnych diel, ktorých výsledkom je 
nové literárne dielo (ide teda o tvorivú činnosť autorskú). Reproduktívna recepcia predstavuje 
všetky snahy o sprostredkovanie primárneho objektu recepcie, či už literárnovedné 
(sprostredkovanie porozumenia textu prostredníctvom osvetlenia kontextu jeho vzniku alebo 
zaradenia) alebo literárnokritické (hodnotenie diela na pozadí platných noriem; porov. Link, 
1980, s. 89 – 90). Linková za reproduktívnu recepciu považuje aj divadelné inscenácie 
a adaptácie (v zmysle úprav pre rozhlas či televíziu; Bearbeitung), pričom však v týchto 
prípadoch poukazuje na tenkú deliacu čiaru medzi „produktívnosťou“ a „reproduktívnosťou“. 
Treťou kategóriou je pre Linkovú pasívna recepcia, t. j. recepcia, ktorá neústi ani do 
vytvorenia nového estetického objektu, ani do textu, ktorý by takýto objekt sprostredkúval. 
Klasifikáciu Hannelore Linkovej si dovolíme doplniť v zhode s Dionýzom Ďurišinom 
o preklad ako samostatnú, špecifickú formu medziliterárnej recepcie. Úpravy pre rozhlas či 
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divadelné inscenácie považujeme za prejavy produktívnej recepcie (v prípade rozhlasových 
spracovaní za predpokladu, že ide o dramatizácie a rozhlasové hry, nie o monologické 
čítania). Práve na ne sa sústredíme v predkladanom príspevku.

H. Ch. Andersen v Slovenskom rozhlase v období 1954 – 2010

Hans Christian Andersen je v našom kultúrnom priestore známy predovšetkým ako 
rozprávkar a autor pre deti. Hoci ide o výrazné sploštenie jeho autorskej tvorby i zameranosti 
diela, paradoxne mu možno práve takéto vnímanie „pomohlo“ pomerne skoro a vo výraznej 
miere dostať sa do rozhlasového éteru. Už v počiatkoch fungovania Československého 
rozhlasu si rozprávka našla svoje miesto v programovej skladbe v podobe Detskej besiedky 
(Jenča, 2009, s. 23 – 41). V bratislavskom vysielaní sa rozprávka udomácnila v sobotňajšom 
podvečernom programe Teta Hana: Rozprávky pre deti v podaní Hany Gregorovej. Na 
košickom okruhu prevzal podobnú úlohu strýco Emo (Emo Rusko). Z programu rozhlasového 
vysielania, ktorý bol vydávaný v rámci periodika Radiojournal, však nie je zrejmé, aká 
rozprávka ten ktorý večer odznela. O tom, že Andersen nebol pre kompetentných neznámy, 
svedčí však napríklad skutočnosť, že na pražskom okruhu mal 13. decembra 1927 zaznieť 
Andersenov Uspavač v recitácii Josefa Žemlu (Radiojournal, 5, 1927. 42). V 20. rokoch 
minulého storočia už existovalo niekoľko knižných vydaní prekladov Andersenových 
rozprávok (porov. Javorková, 2010), konkrétnejšie záznamy z vysielania v tomto období však 
chýbajú. Najmenej dve rozprávky dánskeho spisovateľa však Teta Hana slovenským deťom 
sprostredkovala – v roku 1931 vyšli aj v jej knižke Rozprávočky z rádia. Kým čítaná,
monologická rozprávka sprevádzala rozhlasové vysielanie v našom priestore od počiatku, 
rozprávková hra sa začala vysielať až v roku 1953 (porov. Panáková, 1995, s. 5). Marián 
Mikola datuje počiatky rozhlasovej hry pre deti a mládež už do polovice tridsiatych rokov, 
explicitne uvádza rozhlasové prepisy rozprávok (Mikola, 1998, s. 64) – z uvedeného však nie 
je zrejmé, či hovorí o dramatizáciách rozprávok alebo o hrách písaných priamo pre rozhlas. 
Za zaradením rozprávkovej hry do programu vysielania stáli v tom čase ideologické zámery: 
„V roku 1953 sa z rozhodnutia vedenia dostala do vysielacej štruktúry Čs. rozhlasu tzv. 
‚nedeľná rozprávka‘, ktorá mala odpútať deti od nedeľných bohoslužieb. Vtedy určite nikto 
nepredpokladal, že ostane v štruktúre na pôvodnom mieste štyridsaťpäť rokov a že sa stane 
jednou z najpočúvanejších rozhlasových relácií“ (Drugová, 1998, s. 76). Zastúpenie 
rozprávok v rozhlasovom vysielaní sa neskôr ešte zvýšilo, keď sa v roku 1956 zaviedla 
rozprávka pred spaním v trvaní asi 20 minút (Drugová, 1998, s. 78). 

V období 1954 – 2010 zaznela v slovenskom vysielaní rozhlasu Andersenova rozprávka 
najmenej 240 ráz. V zásade možno s výnimkou drobného poklesu v 60. rokoch hovoriť 
o kontinuálnom narastaní záujmu o Andersenovo dielo. V 50. rokoch bolo spolu 
odvysielaných 26 rozprávok upravených pre rozhlas. V 60. rokoch celkový počet klesol na 
20, avšak následne už len stúpal a v prvom desaťročí 21. storočia dosiahol počet uvedení číslo 
74.
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V tejto súvislosti stojí za úvahu tvrdenie J. Mukařovského o estetickej hodnote diela a jej 
premenlivosti. Vo svojej štúdii Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty píše:  
„Dokonce i díla, jichž cena není popírána, procházejí dobami, kdy žijí pouhý život fantomů, 
kdy jejich proslulost vegetuje ve formě pouhé konvence, stává se též, že oficiální hodnota 
nějakého díla se udržuje školní osnovou, jež žákům předpisuje četbu určité básně“ 
(Mukařovský, 1966, s. 79). Ponúka sa nám teda otázka, či zaradenie Andersena do 
programovej skladby je dôsledkom istej zotrvačnosti, osvedčeného úspechu u poslucháčov, 
alebo či sa v jeho sprostredkovávaní objavujú nové prístupy. Domnievame sa, že túto otázku 
možno čiastočne zodpovedať pohľadom na zastúpenie premiér a repríz v uvedených 
obdobiach. Na jednej strane stoja pritom hodnoty overené časom, historickosť, Mukařovského 
vegetatívnosť a fakt, že „detský poslucháč sa rád vracia k známym príbehom“, z čoho 
„vychádza aj dramaturgická programová koncepcia rozhlasových rozprávok, zaraďovanie 
repríz“ (Panáková, 1995, s. 31). Na druhej strane je neutíchajúce čerpanie inšpirácie 
z Andersenových textov, ich nové spracovanie a úprava pre rozhlas, Mukařovského živosť. 

Pomer premiér a repríz v období 1954 - 2010
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Premiéry

Reprízy

Ako možno vidieť na grafe, v prvých štyroch desaťročiach sledovaného obdobia bol počet 
premiérovaných rozhlasových diel pomerne stály, pohyboval sa od 6 do 15 premiér za rok. 
V 90. rokoch nastáva tvorivý útlm (6 premiér) a vzápätí počet premiér výrazne stúpa. Podiel 
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repríz pritom rastie kontinuálne (11 – 14 – 18 – 25 – 45 repríz), až na mierny pokles 
v poslednom období (36). Čo však spôsobilo prudký nárast premiér v posledných rokoch?
Zo žánrového hľadiska tvoria Andersenove rozprávky v rozhlasovom vysielaní tri typy 
spracovania: 1. monologické čítanie (trvá cca. 10 minút, v princípe ide o prednes 
publikovaného prekladu); 2. dramatizácia (spracovanie epického textu do dramatickej 
podoby); 3. rozhlasová hra (hra písaná priamo pre rozhlas v trvaní okolo 45 minút). 
Práve rozhlasová hra je „najvýraznejším audiálnym dramatickým žánrom. [...] Zároveň treba 
poznamenať, že dramatizácia, adaptácia a pôvodná rozhlasová hra tvoria základ audiálnej 
dramatiky. Základný rozdiel medzi prvými dvoma typmi a rozhlasovou hrou spočíva v tom, 
že dramatizácia a adaptácia vychádzajú z iných umeleckých artefaktov a iba po úprave sa 
stávajú rozhlasovým žánrom“ (Žilková, 1995, s. 20 – 21). Napriek tejto definícii rozhlasovej 
hry sa v priebehu zhromažďovania vstupného materiálu ukázalo, že hoci v prípade Andersena 
vo všetkých prípadoch ide o spracovanie už existujúceho písomne fixovaného epického 
artefaktu, ako „rozhlasová hra“ sú na archívnych dokumentoch označené aj tie dramatizujúce 
spracovania, ktoré zo strany upravovateľa vykazujú väčší zásah do dejovej línie, celkovej 
perspektívy rozprávania alebo počtu postáv.

Žánrové zastúpenie rozhlasových uvedení
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Rozprávky Hansa Christiana Andersena boli teda v histórii svojej rozhlasovej recepcie 
zastúpené trojako. Vo výraznej väčšine prípadov išlo o monologické čítania (152), za nimi 
nasledovali dramatizácie a potom rozhlasové hry. Netreba však zabúdať na pomerne vysoký 
index reprízovosti. Indikátorom živosti, ako sme už spomínali, sú totiž práve premiéry. 
(Reprízy naopak naznačujú „konzervovanosť“, možno až kánonickosť – ak o nej v prípade 
rozhlasových nahrávok možno uvažovať). Pri pohľade na žánrovú skladbu premiérovaných 
Andersenových rozprávok je zrejmé, že práve monologické čítania sa podpísali pod ich 
prudký nárast v poslednom sledovanom období. V roku 2005 bol odvysielaný tridsaťdielny 
seriál Neznámych rozprávok Hansa Christiana Andersena, ktoré vybral a prerozprával Erik 
Jakub Groch (Pravdepodobne nie náhodou v tom istom roku vyšla Grochovi kniha 
prekladov/prerozprávaní Andersena Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch a zvieratkách, 
ktoré podľa tiráže upravil na základe vydania Antona Machta Pohádky a povídky z roku 
1930). Kým do roku 1990 nasledovali za monologickými čítaniami dramatizácie (i keď vo 
výrazne nižšom počte), v posledných dvadsiatich rokoch sa situácia zmenila. Nárast 
premiérovaných rozhlasových hier odzrkadľuje voľnejšie zaobchádzanie s predlohou a väčší 
vlastný vklad upravovateľa.  
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Žánrová skladba premiér 1954 - 2010
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Na záver tejto časti príspevku už len spomeniem, že rebríček najčastejšie uvádzaných 
Andersenových rozprávok (bez ohľadu na žánrové zaradenie) v podstate zodpovedá rebríčku 
najprekladanejších rozprávok. Najviac boli uvádzané rozprávky: Škaredé káčatko (20), 
Snehová kráľovná (17), Statočný cínový vojačik (16), Slávik (14), Ihla na plátanie (11), Malá 
morská panna (11), ale napríklad aj Hrášky (10) či Nespokojný snehuliak (10).

Medzi reproduktívnosťou a produktívnosťou

Ako sme už uviedli, najvýraznejším audiálnym dramatickým žánrom je rozhlasová hra. Práve 
na poli rozhlasovej hry (a sčasti aj dramatizácie) sa najvýraznejšie prejavuje aj produktívnosť 
recepcie (monologické čítanie naproti tomu zaraďujeme k reproduktívnemu typu recepcie, 
keďže mu ide skôr o sprostredkovanie primárneho objektu recepcie ako o vytvorenie nového, 
svojbytného artefaktu).

„Rozhlasovo-dramatická tvorba sa často nazýva jednorozmerným divadlom [...]. Poslucháč 
vníma umeleckú výpoveď iba sluchom [...]. Napriek tomu nemusí byť rozhlasový poslucháč 
v porovnaní s divadelným v nevýhode, pretože to, o čo je ukrátený v pestrosti, bohatstve 
a hmatateľnej konkrétnosti dojmov a zmyslových zážitkov, to si môže vynahradiť rozletom 
vlastnej fantázie, ktorej sa nekladú prakticky nijaké medze“ (Palkovič, 1974, s. 36 – 37). 
Vzhľadom na výhradne sluchové vnímanie a rozsah by mala rozhlasová hra spĺňať niekoľko 
kritérií: jednoduchšia a hutnejšia fabula, nižší počet postáv, ľahko vnímateľný dramatický text 
so sklonom k hovorovosti (teda aj expresívnosti a emocionálnosti; porov. Rísová, 1983, s. 7), 
hlasová charakteristika postáv. Dvojnásobne by to malo platiť v rozprávkovej rozhlasovej hre, 
ktorá je určená najmä deťom do 10 rokov.

V centre rozhlasovej hry, dramatizácie (a koniec koncov aj monologickej rozprávky) stojí 
slovo. „Jeho poslaním je sprostredkovať dej, obraz prostredia, podobu konajúcich postáv, má 
upútať, poúčať, vychovávať i pobaviť“ (Rísová, 1983, s. 5). Okrem neho však do 
bezprostrednej komunikácie s poslucháčom vstupujú aj zvukové efekty a hudba, ktoré 
„umocňujú hlavne emocionálnu stránku hovoreného slova, vytvárajú priestorovú ilúziu, sú 
kulisou i súčasťou umeleckého obrazu“ (Žilková, 1995, s. 23). Z hľadiska zložitosti fabuly, 
expresívnosti a jazykovej charakteristiky postáv sa teraz bližšie pozrieme na jedno zo 
spracovaní Andersenovej rozprávky Divé labute. Rozprávkovú hru Elenka a kŕdeľ havranov
(premiéra 17. 5. 1992, 39 minút) podľa predlohy napísal na jej motívy Peter Gregor.
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Andersenova rozprávka (vychádzajúca z folklórneho motívu) sa odohráva zhruba nasledovne: 
Jedenásť bratov princov chodí do školy, nažívajú si dobre, až kým sa ich otec neožení so zlou 
kráľovnou, ktorá ich premení na jedenásť labutí. Ich sestra Elisa je zatiaľ u sedliaka. Keď sa 
vráti domov, krásna a zbožná, macocha ju nemôže ani vystáť, zmaľuje ju ako škratu, až ju 
otec nespozná a ona odíde z domu. V lese stretne starenku, ktorá jej ukáže jedenásť labutí. Na 
večer sa premieňajú späť na princov, Elisa v nich spozná bratov a spoločne odletia do cudzej 
krajiny. Tam sa Elise prisní víla a prezradí jej, ako bratov odkliať: musí upliesť košele 
z pŕhľavy a celý čas neprerieknuť ani slovko. Elisa súhlasí. Medzitým ju nájde mladý kráľ a 
zaľúbi sa do nej. Plány mu však skríži arcibiskup, ktorý Elisu uvidí o polnoci trhať na 
cintoríne žihľavu, a označí ju za bosorku. Elisu majú upáliť. K hranici však v poslednej chvíli 
priletia labute, ona na ne hodí košele, labute sa premenia na princov a dokážu jej nevinu. 
Andersenov text je viac lyricko-epický než dramatický, jeho súčasťou sú dlhšie opisné pasáže 
a monológy. 

Peter Gregor celú rozprávku naturalizuje, hlavnú postavu nazýva Elenkou a namiesto labutí 
premieňa bratov na havrany (v duchu domácej tradície zhavranelých bratov). Dejovú líniu 
zjednodušuje a redukuje postavy. Celkom vypúšťa Elisino – Elenkino stretnutie s bratmi, aj 
ich spoločnú cestu ponad more. Z rozprávania sa vytráca starenka i víla a namiesto nich sa 
Elenkinimi pomocníčkami stanú rieka a vŕba: prezradia jej, že kráľovná jej bratov premenila 
na havranov (!) a že ich vyslobodí len vytrvalosťou a žihľavovými košeľami. Gregor tak 
z fabuly odstránil dejovo málo dynamické časti a namiesto nich dotvoril alebo rozšíril 
dramatickejšie úseky. Príkladom je aj scéna samotného zakliatia, ktorá zároveň ilustruje 
hlasovú vyhranenosť dominantnej kráľovnej:

Hans Christian Andersen (1956, s. 39): 
O týždeň poslala Elisu na vidiek k sedliakom. Netrvalo dlho, nahovorila kráľovi o úbohých princoch toľko
zlého, že sa už o nich vôbec nestaral.
„Vyleťte do sveta a starajte sa sami o seba!“ povedala zlá kráľovná.
„Vyleťte ako veľké nemé vtáky!“ Princovia sa zmenili na jedenásť nádherných labutí. S čudným krikom vyleteli
zámockými oblokmi a leteli ponad park do lesa.

Peter Gregor (SCD-000201: Elenka a kŕdeľ havranov):
Kráľovná: /zasmeje sa/ Ech, či si zabudol, že sa do svojho slávneho panciera už dávno nezmestíš a keby si 

sa aj zmestil, na koňa sa nevyteperíš a keby si sa aj vyteperil, kôň by sa pod toľkou ťarchou 
napoly zlomil a keby sa aj nezlomil, strašne dlho by trvalo, kým by si ty dvanásť najbohatších 
krajín sveta dobyl, lebo si už starý a tučný! A ja tak dlho čakať veru nebudem! Nebudem 
a nebudem! Sama si so všetkým poradím.

Zvuk: hudobný motív
Kráľovná: /v echu/ Vy všetci, ako ste, premeňte sa v čiernych vtákov! Vy všetci, ako ste, vezmite na seba 

podobu havranov a leťte! Leťte do sveta, nech vás tu viac nevidím! Leťte, leťte!
Zvuk: motív premeny, krákanie havranov, hudba

Podobne je to aj so scénou trhania žihľavy na cintoríne, ktoré Andersen v rámci možností 
písaného textu opisuje a ktorému Gregor dáva strašidelný nádych pomocou prelínajúcich sa 
zvukov:
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Hans Christian Andersen (1956, s. 49):
Kráčala dlhými alejami a opustenými cestami k cintorínu. Na najširšom náhrobku zazrela húfik hnusných
čarodejníc. Elisa musela ísť celkom popri nich. Čarodejnice na ňu gánili, ale ona sa pomodlila, nazbierala
pŕhľavy a odniesla na zámok. 

Peter Gregor (SCD-000201: Elenka a kŕdeľ havranov):
Zvuk: húkanie sovy

Zbor škrekľavých a dutých hlasov /do toho sova/
Ktože sa to tu o polnoci zakráda?
Ktože to tu o polnoci niečo hľadá?
Vy neviete? To je Elenka z kráľovského paláca ...
/viaceré hlasy rôznym strašidelným spôsobom opakujú/
Elenka?
Elenka?
Elenka ...

Gregor v Andersenovom texte akoby hľadal miesta, ktoré v sebe majú potenciál dialógovosti, 
dramatickosti, gradácie. Aj v záverečnej scéne robí výsmech davu plastickejším. Andersen 
masovosť naznačil v uvádzacej vete, Gregor ju pretavuje do prekrikujúcich sa hlasov:

Hans Christian Andersen (1956, s. 52):
Zberba sa jej posmievala, kričala:
„Ľaľa, bosorka, ako si hundre! Spevník nedrží v rukách, kdežeby, sedí si so svojím hnusným bosoráctvom,
roztrhajte jej to na márne kúsky!“

Peter Gregor (SCD-000201: Elenka a kŕdeľ havranov):
Hlas 5: Čo to má v rukách?
Hlas 1: Pozrite, ľudia! Košele!
Hlas 3: Z pŕhľavy a ľanu! Z pŕhľavy a ľanu šila tá bosorka!
Hlas 1: Do plameňov s ňou!
Hlas 2: Upáliť!

Andersenovu lyrickosť sa Gregor vo svojej hre pokúša zachovať. Zrejmá je predovšetkým na 
miestach Elenkinho vnútorného monológu a pri stretnutiach s vŕbou a riekou. Poslucháč aj 
vďaka hudobnému podfarbeniu dostáva možnosť preniknúť akoby do duše hrdinky a stať sa 
jej pomyselným spojencom:

Hans Christian Andersen (1956, s. 46 – 47):
Musíš jej [...] veľa natrhať, hoci ti popŕhli ruky. Nohami ju rozšliap a urob z nej priadzu. Z priadze urobíš 
jedenásť košieľ s dlhými rukávmi [...].

Peter Gregor (SCD-000201: Elenka a kŕdeľ havranov):
Vŕba: Keď budeš trhať pŕhľavu, bude to, akoby si brala do dlaní žeravé uhlíky ... Keď budeš trhať 

ľan, bude to, akoby si kráčala za pluhom ... A keď budeš priasť z pŕhľavy a ľanu, mozole 
prasknú a bude sa ti zdať, že v živom mäse svojich dlaní držíš oheň ... .

Jazyk v rozhlasovom vysielaní je aj nástrojom charakteristiky postáv. Je nositeľom 
expresívnosti, emócií, vtipu. Andersen v pasáži o arcibiskupovom odhalení využíva iróniu, 
(smutno)vtipnou sa scéna stáva na rovine hlbšieho vnímania textu. Gregor mení postavu 
arcibiskupa na kráľovského radcu, čím celkom zaniká kritika duchovenstva. Hra sa stáva 
klasickou fantastickou rozprávkou:

Hans Christian Andersen (1956, s. 49):
Len jediný človek ju videl. Bol to arcibiskup, bdel, keď ostatní už spali. [...]
V spovednici povedal kráľovi, čo videl a čoho sa obával [...].
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Peter Gregor (SCD-000201: Elenka a kŕdeľ havranov):
Radca: Mám nezvratný dôkaz, vaše veličenstvo! Nezvratný!
Kráľ II: /po pauze/ Tak čujme. Predlož ho.
Radca: /s dôrazom na každé slovo/ Včera o polnoci som ju videl na cmiteri!
Zvuk: pauza
Kráľ II: Hm... na cmiteri, vravíš?
Radca: Na cmiteri, vaše veličenstvo.
Kráľ II: O polnoci, vravíš...
Radca: O polnoci, vaše veličenstvo! Keď hodina duchov odbila! Rovno o polnoci!
Kráľ II: A to je dôkaz bosoráctva, vravíš?
Radca: Nezvratný, vaše veličenstvo! Nez-vrat-ný dôkaz!
Kráľ II: Hm. Tak sa musím opýtať niečo ja teba, radca.
Radca: Pýtajte sa, vaše veličenstvo.
Kráľ II: Kde si bol včera o polnoci ty?
Radca: No predsa na cmiteri, vaše veličenstvo! Na cmiteri! Inak by som tú bosorku nemohol vidieť!
Kráľ II: Nuž keď je nezvratným dôkazom bosoráctva prechádzať sa o polnoci na cmiteri, potom si 

bosorák aj ty! /zasmeje sa/ To by som nebol taký múdry kráľ, keby som nevedel, že čo 
usvedčuje z bosoráctva jedného, usvedčuje aj druhého.

Radca: /kokce/ Ale najjasnejší kráľ... ja... ja predsa... ja...
Kráľ II: Neplaš sa radca, len som žartoval.

Ako sme povedali už vyššie, zvukové efekty umocňujú emocionálnu stránku hovoreného 
slova, vytvárajú priestorovú ilúziu, sú kulisou i súčasťou umeleckého obrazu. A nielen 
sprievodné zvuky, ale aj farba hlasu postáv a ich intonácia. Práve oni prepožičiavajú 
rozhlasovej hre významy, ktoré by sme v písomne fixovanom texte márne hľadali. Spolu 
s nimi sa na dramatickosti hry podieľajú dialógy, ktoré Peter Gregor efektne dotvoril na 
základe Andersenovho epického opisu. Vniesol nimi do svojej rozprávkovej hry napätie 
i vtip. Za protipól dramatickosti si zvolil lyrickosť, umocnenú sprievodnou hudbou. 
Analyzovaná rozhlasová hra Petra Gregora je len jednou z početných rozhlasových 
rozprávkových hier a dramatizácií, ktoré na motívy Andersenových rozprávok v Slovenskom 
rozhlase vznikli. Ako sme ukázali v druhej časti, Andersenova tvorba zaujímala a stále 
zaujíma v programovej skladbe svoje miesto a čísla nenasvedčujú, že by sa ich status mal 
v najbližších rokoch zmeniť. Úpravy textov pre rozhlas (ktorej príkladom bola aj Gregorova 
Elenka a kŕdeľ havranov) nás však nútia sa zamyslieť, nakoľko vlastne rozprávka ostane 
rozprávkou Andersenovou, ak sa z labutí stanú havrany, z arcibiskupa radca, z víly vŕba. Ale 
to už je otázka hľadania rovnováhy medzi vernosťou autorovi a úsilím zaujať poslucháča.
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PREKLAD LITERÁRNYCH DIEL KRAJÍN JUŽNÉHO KAUKAZU

Dominika Fifiková



Абстракт: Настоящий доклад рассматривает перевод художественной литературы 
стран южного Кавказа (Армении, Азербайджана,Грузии) с русского на словацкий язык. 
В случае отсутствия обладания языка оригинала переводчиком занимается анализом 
его работы над вторичным переводом и рассуждает о возможности употребления 
приведенного способа перевода в будущем. 

Preklad z druhej ruky je druh prekladu, kedy prekladateľ nepozná jazyk originálu a pracuje 
s jeho prekladom do iného jazyka. Náš príspevok pojednáva o problematike prekladu 
literatúry krajín Južného Kaukazu – Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska do slovenčiny 
prostredníctvom ruského jazyka. Napriek tomu, že v dejinách slovenského prekladu je metóda 
prekladu z druhej ruky dostatočne rozšírená, v rámci translatológie patrí k menej 
preskúmaným oblastiam. Vzácnym zdrojom informácií o preklade z druhej ruky v kontexte 
slovenskej literatúry 20. storočia je práca Evy Javorkovej Preklad z druhej ruky v slovenskej 
literatúre 20. Storočia (2009). Autorka v nej podáva široký obraz o tejto prekladateľskej 
metóde. V našom príspevku však pozornosť sústredíme na diela azerbajdžanskej, gruzínskej 
a arménskej literatúry v slovenskom preklade a zároveň uvažujeme nad potenciálom 
slovenských prekladov juhokaukazskej tvorby v budúcnosti.

Význam Južného Kaukazu ako strategicky mimoriadne dôležitej geopolitickej križovatky 21. 
storočia stále rastie. Napriek tomu sa nám o tomto regióne dostáva málo informácií, 
nehovoriac o absencii poznatkov o národnej histórii a kultúre Arménska, Azerbajdžanu 
a Gruzínska. V rámci globalizačných trendov, ktoré menia „slovenské“ na „európske“, je 
zaujímavé zistenie, že v krajinách tohto konkrétneho priestoru prebieha proces opačný, zo 
„sovietskeho“, „ruského“, či „kaukazského“ sa stáva „arménske“, „azerbajdžanské“ a 
„gruzínske“. Napriek osamostatneniu tieto krajiny stále využívajú svoj status krajín 
„postsovietskeho“ priestoru v zmysle využívania ruského jazyka, a tiež prostredníctvom 
svojej pozície ako mosta medzi Západom a Východom. Aktívna inšpirácia cudzími 
kultúrnymi identitami, otvorenosť a ústretovosť v komunikácii v záujme výmeny kultúrnych 
špecifík tu samozrejme majú svoje miesto – obohacujú a formujú kultúru juhokaukazských 
národov. Tie však nezabúdajú na ochranu pilierov svojej vlastnej materiálnej a duchovnej 
kultúrnej základne. Práve v tomto období vývoja nezávislého Arménska, Azerbajdžanu 
a Gruzínska pociťujeme potrebu opätovne nadviazať kontakt týchto krajín so Slovenskom, 
a to prostredníctvom literatúry a jej vlastnosti spájať národy kultúrne odlišné a krajiny 
geograficky vzdialené.

Skutočnosť, že pomerne veľký počet diel juhokaukazskej literatúry sa automaticky prekladá 
do ruského jazyka, resp. autori píšu vo svojom rodnom jazyku i v ruštine zároveň (Suren 
Petrosjan, Anar Rzajev, Anna Grig), nás posúva o krok bližšie k ich prekladom do slovenčiny.  
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Voľbu ruštiny tu jednoznačne môžeme chápať ako strategickú – posúva diela autorov za 
hranice ich rodiska. V záujme priblíženia juhokaukazskej literatúry slovenskému čitateľovi 
a z dôvodu, že sa táto v slovenskom preklade odsunula na vedľajšiu koľaj, by sme neradi 
spájali automatické preklady diel juhokaukazských autorov do ruštiny s politickými 
ambíciami kohokoľvek. Prostredníctvo ruského jazyka nám práve umožní spoznať veľkosť 
kultúry krajín tohto geografického priestoru.  

V súčasnosti pôsobí v Arménsku viac ako 20 „ruskojazyčných“ spisovateľov arménskej 
národnosti (informácia z Moskovského medzinárodného knižného veľtrhu 2009). Preklady do 
ruštiny majú silnú tradíciu, intenzívne sa im venovali ruskí básnici (napr. Naum Grebnev, 
Valerij Briusov) v priebehu 20. storočia, ktoré je známe ako „zlatý vek arménskej literatúry“. 
V Azerbajdžane datujeme počiatky prekladu z azerbajdžanského do ruského jazyka na prvú 
polovicu 19. storočia, konkrétne na rok 1837, kedy sa uskutočnil i prvý autorský preklad 
v tejto jazykovej kombinácii. Množstvo azerbajdžanských diel sa do ruského jazyka 
prekladalo v 20. a 30. rokoch, kedy bola krajina súčasťou Sovietskeho zväzu. V ďalších 
rokoch o poklese prekladov stále hovoriť nemôžeme: do ruštiny sa prekladajú poémy Nizami 
Gjandžaviho a ďalších azerbajdžanských básnikov a prozaikov (S. Vurgun, S. Rustam, M. 
Ibragimov, Abuľgasan atď.). Od polovice 50. rokov v Azerbajdžane pôsobila silná skupina 
prekladateľov ruskej i azerbajdžanskej národnosti (prekladateľ azerbajdžanskej poézie do 
ruštiny Kafarov, Dadašidze a mnohí ďalší). V prvej polovici 90. rokov minulého storočia 
počet prekladov klesol (k tomu okrem pádu sovietskeho zriadenia prispel aj fakt, že v 20. 
storočí sa písmo azerbajdžanského jazyka menilo štyrikrát, posledná zmena prišla po vzniku 
republiky v roku 1991 v podobe prechodu abecedy na latinku, upravenú podľa tureckého 
pravopisu), no od konca 20. storočia je prekladateľská činnosť v krajine opäť bohatá: ruské 
preklady azerbajdžanskej literatúry sa dostávajú do učebníc literatúry pre školy s vyučovacím 
jazykom ruským, diela mladých azerbajdžanských básnikov sa v preklade publikujú 
v ruskojazyčnej tlači v Azerbajdžane a vychádzajú aj na stránkach ruských novín a časopisov. 
V roku 2009 vyšla v ruštine Antológia azerbajdžanskej poézie v troch zväzkoch. Pokiaľ ide o 
gruzínsku klasickú literatúru, k zahraničným čitateľom sa dostala prevažne prostredníctvom 
ruských prekladov až v 20. storočí. Preklady sa v Sovietskom zväze vypracovávali účelovo 
pri rôznych slávnostných príležitostiach a výročiach, preto sa v súčasnosti diela gruzínskych 
autorov prekladajú odznova za účelom skvalitnenia ich prekladu (napr. tvorba I. Čavčavadze,
V. Pšavela). 

Podľa údajov Slovenskej národnej bibliografie bolo od roku 1900 do roku 2004 vyhotovených 
39 822 prekladov do slovenského jazyka, z toho 608 prekladov z druhej ruky. Ruština bola 
druhým najčastejším východiskovým jazykom pri týchto prekladoch, voľba na ňu padla pri 
191 tituloch. Cez ruštinu bolo preložených 10 arménskych diel, 9 diel z azerbajdžanskej 
tvorby a 25 z gruzínskej. 

V súčasnosti na Slovensku pôsobia prekladatelia arménčiny a gruzínčiny, ktorí sa venujú 
úradným jazykovým prekladom. Plán umeleckých prekladov z arménčiny do slovenčiny 
existuje zatiaľ iba v teoretickej rovine a vychádza z iniciatívy arménskej literárnej agentúry 
(First Armenian Literary Agency) s cieľom propagácie arménskej literatúry v zahraniční, 
preto v praktickej rovine závery robiť nemôžeme. Pokiaľ ide o umeleckú literatúru, 
slovenským čitateľom v mysli rezonujú mená spisovateľov arménskeho a gruzínskeho 
pôvodu, ktorí vo svojom rodnom jazyku nepísali, a teda ich diela boli preložené priamo 
z originálu. Príkladom je William Saroyan alebo Bulat Okudžava. Po azerbajdžanskej 
literatúre (i prekladateľoch) na Slovensku (po poslednom preklade z druhej ruky v roku 1986) 
niet ani stopy. Vzhľadom na to, že záujem o štúdium ruského jazyka u nás v posledných 
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rokoch stúpol a slovenské vysoké školy si vychovávajú novú generáciu rusistov, pristupovali 
by sme v záujme „osvety“ a zbližovania národov k prekladu z druhej ruky zhovievavejšie. 
Slimák na besede o Preklade z druhej ruky v roku 1983 označil tento typ prekladu za 
„nevyhnutné zlo“. Po takmer tridsiatich rokoch nám neostáva nič iné, len konštatovať, že táto 
prekladateľská metóda je naozaj „nevyhnutná“. Nemôžeme preto súhlasiť s tým, že je preklad 
z druhej ruky „už viac-menej pasé“, pretože „na vysokých školách možno študovať všetky 
jazyky, v ktorých sa niekedy niečo napísalo“ (Andričík, 2008, s. 28 – 29). Na jednej strane nie 
je voľba použiť pri preklade ruský jazyk namiesto jazyka originálu ideálna; na druhej strane 
preklad z druhej ruky znamená štúdium východiskového jazyka (tzn. jazyka originálu a jeho 
zákonitostí) a prostredia z ktorého originál vychádza, prináša nové podnety a vedomosti.  
Za kameň úrazu pri práci prekladateľa juhokaukazskej literatúry sa automaticky považuje 
neznalosť jazyka originálu. Spomeniem však slová Andričíka: „Pri tejto príležitosti však 
zopakujem starú známu vec, že znalosť jazyka nie je automaticky zárukou dobrého prekladu, 
a možno aj neskromne pripomeniem, že aj preklad z druhej ruky, ak už nie je iné riešenie,  
môže mať svoje kvality, najmä ak prekladateľ mal k dispozícii všetky podstatné znaky 
originálu, prelúskal teóriu prekladu a aspoň trochu z daru, ktorý majú 'prekladoví básnici'“ 
(Andričík, 2008, s. 30). V takomto prípade, za predpokladu dokonalého ovládania 
sprostredkovateľského jazyka – ruštiny, je potrebné sa zamerať na doplnenie tzv. 
„informačného pozadia“ prekladateľa (po rusky фоновые знания). Tento pojem zahŕňa 
znalosť reálií, zvykov, tradícií, inak povedané prostredia, z ktorého text originálu vychádza. 
Hranice sú otvorené, a tak by uvedenú kompetenciu prekladateľa najväčšmi obohatila osobná 
skúsenosť. Čo sa blízkej budúcnosti týka, vyhliadky na prípravu prekladateľa – rusistu, aspoň 
v prípade prekladu azerbajdžanskej literatúry, sa zlepšujú začatím výučby dejín a kultúry 
Azerbajdžanu ako samostatného predmetu v tomto akademickom roku na univerzite 
v Bratislave. 

Prekladateľ pri práci s ruským prekladom „juhokaukazského“ originálu nesmie zabúdať na 
čitateľa a pri preklade vlastných mien, sviatkov, pozdravov, frazeologizmov, teda všetkých 
reálií spojených s národnou kultúrou, musí nájsť pravú mieru medzi exotizáciou 
a naturalizáciou. Vniesť svetlo do kritických častí textu mu pomôže i konzultant – autor 
originálu alebo nositeľ jazyka originálu. Aby sa text čítal hladko a plynule, a aby neprišiel 
o svoju estetickú a informačnú hodnotu, domnievame sa, že zo sémantického hľadiska by pri 
preklade slov pomenúvajúcich reálie mal prekladateľ okrem zásahov do originálu (i to len 
tých najnevyhnutnejších, napr. v podobe vnútorných vysvetliviek v próze či komentára na 
konci textu v poézii) zvoliť predslov a doslov. Často sa na ne zabúda – sú vizitkou 
prekladateľa a vstupenkou čitateľa do zákutí Kaukazu. 

Tento príspevok je úvahou nad možnosťou venovať sa prekladu literatúry krajín Južného 
Kaukazu napriek jazykovým bariéram. Dovoľujeme si ho vnímať aj ako výzvu pre študentov, 
prekladateľov, ako aj akademickú obec všeobecne. Nadväzovanie bilaterálnych vzťahov 
medzi vzdelávacími inštitúciami, výmenné pobyty študentov a vedeckých pracovníkov 
a spoločná organizácia kultúrnych podujatí je reálna. Ak o spoluprácu s Arménskom, 
Azerbajdžanom a Gruzínskom prejavíme záujem, sme presvedčení, že sa dočkáme pozitívnej 
spätnej reakcie. Spolupráca by nebola jednostranná, okrem šírenia pôvodnej a prekladovej 
tvorby krajín na prahu Orientu u nás by sa otvorili dvere i slovenskej literatúre na Južnom 
Kaukaze. Veríme, že vás téma zaujala a že sa medzi vami nájdu takí, ktorí ju budú vnímať 
ako možnosť realizácie svojich prekladateľských ambícií. 
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ON SOME DISCOURSE MARKERS IN THE NOVELLA 
OF MICE AND MEN

Linda Fraňová



Abstract: The present study focuses on the translation of four widely used discourse particles 
– well, oh, you know and okay – from English into Slovak in the novella Of Mice and Men, 
written by John Steinbeck and translated by Karol Dlouhý. These discourse markers make the 
text coherent and show what the speaker intends to do, with words. When translating such 
particles the translators must understand their pragmatic meaning in order to translate them 
in such a way that the translated text produces the same effect on the addressee as the source 
text does. This study examines the frequency of use and the discourse functions of the Slovak 
discourse markers no, och, viete, and dobre, and the English discourse markers well, oh, you 
know and okay. The study also shows how their omission in translation affects the reader’s 
understanding. 

Introduction

Discourse markers are crucial in speech since they can indicate “whether the conversant wants 
to open or close a topic or to continue it, whether they share a common view of the state of 
affairs, what their reaction is to something, etc” (McCarthy, 2005, p. 13). As Schiffrin (1987, 
p. 49) states: “the analysis of discourse markers is part of the more general analysis of 
discourse coherence – how speakers and hearers jointly integrate forms, meanings, and 
actions to make overall sense out of what is said.” In general, language is always 
communicative and discourse markers enable a spoken utterance to be clear and 
comprehensive. By implementing discourse items into spoken language, a speaker connects 
ideas together and signals how an upcoming spoken utterance relates to the current unit of 
speech. These connective speech particles are a valuable source of information for 
understanding the spoken unit that they introduce. Translation of such particles is a very 
difficult process. Probably what is most important for the translator is to understand the 
meaning of the discourse marker in order to be able to find an adequate equivalent in the 
second language. The fact that different languages have evolved different conventions on 
using discourse markers makes translation even more difficult. Consequently, the translator 
must first understand the meaning and function of such a marker. 

Functional domains of discourse markers

A wide range of functions are associated with discourse markers in the literature. In the 
studies of different authors several taxonomies of functions of discourse markers can be 
found. However, these taxonomies differ significantly. Some scholars such as Brinton (1996) 
and Aijmer (2002) group these elements into two categories – textual and interpersonal.  
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Brinton (1996) presents ten functions of discourse markers which are grouped into these two 
categories as we can see in the table below.

Textual Functions

To initiate discourse, including 
claiming the attention of the 
hearer

Opening frame marker

To close discourse Closing frame marker
To aid the speaker in acquiring or 
relinquishing the floor

Turn takers

To serve as a filler or delaying 
tactic used to sustain discourse or 
hold the floor.

Fillers
Turn keepers

To indicate a new topic or 
a partial shift in topic.

Topic switchers

To denote either new or old 
information

Information indicators

To mark sequential dependence Sequence/relevance 
markers

To repair one´s own or other´s 
discourse

Repair markers

Interpersonal functions

Subjectively, to express 
a response or a reaction to the 
preceding discourse including also 
back-channel signals of 
understanding and continued 
attention while another speaker is 
having his/her turn.

Response/reaction 
makers

Back-channel signals

Interpersonally, to effect 
cooperation or sharing, including 
confirming shared assumptions, 
checking or expressing 
understanding, requesting 
confirmation, expressing 
difference or saving face 
(politeness).

Confirmation-seekers

Face-savers

Table 1. Pragmatic functions of discourse markers
(Castro, 2009, p. 61)

Brinton considers the interactional aspects of meaning of discourse markers as superordinate 
to the subjective aspect. Another scholar Andersen (2001), however, perceives the subjective 
meaning of discourse markers as superordinate to the interactional meaning and thus defines 
three functional categories of discourse markers. He argues that the function of each element 
can be described in terms of three basic aspects of pragmatic meaning: subjective, 
interactional, and textual. 

According to Andersen (2001, p. 65) “any utterance expresses a speaker’s intention to make 
something manifest to an individual” and therefore all markers express some degree of 
subjectivity. The linguist also states that the subjective function of a discourse marker 
describes the attitudinal relation between the speaker and the communicated utterance and 
that such markers have functions such as approximation or introducing a speaker´s opinion. 
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Moreover, he argues that discourse markers do not only express how the speaker perceives 
the information encoded by a proposition but also show how the speaker perceives the 
communicative situation. For example, the discourse marker well can preface answers to 
questions or requests, indicating that the answer is not a complete or direct one. Furthermore, 
the aforementioned scholar claims that the subjective function cannot be separated from the 
interactional function because discourse markers with both functions are expressions of 
speaker’s attitude.

Interactional and subjective functions of discourse markers are distinguished by the fact that 
some markers are hearer-oriented. According to Andersen (2001, p. 69): “interactional 
meaning concerns the hearer´s relation to a communicated proposition/assumption or, more 
precisely, what the speaker perceives as the hearer´s relation to a communicated 
proposition/assumption.” Discourse markers with interactional function are used by the 
speaker to assume shared knowledge, such as the use of the marker you know, or to request 
confirmation or agreement, such as the use of the marker okay. As we have mentioned earlier, 
the interactional discourse markers are hearer-oriented and therefore encourage the hearer to 
talk. Consequently, markers with interactional functions are commonly associated with direct 
speech acts.

While the subjective and interactional functions of discourse markers are concerned with 
attitudinal relations between the proposition and an interlocutor, textual function is concerned 
with relations between propositions or utterances. Most discourse markers are used in written 
discourse to mark how individual ideas cohere with a text. 

The next section of this work will analyse the functions of the discourse markers well, oh, you 
know and okay. The investigation will also reveal if the markers were adequately dealt with in 
the process of translation or not.

Translation of discourse markers

“Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most 
certainly not beautiful” (Yevgeny Yevtushenko).

According to Ray (2008, p. 19) translation is “a process of retextualising the essence of the 
Source Language text to the reader of the Target Language.” Catford (1965, p. 20) defines 
translation as “the replacement of textual material on one language by equivalent textual 
material in another language.” During the translation process, the translator must transfer 
information from one language to another. We can say that translators establish equivalences 
between a source text and a target language. However, the concept of translation equivalence 
can only be an approximation, and imagination brings it nearer. When translating, one must 
focus on translating messages and not meanings and that is the reason why the text must be 
considered in its totality. Furthermore, there is a great difference between literary and non-
literary translation. While non-literary texts are mostly about persons and facts, literary texts 
belong to the world of imagination. Translators of literary works must also always consider 
the aesthetic aspects of the texts as well as their style.  

Translators must understand the pragmatic meaning of discourse markers when translating 
them in order to translate them in such a way that the translated text produces the same effect 
on the addressee as the source text does. The text can be translated by adding or strengthening 
the discourse markers. Moreover, the translator can also reorder and reorganise existing 
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information in order to create transparency. In the translation process, the discourse marker 
can also be omitted in the belief that the marker does not carry meaning. 

The current study analyses the translation of the selected discourse markers in the novella Of 
Mice and Men. We will focus our attention on the discourse functions of the Slovak markers 
no, och, viete, and dobre; and the English markers well, oh, you know and okay. 

The Data

For this investigation we have chosen to study the discourse markers in the novella Of Mice 
and Men written by John Steinbeck and its Slovak translation by Karol Dlouhý. The book has 
been selected due to its richness of conversational language because as is known the discourse 
markers are more common in informal speech rather than in most forms of writing. 

The function of the discourse marker in the translation process is very important in order for 
the translator to choose whether he/she will insert the corresponding target language marker, 
modify the structure of the sentence or will choose omission of the marker. The novella has 
been carefully analysed using contrastive and statistical methods. The study shows if the 
translator tries to interpret the meaning of the discourse marker in the target language 
correctly.  

Well used as a Frame, Qualifier, Mitigator, and as a Pause Filler

The discourse maker well is very frequently used as a frame marker. This textual function is 
used by the speaker to create textual coherence. The speaker can do so by shifting the topic 
focus, or by introducing direct speech. Müller (2005, p. 107) distinguishes two different 
functions related to topic shift on a textual level: “move to the main story” and “introducing 
the next scene”. 
Example 1:
“I lived right in Salinas,” she said.” Come there when I was a kid. Well, a show come 
through, an' I met one of the actors. He says I could go with that show.”

(Steinbeck, 1937, p. 88)
Well in the above example is used to mark a move to the next episode. In a majority of 
instances it was translated by the adequate equivalent Nuž. The marker well was also 
translated by the words No tak, No (a), Tak (teda), Veru, and Ale and their appropriateness 
must be admitted. Tak and Tak teda was used when well had a conclusive meaning. Ale was 
suitable in cases where it was used to mark that the speaker wanted to move back to the main 
story and request again the answer to the question, like in the following example:

Example 2:
Crooks' face lighted with pleasure in his torture. “Nobody can't tell what a guy’ll do,” he 
observed calmly. “Le's say he wants to come back and can't. S'pose he gets killed or hurt so 
he can't come back.”
Lennie struggled to understand. “George won't do nothing like that,”´he repeated. “George is 
careful. He won’t get hurt. He ain’t never been hurt, ‘cause he’s careful.”
           “Well, s'pose, jus' s'pose he don't come back. What'll you do then?”

(Steinbeck,1937, p. 72)
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            Crooksova tvár sa rozžiarila rozkošou z jeho múk. „Nemožno predpovedať, kto čo 
urobí,“ poznamenal pokojne. „Povedzme, že sa bude chcieť vrátiť a nebude môcť. Zabijú ho 
napríklad, alebo sa mi niečo stane a nebude sa môcť vrátiť.:
            Lennie zápasil o pochopenie, „George nič takého neurobí,“ opakoval. „George je 
opatrný. Nič sa mu nestane. Nikdy sa mu nič neprihodilo, lebo je opatrný.“
           „Ale povedzme, len povedzme, že sa nevráti. Čo si potom počneš?“ 

(Steinbeck, 1996, p. 58)

The method of omission in the translation process was applied only five times and its 
application was reasonable. 

           The discourse marker well can also be used as a qualifier prefacing an insufficient 
reply. According to Svartik (1980, p. 167) well can mark indirect, insufficient, non-straight, 
qualified and incomplete answers. 

Example 3:
“Where the hell could you go?”
“Well, I could. I could go off in the hills there. Some place I'd find a cave.”

(Steinbeck,1937, p. 12)
„Kam, dočerta, by si mohol ísť?“
„No, mohol by som. Mohol by som odísť tamto do hôr. Našiel by som si dakde jaskyňu.“

(Steinbeck, 1996, p. 15)

In the above example Lennie gives a non-straight answer to George´s question. Well was also 
translated as Nuž, No tak, and Ale and the method of omission was used only once without 
any loss in meaning. 
Well as a mitigator of confrontation has an interactional function. Well in these cases prefaces 
a disagreement and makes the subsequent utterance less face-threatening. It was present in the 
book four times, two times translated as No and two times translated as Nuž. 

Example 4:
“I could pet it with my thumb while we walked along,” said Lennie.
“Well, you ain’t petting no mice while you walk with me. You remember where we’re goin’ 
now?”

(Steinbeck, 1937, p. 6)
George uses well to make the answer less face-threatening. He explains to Lennie that despite 
the fact that he really loves to pet mice he will not do so while he is with George.

Finally, the less frequent function of well was pause filling. Well was used as 
a hesitation marker only three times.

Example 5:
The swamper considered.... “Well ...tell you what. Curley’s like a lot of little guys. He hates 
big guys.”

(Steinbeck, 1937, p. 26)
Swamper, the speaker, has difficulties in finding the right words to express his thoughts, 
which is marked by well. The function was properly translated by Nuž and Tak.
The following table shows the frequency of each function of the marker, its translation and 
the frequency of using the strategy of omission. 
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Frequency Translation Omission of 
translation

As a Frame 48 Nuž, No tak, No (a), Tak 
(teda), Ale, Veru

6

As a Qualifier 21 No, Nuž, No tak, Ale 1

As a Mitigator of confrontation 4 No, Nuž 0

As a Pause Filler 3 Nuž, Tak 0

Total 76 7
Table 2: Frequency of marker Well

The data in the table shows that the most common function of the discourse marker well is as 
a frame marker and a qualifier, which is also supported by Svartik’s analysis of well. 
According to him the two main uses of well are: a qualifier marker and a frame marker.

Oh used in Repair strategies, as a Response Marker and as an Intensifier

Oh is usually used as a response marker, or in other words, as a reception marker, with 
information management tasks. These tasks include acknowledgment, acceptance of new 
information, or recognition of a correction. According to Schourup (1985, p. 20) the particle 
oh is used by speakers “to express the importance of what they have in mind at a particular 
point in a conversation, without fully displaying their thinking.“ 
The three main uses of Oh are as: intensifier, marker of repair and response marker. The first 
function is used when the speaker wants to intensify his/her feelings, as in the following 
example:

Example 6:
The boss turned on George. “Then why don't you let him answer? What you trying to put 
over?”
George broke in loudly, “Oh! I ain’t saying he's bright. He ain’t. But I say he’s a God damn 
good worker. He can put up a four hundred pound bale.”

(Steinbeck, 1937, p. 22)
George finds a discrepancy between his own evaluation of information and the evaluation of 
information by his boss that Lennie is a hard worker but is not bright. We can say that the 
degree to which the boss was expected to believe a certain proposition was misjudged. This 
function of the particle oh was adequately translated by Och which carries the same meaning 
as the marker oh.
Oh as an intensifier was present in the book 13 times, mostly translated as Och. In two 
instances Oh was used to intensify the speaker´s feelings and was translated as Ach, which 
seems suitable for rendering this function. Consider the following example:

Example 7:
Lennie's big fingers fell to stroking her hair.
“Don't you muss it up,” she said.
Lennie said, “Oh! That's nice,” and he stroked harder. “Oh, that's nice.”
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(Steinbeck, 1937, p. 91)
Leenieho veľké prsty začali hladkať jej vlasy.
„Nerozstrapaťte ma,” povedala.
Lennie povedal: „Ach, to je krásne“ a hladkal tuhšie. „Ach, to je krásne.“

(Steinbeck,1996, p. 71)

Oh also functions as a response marker. It can indicate receipt of new information or old 
information recognition as in the example below:

Example 8:
George said, “S’pose he don’t want to talk?”
Curley lashed his body around. “By Christ, he's gotta talk when he's spoke to. What the hell 
are you gettin' into it for?”
“We travel together,” said George coldly.
“Oh, so it's that way.”

(Steinbeck, 1937, p. 25)
George povedal: „A čo keď nemá chuť do reči?”
Curley sa zvrtol. „Došľaka, musí odpovedať, keď sa k nemu ktosi prihovorí. Čo sa do toho, 
dočerta, miešate?”
„Chodíme spolu,“ povedal George chladne.
„Och, tak je to teda.”

(Steinbeck, 1996, p. 24)

Curley does not understand why Lennie cannot answer his previous questions. When George 
explains why it is so, Curley then acknowledges receipt of new information using the marker 
oh, which was translated as Och. A more suitable translation would be Aha, which would 
better render the function. Consider the change:

George povedal: „A čo keď nemá chuť do reči?“
Curley sa zvrtol. „Došľaka, musí odpovedať, keď sa k nemu ktosi prihovorí. Čo sa do toho, 
dočerta, miešate?”
„Chodíme spolu,“ povedal George chladne.
„Aha, tak je to teda.“

The omission of translation of the response marker oh was used twice in the novella. 
Both instances entailed only minimal loss as we can see in the following example:

Example 9:
“The hell with what I says. You remember about us goin' in to Murray and Ready's, and they 
give us work cards and bus tickets?”
“Oh, sure, George. I remember that now.” His hands went quickly into his side coat pockets.

(Steinbeck, 1937, p. 24)

„Čo tam po tom, čo som povedal. Pamätáš sa, ako sme išli k Murrayovi a Readymu a ako 
nám dali pracovné poukazy a lístky na autobus?“
„To hej, George. Už sa pamätám.“ Rýchlo siahol do bočných vreciek blúzy.

(Steinbeck, 1996, p. 24)

The table below summarises the results of our findings. As we can see, the function of 
oh as a repair marker was not present at all and the marker was mostly used as an intensifier.
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Frequency Translation Omission of 
translation

As an Intensifier 13 Och, Ach 0

As a Marker of repair 0 - -

As a Response marker 12 Och 2

Total 25 2

Table 3: Frequency of marker Oh

Okay as a Frame Marker, Agreement Marker and Comprehension Check Marker

Okay has an important textual function in conversation. It marks a transition across boundary 
as a default or expected one. It can signal the beginning of a new conversational action or it 
can be used as a cue indicating that the topic has just ended. According to Fisher (2006, p. 
440) Okay can open, continue, resume, or terminate a topic.  
Example 10:
“Well, jus' forget it,” said Crooks. “I didn’t mean it. Jus’ foolin’. I wouldn’ want to go no 
place like that.”
“Well, O.K., if you feel like that. Good night.”

(Steinbeck, 1937, p.83)

„Tak teda na to zabudnite,” povedal Crooks. „Nemyslel som to vážne. To len tak, zo žartu. 
Nerád by som šiel na také miesto.”
„Nuž, dobre teda, ako myslíte. Dobrú noc.” 

(Steinbeck, 1996, p. 66)

Both, okay and well have a textual function in the above example. O.K. was translated by 
dobre teda which is capable of implying an ending and is commonly used in such situations. 
Okay was also used to signal a topic change. Consider the following example:

Example 11:
“The hell with the rabbits. That's all you ever can remember is them rabbits. O.K.! Now you 
listen and this time you got to remember so we don't get in no trouble. You remember settin’ 
in that gutter on Howard Street and watchin’ that blackboard?”

(Steinbeck, 1937, p. 5)

In this case, the particle O.K.! was translated by its Slovak equivalent No dobre! which 
succeeded in rendering the intended meaning. 

Okay, in addition to its textual uses, also marks receipt of or agreement with the interlocutor’s 
utterance. Agreement can be either affirmative or negative. When used as an affirmative 
agreement it releases the speaker from having to continue speaking indicating also approval 
of the previous utterance. When used as a marker of negative agreement it indicates 
dissatisfaction with the previous utterance which could be incorrect or incomplete (Broderick 
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2003, p. 306). In most instances okay had a dual function: interactional and textual. It 
indicated agreement and understanding, and also readiness for moving to the next topic. 

Example 12:
“You never seen Slim talkin’ to her?”
“Uh-uh. She ain’t been in the barn.”
“O.K.,” said George. “I guess them guys ain’t gonna see no fight. If there's any fightin’, 
Lennie, you keep out of it.”

(Steinbeck, 1937, p. 55)
„Nevidel si, že by sa bol Slim s ňou zhováral?“
„Nie-e. Vôbec nebola v stodole.“
„Dobre,“ povedal George. „Tak teda chlapci neuvidia nijakú bitku. Keby sa strhla bitka, 
Lennie, tak sa drž bokom.“

(Steinbeck, 1996, p. 45)

When George has received a clarifying answer from Lennie he then uses the particle O.K to 
signal approval and at the same time readiness for moving to the next topic to warn Lennie. 
The marker was adequately translated as Dobre.

According to Beach (1993, p. 336) another interactional function of okay is when it is placed 
in the tag-position at the end of a sentence to check the listener´s comprehension. It is usually 
receipted with okay in the next turn. Unfortunately, our analysis did not show such function of 
the marker okay. Therefore, see the below example by Beach:

Example 13:
B:Alright. Well I´ll give you a call before we decide to come down.    
  O.K.?

A: O.K.
(Beach, 1993, p. 336)

The following table shows the frequency of using okay as an agreement marker and as a 
frame marker. As we can see, omission was not applied in translation of marker okay in the 
novella.

Frequency Translation Omission of 
translation

As a Frame Marker 3 Dobre teda 0

As an Agreement Marker 7 No dobre, Dobre, Dobre 
teda

0

As a Comprehension Check 
Marker

0 - -

Total 10 0

Table 4: Frequency of marker Okay
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Our research did not show instances of the discourse marker okay functioning as a 
comprehension check marker. It was used only as a frame and agreement marker. As a frame 
marker it was translated in all instances by with Slovak equivalent Dobre teda and when it 
was used as an agreement marker it was translated as No dobre, Dobre, Dobre teda. All 
translations of the marker okay implied the proper meaning. 

You Know as a Hesitation Marker, Clarification Marker and Marker of Shared 
Knowledge

Probably the most frequent textual function of you know is gap filling marking lexical or 
content search. It can signal a moment of hesitation when the speaker is trying to search for 
the right phrase. However, our study did not show uses of you know as a hesitation marker.
Taking into consideration that you know can have discourse and non-discourse functions, our 
analysis has shown only two uses of you know as a discourse marker. Biber et al. (1999, p. 
1077) state that: “Whereas in some cases the grammatical function of you know is unclear, in 
the majority of cases where it is initial and is not followed by something which definitely has 
to be a complement, it takes on the role of a discourse marker”. However, Shiffrin (1987) in 
her book presents examples, mostly you know questions, which contain utterances in which 
You Know is one of the sentence constituents and is not syntactically optional. Redeker (1991, 
p. 1166) also criticises her approach to discourse functions and argues that “you know”
questions are not discourse markers. Consequently, we have treated the sequence you know as 
a discourse marker only if it was syntactically optional. 
One use of you know as a discourse marker had the function of a marker of clarification. See 
the below example:

Example 14:
George said, “Ya know, Lennie, I’m scared I'm gonna tangle with that bastard myself. I hate 
his guts. Jesus Christ! Come on. They won't be a damn thing left to eat.”

(Steinbeck, 1937, p. 37)

You know signals that the next words are particularly important to the listener and warns him 
to listen carefully. The marker was translated by Vieš which preserves the intended meaning.
Another interactional function of You Know is to express shared knowledge between speaker 
and listener. 

Example 15:
“I was jus' a little bit off, and I heard all the yellin', so I comes running, an' by that time 
Lennie's so scared all he can think to do is jus' hold on. I socked him over the head with a 
fence picket to make him let go. He was so scairt he couldn't let go of that dress. And he's so 
God damn strong, you know.”

(Steinbeck, 1937, p. 41)

The use of the particle you know in the above example shows that George is asking the hearer, 
Slim, to agree with him. George, the speaker, uses you know to signal that he will not change 
his opinion about the fact that George is strong and the marker also implies that no further 
discussion is expected. We know that something bad happened to that girl. 
The marker was translated by Viete and supplemented by Veď, which rendered the intended 
meaning of English discourse marker You Know and sounds very natural. 
The table below shows the results of using You Know as a discourse marker. 
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Frequency Translation Omission of 
translation

As a Hesitation Marker 0 - -

As a Clarification Marker 1 Vieš 0

As a Marker of Shared 
Knowledge 

1 Veď vieš 0

Total 2 0

Table 5: Frequency of marker You Know

Our research has shown only two functions of this marker. It was used once as a clarification
marker and once as a marker of Shared Knowledge. As we can see, the strategy of omission 
during translation process was not used.

Conclusion

From the analysis shown in the previous chapters, discourse markers had been given 
adequately dealt with in the translation process. The translator successfully rendered the 
meaning and function of the English markers well, oh, you know and okay. The Slovak 
equivalents were used appropriately and did not sound unnatural or impolite. 
Our analysis showed that the most frequent discourse marker used in the novella was well,
used to mark the move to the main story or introduction of the next scene. Therefore, this 
marker was primarily associated with textual functions. The strategy of omission was not used 
very often and its application did not cause observable losses. 
Oh is a marker of information management and its most common function was to intensify 
speaker´s feelings. In these instances the translator chose adequate Slovak equivalents Och 
and Ach. It was also used to indicate receipt of new information and the reasoned omission of 
the marker with such function was used only twice. 
In most instances okay had a dual function, interactional and textual. It indicated agreement 
with the interlocutor´s utterance and also readiness for moving to next topic. Okay was 
present in the novella only 10 times and in translation process the omission was not used at 
all. The marker was correctly translated and interpreted in all instances. 
As shown in the analysis, you know was used only in two instances as a discourse marker. 
One time it was used as a clarification marker and the second time it was used as a marker of 
shared knowledge. The translator chose the Slovak equivalent Veď vieš, which perfectly 
marked the shared knowledge between the speaker and the listener.
In conclusion, translation of discourse markers is very difficult and when translating them one 
must be very careful in choosing the adequate equivalent in order to render the proper 
meaning/function of the marker. The translator has to make sure that the translation sounds 
natural and that the conveyed meaning is almost the same as the intended one, with no or 
minimal notional loss.
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Resumé

Táto práca sa venuje prekladu štyroch najpoužívanejších diskurzných častíc Nuž, Och, Veď 
vieš a Dobre z anglického do slovenského jazyka v novele O Myšiach a Ľuďoch, ktorú napísal 
John Steinbeck a preložil Karol Dlouhý. V úvode práce sa všeobecne venujeme určitým 
prvkom diskurzu, ktoré sú dôležité pre súdržnosť textu písaného alebo hovorového prejavu.  
Tieto prvky nielenže spájajú slová a vety, ale tiež vyjadrujú viaceré významy medzi 
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spájanými časťami. Medzi tieto prvky patria aj diskurzné častice, ktoré pomáhajú rečníkovi 
naznačiť, čo má v úmysle s danými slovami. Druhá kapitola sa zaoberá rôznymi 
pragmatickými funkciami diskurzných častíc. Brinton (1996) uvádza desať funkcií, ktoré 
rozdelil do dvoch kategórii: textové a interpersonálne, ktoré sú zhrnuté v prehľadnej tabuľke. 
Iný autor, Andersen (2001), rozdeľuje pragmatické funkcie diskurzných častíc do troch 
skupín: subjektívne, interaktívne a textové. Podľa Andersena (2001) každá častica vyjadruje 
určitý stupeň subjektivity. Táto funkcia diskurzných častíc opisuje vzťah rečníka s daným 
výrokom. Interaktívne a subjektívne funkcie sú zamerané predovšetkým na rečníka. 
Interaktívna funkcia opisuje ako rečník vníma vzťah, ktorý má poslucháč k danému výroku. 
Medzi diskurzné častice s interaktívnou funkciou patrí napríklad anglická častica You Know 
(Veď vieš), ktorá naznačuje predpoklad spoločnej vedomosti, alebo častica Okay (Dobre), 
ktorá sa používa na vyžiadanie súhlasu. Posledná skupina diskurzných častíc je textová, ktorá 
oproti predošlým funkciám nevyjadruje vzťah medzi výrokom a účastníkmi rozhovoru, ale 
vzťahy medzi výrokmi. Aby boli diskurzné častice preložené z jedného jazyka do druhého 
adekvátne, musí prekladateľ zobrať na vedomie všetky funkcie diskurzných častíc. Veľký 
dôraz sa kladie na preloženie diskurzných častíc takým spôsobom, aby preložený text vyvolal 
ten istý efekt na čitateľa ako pôvodný. To znamená, že text môže byť preložený pridaním 
alebo zdôraznením diskurznej častice. Prekladateľ môže tiež usporiadať informácie 
v preloženom texte inak ako sú v pôvodnom alebo sa môže rozhodnúť, že danú časticu z textu 
vynechá.  Ďalšie kapitoly tejto práce skúmajú, ako sa prekladateľ Karol Dlouhý rozhodol 
dané častice v texte preložiť a aké majú funkcie sloveské diskurzné častice Nuž, Och, Veď 
vieš a Dobre a anglické diskurzné častice Well, Oh, You know and Okay. Práca tiež štatisticky 
zobrazuje početnosť používania týchto prvkov v novele O Myšiach a Ľuďoch. Analýza 
preložených častíc ukázala, že najpoužívanejšou diskurznou časticou bola anglická častica 
Well, ktorá bola preložená do slovenského jazyka ako Nuž, No tak, No (a), Tak (teda). 
Hlavnou funkciou tejto častice bola textová funkcia, ktorá naznačovala posun k hlavnej 
myšlienke alebo uvedenie  nového dejiska (novej myšlienky). S metódou vynechania častice 
sme sa pri preklade stretli málo a ak bola táto metóda použitá, nespôsobila žiadne 
pozoruhodné straty na preklade. Pri preklade diskurznej častice Oh sa prekladateľ rozhodol 
vynechať časticu z preloženého textu len dvakrát. Najčastejšou funkciou bola funkcia riadenia 
informácii v texte a funkcia naznačenia prijatia novej vedomosti. Celkovo bola častica Oh
preložená adekvátne slovenskými ekvivalentmi Och a Ach a preložený text vyjadroval taký 
istý efekt ako pôvodný text v anglickom jazyku. Diskurzná častica Okay bola najčastejšie 
preložená slovenskými časticami No dobre, Dobre, Dobre teda, ktoré vyjadrovali funkciu 
súhlasu s rečníkom. V tomto prípade sa prekladateľ rozhodol nepoužiť metódu vynechania. 
Poslednou skúmanou diskurznou časticou bola častica You Know, ktorá bola preložená 
slovenským ekvivalentom Veď vieš. Táto častica bola použitá ako diskurzná len dvakrát, a to 
s funkciou objasnenia a s funkciou naznačenia spoločnej vedomosti. Po analýze funkcií 
spomínaných diskurzných častíc a ich slovenských ekvivalentov môžeme zhodnotiť, že ich 
preklad je nesmierne dôležitý a pre prekladateľa je najpodstatnejšie porozumenie správnej 
funkcie, ktorú daná častica vyjadruje. 
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PREKLADOVÁ RECEPCIA RUSKEJ POÉZIE PREDSTAVITEĽOV 
STRIEBORNÉHO VEKU V SLOVENSKOM A ČESKOM 

LITERÁRNO-KULTÚRNOM KONTEXTE V ROKOCH 1945 – 2010

Andrea Haburová



Абстракт: В предлагаемой статьи мы попытаемся определить количество переводов 
и выборов из поэзии ключевых представителей серебряного века (А. Ахматовой, А. 
Блока, В. Брюсова, Н. Гумилева, В. Маяковского, С. Есенина и В. Хлебникова), 
опубликованных в книжной форме в Словакии и Чехии в 1945 – 2010 гг., отметить 
основные тенденции перевода в обоих культурных контекстах, а затем сделать их 
сравнение. 

Úvod

Otázka recepcie ruskej poézie strieborného veku v slovenskom a českom literárno-kultúrnom 
priestore v období rokov 1945 – 2010 je otázkou veľmi senzitívnou a komplikovanou. 
Vývinový proces prekladania ruskej literatúry, vrátane poézie, prešiel mnohými zmenami ako 
z hľadiska národno-politického, tak aj literárno-kultúrneho. Cieľom nášho príspevku je 
zmapovať výlučne knižnú podobu prekladovej produkcie ruskej poézie strieborného veku v 
slovenskom a českom literárno-kultúrnom kontexte (t. j. v slovenskom priestore uchopiť len 
preklady ruskej poézie do slovenčiny a taktiež v českých podmienkach – len preklady do 
češtiny), poukázať na kľúčové tendencie (vrátane ústredných prekladateľských osobností) 
v oboch priestoroch a následne ich porovnať. Vzhľadom na množstvo spracovaného materiálu 
a špecifický charakter jednotlivých vývinových etáp sme sa rozhodli venovať pozornosť 
recepcii poézie len tých predstaviteľov strieborného veku, ktorých považujeme za kľúčové 
osobnosti tohto obdobia, t. j. básnikov akméizmu – A. Achmatovovej a N. Gumiľova, 
symbolistov – A. Bloka a V. Briusova, experimentálnej poézie V. Chlebnikova, zakladateľa 
futurizmu V. Majakovského a imažinistickej poézie S. Jesenina. Na tomto mieste je však 
potrebné podotknúť, že aj napriek tomu, že strieborný vek ruskej literatúry chápeme ako etapu 
rozkvetu ruskej poézie s množstvom nových poetických prúdov a ich reprezentantov, 
odmietajúcich estetický odkaz minulosti a hlásajúcich novú estetiku, pri recepcii budeme brať 
do úvahy všetky knižné preklady a výbery z diel vyššie spomenutých autorov, ktoré vyšli na 
Slovensku a v Čechách v nami vymedzenom období, t. j. aj tie, ktoré nekorešpondujú 
s poetikou strieborného veku. 
Prehodnotením politickej a literárnej situácie rokov 1945 – 2010 rozdelíme celkovú recepciu 
ruskej poézie predstaviteľov strieborného veku na štyri obdobia:

1. obdobie: 1945 – 1969,
2. obdobie: 1970 – 1989,
3. obdobie: 1990 – 1999,
4. obdobie: 2000 – 2010. 
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Obdobie 1945 – 1969

Koniec druhej svetovej vojny a nové spoločensko-politické zriadenie Slovenska a Česka 
(resp. vtedajšej Československej republiky) sa odrazilo aj na fungovaní prekladovej literatúry. 
Výberový aspekt prekladaného materiálu je v danom období determinovaný dvoma 
extrémami:

a) kritérium estetické, požiadavka umeleckej kvality;
b) kritérium ideologické, požiadavka spoločenskej potreby a objednávky (Pašteková, 

1998, s. 95). 
Striktné presadzovanie ideologického kritéria ovplyvňovalo nielen výber prekladaných diel 
(často nízkej umeleckej kvality), ale aj vývinové smerovanie slovenskej a českej literatúry. 
Od roku 1945 bola na Slovensku aj v Čechách jedinou oficiálne rešpektovanou metódou 
metóda socialistického realizmu. Za „emblém“ socializmu bol považovaný ruský futuristický 
básnik V. Majakovskij, ktorého preklady diel sa stali neoddeliteľnou súčasťou slovenského 
a českého kultúrneho priestoru už od roku 1945. 
V druhej polovici 40. rokov vyšli na Slovensku len dva knižné preklady veršov: 
Majakovského v preklade J. Poničana a S. Jesenina v preklade J. Jesenského. Oproti tomu 
v Česku vyšlo až 14 knižných vydaní poézie V. Majakovského (šesť kníh), S. Jesenina (päť), 
A. Bloka (dva) a A. Achmatovovej (jeden). 

Prekladová poézia 50. rokov sa stala literatúrou cenzorských obmedzení, príkazov, zákazov. 
Možno to pozorovať aj na celkovom počte 11 preložených kníh poézie, pričom v prípade 
desiatich z nich išlo o vydanie Majakovského veršov v slovenskom literárno-kultúrnom 
kontexte, vrátane Poničanovho a Skukálkovho prekladu poémy V. I. Lenin. Dôležité miesto 
zohrávajú aj Majakovského knihy veršov pre deti Čím budem, Čo je dobré a čo zlé, V knižke 
nájdeš levicu, slona, ťavu, opicu či Koník – ohník, ktoré mali didaktický charakter (napríklad 
kniha veršov Čím budem mala poukázať na krásu a dôležitosť jednotlivých povolaní – od 
robotníka, truhlára, tesára až po inžiniera či sochára – ktoré treba vykonávať s láskou a pre 
spoločnosť). 
V roku 1957 vyšiel jediný knižný výber z poézie S. Jesenina s názvom Belasá Rus, na 
preklade ktorého sa podieľali P. Horov, J. Jesenský, Z. Jesenská, I. Kupec, M. Rúfus, R. 
Skukálek, V. Turčány, Š. Žáry. (Nevyšiel však ani jeden knižný preklad poézie A. 
Achmatovovej, A. Bloka, V. Briusova, V. Chlebnikova, N. Gumiľova).
50. roky priniesli českému literárno-kultúrnemu kontextu 29 prekladov, vrátane reedícií 
a výberov. Obdobne ako na Slovensku, vedúce miesto v preklade zaujíma Majakovskij. V 50. 
rokoch bolo vydaných 24 kníh jeho poézie, pričom len v roku 1950 vyšlo 10 preložených 
kníh, z čoho 4 knihy veršov sú adresované deťom. V roku 1953 vyšlo dvojzväzkové dielo V. 
Majakovskij – výběr z díla ve dvou svazcích I, II, za ktorý dostal český prekladateľ Jiří Taufer 
titul laureáta Státní ceny. 
V roku 1955 bol pri príležitosti 75. výročia narodenia A. Bloka vydaný prvý obsiahly výber 
jeho diela v českom kultúrnom priestore. O dva roky neskôr vyšiel knižne Mathesiov preklad 
poémy Dvanásť a Tauferov preklad diela Skythové.  
V tomto období vyšlo okrem iného 5. vydanie poémy Anna Sneginová a výber z poézie 
Jesenina, ako aj 1. výber z poézie Briusova s názvom Má zemi. Rovnako ako na Slovensku, 
ani v Čechách nevyšiel ani jeden preklad Achmatovovej, Chlebnikova, Gumiľova. 

60. roky priniesli česko-slovenskej skutočnosti dočasné ideologické uvoľnenie, 
demokratickejšiu atmosféru. Editori prejavili záujem o tvorbu predstaviteľov ruskej literárnej 
moderny a avantgardy, básnikov tzv. strieborného veku ruskej literatúry (keďže ich poetika 
predtým nespĺňala oficiálne požadované kritériá, vydavateľstvá pokladali ich tvorbu za 
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spoločensky neprijateľnú). Patrí sem práve symbolistická tvorba A. Bloka, experimentálna 
poézia V. Chlebnikova, poézia akméistov, imažinistická poézia S. Jesenina a futuristická 
tvorba V. Majakovského. Všeobecne však možno konštatovať, že v 60. rokoch klesá 
kvantitatívny ukazovateľ prekladov z ruskej literatúry aj v Čechách, aj na Slovensku.  
Na Slovensku aj v tomto desaťročí zaznamenávame najväčší počet (šesť) preložených diel z 
ruskej poézie strieborného veku práve z tvorby Majakovského (aj keď ide o pokles 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím). Prekladateľsky sa na tomto počine podieľali R. 
Skukálek (štyri diela) a Ľ. Feldek (dve diela). Pozornosť si zasluhuje aj zbierka básní 
Ľúbostný denník na počesť 75. výročia narodenia A. Achmatovovej a výber z poézie V. 
Chlebnikova. Avšak nebol uverejnený ani jeden knižný preklad, reedícia či výber z poézie 
Briusova, Gumiľova a Jesenina. 
Ak v 50. rokoch vyšlo v Čechách 24 knižných vydaní poézie V. Majakovského, tak v 60. 
rokoch sa tento počet v značnej miere znížil iba na 9 vydaní. Vo viacerých prípadoch ide 
o reedície. 
Čo sa týka ostatných štyroch publikovaných zbierok, ide výlučne o výbery z poézie, čo 
možno podotknúť na margo dvoch knižných vydaní poézie S. Jesenina. Obdobne ako 
v slovenskom kontexte, aj v českom vyšiel výber Achmatovovej Milostného deníka, avšak v 
Čechách rok pred už spomínaným výročím narodenia poetky (v roku 1963). Zaujímavým sa 
tiež javí fakt, že v 50. rokoch ani v slovenskom, ani v českom literárno-kultúrnom priestore 
nevyšiel ani jeden knižný preklad či reedícia poézie V. Chlebnikova. To sa však kompenzuje 
v období 60. rokov, kedy vychádza v Česku 1. knižný výber z „dielne“ autora s názvom 
Čmáranice po nebi v preklade J. Taufera. 
Za prvé obdobie rokov 1945 – 1969 teda môžeme konštatovať, že na Slovensku bolo 
vydaných spolu 23 kníh poézie strieborného veku a v Čechách až 56 kníh. V oboch krajinách 
však badáme nulový výskyt preložených básnických zbierok V. Briusova a N. Gumiľova.  

Obdobie 1970 – 1989

V 70. rokoch slovenské a české vydavateľstvá upúšťajú od vydávania diel na spoločenskú 
objednávku a začínajú propagovať poéziu „iných“ autorov. V tomto desaťročí vyšli na 
Slovensku 4 knižné vydania poézie V. Majakovského, všetky v preklade Ľ. Feldeka. V roku 
1970 bola na počesť stého výročia narodenia V. I. Lenina publikovaná poéma V. I. Lenin a 
v rokoch 1972 – 1973 vyšli tri výbery jeho básní. 

V roku 1972 bol vydaný symbolistický výber Verše o prekrásnej dáme A. Bloka v preklade J. 
Košku. Pri príležitosti 55. výročia smrti V. Chlebnikova vyšiel v roku 1977 ako kolektívny 
prekladateľský počin výber z jeho poézie A rukou ukážeme na slnko. O rok neskôr vyšiel 
výber z poézie V. Briusova Zrkadlo tieňov v preklade J. Zambora a Ľ. Krátkeho a zároveň 
výber z poézie A. Achmatovovej, ktorú preložil a do knihy veršov (vrátane veršov iných 
poetov) zahrnul prekladateľ I. Krasko. 

Z veršovanej dielne S. Jesenina vyšlo 2. prepracované vydanie prekladu Anna Sneginová Z. 
Jesenskej a výber Pieseň nad poľami, o ktorý sa pričinili prekladateľské osobnosti J. 
Šimonovič, K. Ševellová-Šusteková a Ľ. Krátky. 
Český kultúrny priestor je v porovnaní so slovenským aj v 70. rokoch bohatší na prekladovú 
produkciu ruskej poézie strieborného veku, čoho dôkazom je aj počet 22 knižných vydaní 
(oproti slovenským desiatim vydaniam).  
Klesajúca tendencia prekladov z tvorby Majakovského sa odrazila aj v Česku. Na rozdiel od 
60. rokov, keď bolo uverejnených deväť prekladov jeho poézie, v 70. rokoch vyšlo len päť  
knižných vydaní (zväčša reedícií). V porovnaní s tým sa zvýšila pozornosť zo strany 
prekladateľskej verejnosti o poéziu S. Jesenina, k čomu výrazne prispelo aj dvojité výročie –
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50 rokov od smrti a 80 rokov od narodenia básnika v roku 1975, keď vyšli tri výbery: S. 
Jesenin ve vzpomínkách (preložila Z. Bergrová), Oheň jeřabin (preložil J. Zábrana) a Zvony 
v trávě (preložil kol.). Okrem toho vyšlo päť ďalších básnických zbierok z jeho tvorby. 
V tomto období vychádzajú až tri knižné vydania Achmatovovej poézie: Vrcholení luny, 
Píseň okaríny a Půlnoční zrcadla v preklade H. Vrbovej a O. F. Bablera. V porovnaní so 60. 
rokmi, keď z poézie A. Bloka nebol vydaný žiaden preklad básnickej zbierky, v tomto 
desaťročí vychádzajú až tri výbery jeho poézie a tiež prvé dvojjazyčné (rusko-české) vydanie 
poémy Dvanásť vo vydavateľstve Československý spisovatel. 
V roku 1974 vychádza aj reedícia výberu Čmáranice po nebi V. Chlebnikova (prvé české 
vydanie v roku 1964) a o rok neskôr aj jeho Zakletí smíchem, oba v preklade J. Taufera.  
(Z celkového počtu desať prekladov, reedícií či výberov v slovenskom literárnom priestore 
a 22 prekladov v českom kontexte nevyšiel ani jeden preklad poézie N. Gumiľova.)

V 80. rokoch vyšlo na Slovensku celkom osem prekladov ruskej poézie strieborného veku. 
Z poézie V. Majakovského vyšli pri rôznych príležitostiach len tri knižné vydania: poéma V. 
I. Lenin pri príležitosti 110. výročia narodenia V. I. Lenina, básnická zbierka Deťom pri 
príležitosti 60. výročia vzniku ZSSR a v rámci jedného knižného vydania vyšla Óda na 
revolúciu V. Majakovského a poéma Dvanásť A. Bloka k 70. výročiu VOSR. 
Záujem o tvorbu akméistov potvrdzujú aj dve vydania básnických zbierok Spálený zošit
a Vrcholiaca luna A. Achmatovovej. Ako v 70. rokoch, aj v tomto desaťročí si zachovali 
status jedného knižného vydania poézie V. Briusov (Mestu a svetu), V. Chlebnikov 
(Samostrel lásky) a A. Blok (Óda na revolúciu; Dvanásť). Prekvapujúco nebadáme ani jeden 
knižný preklad poézie S. Jesenina a N. Gumiľova. 
Jedno knižné vydanie si v 80. rokoch nielen na Slovensku, ale aj v Čechách zachovala poézia 
A. Bloka (Verše o krásné dámě), V. Briusova (Rozhraní hlubin), V. Chlebnikova (Všem) 
a v Čechách aj poézia A. Achmatovovej (Tvůj bílý dům). 
Klesajúca tendencia vydávania prekladov či reedícií tvorby Majakovského nie je výnimkou 
ani v tomto období. V roku 1987 vychádzajú dve knižné vydania jeho diel V. I. Lenin a O tom 
(k 70. výročiu VOSR). Z poézie S. Jesenina vyšli v tomto desaťročí štyri zbierky 
v prekladoch L. Kubištu, J. Zábranu a Z. Bergrovej. Z celkového počtu 10 prekladov 
v českom priestore nevyšiel ani jeden preklad poézie N. Gumiľova. 

Obdobie 1990 – 1999

Situácia prekladovej produkcie literatúry, resp. poézie z ruskej proveniencie je po roku 1989 
diametrálne odlišná než situácia na Slovensku a v Čechách pred týmto zlomovým rokom. 
„Rusifikáciu“ nahrádza amerikanizácia, čo možno badať najmä v prvej polovici 90. rokov na 
rekordnom náraste preložených diel z anglickej či americkej literatúry (poézie) a na takmer 
úplnej absencii preložených diel z ruskej literatúry, vrátane poézie. 
Z poézie V. Majakovského v 90. rokoch nevyšla ani jedna zbierka u nás, ani v susednom 
Česku, čo pochopiteľne súvisí s jeho pečaťou emblému socializmu najmä v 50. rokoch. 
Klesajúcu tendenciu vydávania knižných prekladov jeho poézie na Slovensku a v Čechách 
možno pozorovať v nasledovných tabuľkách:

A) preklady poézie Majakovského na Slovensku:

Obdobie 1945 – 1969 1970 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2010

Počet knižných 
vydaní 

17 7 0 1
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B) preklady poézie Majakovského v Čechách:

Obdobie 1945 – 1969 1970 – 1989 1990 – 1999 2000 – 2010

Počet knižných 
vydaní 

39 7 0 0

V slovenskom kontexte bol v roku 1996 vydaný nielen jediný dvojzväzkový preklad Anny 
Sneginovej a Perzských motívov S. Jesenina v preklade M. Rúfusa, ale tiež jediné knižné 
vydanie poézie strieborného veku v 90. rokoch vôbec. 
V českom literárno-kultúrnom kontexte vyšlo päť básnických zbierok. V roku 1990 vyšli dva 
výbery poézie A. Achmatovovej Modrý večer a Vestálka paměti. Vzhľadom na to, že v roku 
1995 uplynulo sto rokov od narodenia a zároveň sedemdesiat rokov od úmrtia 
najvýznamnejšieho predstaviteľa ruského imažinizmu S. Jesenina, prostredníctvom českých 
vydavateľstiev Melantrich a Volvox Globator boli vydané dve diela Nebudu si lhát a Anna 
Sneginová; Černý muž. Rok 1995 je dôležitým rokom taktiež z toho hľadiska, že vyšiel prvý 
český výber z poézie N. Gumiľova Cizí nebe v preklade J. Kabíčka. 

Obdobie 2000 – 2010

Prvé roky nového tisícročia znamenajú pre preklad ruskej poézie strieborného veku isté 
oživenie, znovuzrodenie. Aj napriek novej vlne súčasných ruských či inonárodných básnikov 
slovenské a české vydavateľstvá nezabúdajú na básnikov strieborného veku. Veľmi 
zaujímavým sa javí zistenie, že na prahu nového tisícročia sa v slovenskom literárno-
kultúrnom priestore uverejnilo viac knižných prekladov a výberov z poézie strieborného veku 
než v českom kontexte. Za celé nami zmapované obdobie (1945 – 2010) je to prvé desaťročie 
s väčším počtom preložených básnických zbierok na Slovensku než v Čechách. Spomedzi 
šiestich prekladov najvýznamnejšie miesto zaujíma prvý slovenský preklad N. Gumiľova 
s názvom Ohnivý stĺp, o ktorý sa pričinil prekladateľ J. Kvapil a vydavateľstvo Studňa. 
V roku 2002 J. Zambor vydáva preklad poézie Achmatovovej Biely kŕdeľ, ktorým vypĺňa 
vákuum po nulovej produkcii jej veršov v našich podmienkach 90. rokov. Rok 2005 znamená 
pre čitateľov Jeseninovej poézie nové prekladateľské počiny Ľ. Feldeka v podobe 
preložených diel Chuligán a Neodovzdaná lýra. Ľ. Feldek okrem iného o dva roky neskôr 
vydáva preklad Majakovského veršov pre deti Z tejto básne hľadí lev aj slon. Zásluhou 
mladšej prekladateľskej generácie – J. Svítkovej a M. V. Částu – vychádza aj preklad veršov 
V. Chlebnikova Modré nebo mihotavých krídiel.
V českom kontexte vychádza paralelne so slovenským v roku 2002 výber z poézie A. 
Achmatovovej Černý anděl v závějích v preklade H. Vrbovej. V tom istom roku vyšiel aj 
výber z Jeseninovej poézie Nářek harmoniky v preklade J. Zábranu a o päť rokov neskôr, 
v roku 2007, výber z lyriky posledných rokov Rozbité zrcadlo v preklade V. Daněka.
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Záver

Za najzreteľnejší spôsob zosumarizovania stavu recepcie ruskej poézie predstaviteľov 
strieborného veku v slovenskom a českom literárno-kultúrnom kontexte v období rokov 1945 
– 2010 a ich následnej komparácie sme zvolili grafické znázornenie: 

Graf č. 1: Počet knižných prekladov ruskej poézie strieborného veku na Slovensku a v Čechách v rokoch 
1945 – 2010:

Na základe pozorovaného môžeme konštatovať, že takmer v každom desaťročí (s výnimkou 
posledného, 2000 – 2010) počet knižných prekladov, výberov či reedícií v českom priestore 
v niektorých prípadoch dokonca päť- až sedemkrát prevyšuje počet vydaní v slovenských 
podmienkach. Česká prekladová produkcia ruskej poézie strieborného veku v nami 
vymedzenom období šesťdesiatich piatich rokov dosiahla zásluhou iniciatívy českých 
vysokoškolských profesorov, pražských vydavateľstiev, kultúrnych inštitúcií a českých 
prekladateľských osobností počet deväťdesiatšesť knižných prekladov oproti slovenským 
štyridsiatim ôsmim, čo tvorí presne polovicu českej prekladovej aktivity. 
Z hľadiska zastúpenia jednotlivých predstaviteľov strieborného veku môžeme konštatovať, že 
najprekladanejším básnikom z nich je V. Majakovskij. V slovenskom priestore bolo v nami 
vymedzenom období vydaných 25 knižných prekladov, výberov a reedícií oproti 46 vydaniam 
v Čechách, s ťažiskom v 50. a 60. rokoch. Majakovského prvý knižný preklad na Slovensku 
zaznamenávame až v roku 1945 (ide o poému V. I. Lenin v preklade J. Poničana). Ani v 20., 
ani v 30. rokoch nepozorujeme žiaden knižný preklad z jeho poézie, čo nemožno tvrdiť 
o poézii A. Bloka a S. Jesenina, ktorých prvé preklady u nás nachádzame v 30. rokoch 
a v susedných Čechách už o desať rokov skôr (v prípade S. Jesenina tento záujem pretrváva 
až dodnes). Tento fakt len dokazuje tvrdenie, že V. Majakovskij je, resp. bol ústrednou 
postavou socializmu a po jeho páde prestáva byť objektom prekladateľskej činnosti. Na 
Slovensku bola jeho poézia najčastejšie prekladaná R. Skukálkom (najmä výbery z diela), E. 
Boháčom (najmä v prípadoch veršov pre deti) a Ľ. Feldekom (napríklad všetky preklady v 70. 
rokoch a jediný preklad v roku 2008). V Čechách sa stal ústrednou prekladateľskou 
osobnosťou jeho diela J. Taufer, ktorý bol za svoj počin ocenený titulom laureáta Státní ceny. 
Druhým najprekladanejším reprezentantom ruskej poézie strieborného veku je na Slovensku 
aj v Čechách imažinistický básnik S. Jesenin. Už od prvých prekladov 30. rokov až po výber 
z poézie v roku 1948 sa slovenská čitateľská verejnosť oboznamuje s jeho tvorbou 
prostredníctvom J. Jesenského. Od 50. rokov sa objavujú preklady a výber z jeho poézie 
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zásluhou Z. Jesenskej, M. Rúfusa a v roku 2005 – vďaka Ľ. Feldekovi. V slovenskom 
literárnom kontexte bolo za nami vymedzené obdobie publikovaných sedem prekladov, 
výberov a reedícií, pričom v 60. a 80. rokoch nevyšiel ani jeden preklad a v 70. a prvých 
rokoch nového tisícročia dva preklady. V Čechách vyšlo za toto obdobie dvadsaťpäť 
knižných vydaní, na ktorých sa prekladateľsky podieľali viaceré české osobnosti, v najväčšej 
miere Z. Bergrová, J. Hora, J. Zábrana, V. Daněk a i. České vydavateľstvá zachovávajú 
vernosť Jeseninovej poézii, čo možno badať aj na minimálnom počte dvoch knižných vydaní 
v každom desaťročí nami vymedzeného obdobia. 
Predstaviteľke akméizmu A. Achmatovovej sa „otvorili dvere“ do slovenského literárno-
kultúrneho priestoru až od roku 1964 prostredníctvom prekladu R. Skukálka a dá sa povedať, 
že sú jej otvorené dodnes. Okrem čiastkového prekladu I. Kraska môžeme považovať za 
ústredného poetkinho prekladateľa J. Zambora, ktorý sa v značnej miere pričinil 
o publikovanie troch knižných vydaní jej poézie. V českom kontexte vyšlo za obdobie rokov 
1945 – 2010 deväť jej prekladov, t. j. v každom desaťročí vyšlo minimálne jedno knižné 
vydanie s výnimkou 50. rokov. Za najaktívnejšie prekladateľky jej poézie v Čechách môžeme 
považovať M. Marčanovú (môže sa „pýšiť“ prvým knižným prekladom poetkinej poézie 
v roku 1931 – Bílé hejno), H. Vrbovú (dva knižné preklady v 70. rokoch a po jednom 
knižnom výbere v roku 1990 a 2002) a I. Jakubcovú (po jednom knižnom vydaní v 80. a 90. 
rokoch). Vzhľadom na to, že ani v Čechách, ani na Slovensku nevyšiel žiaden preklad 
Achmatovovej poézie v čase najsilnejšieho schematizmu 50. rokov, môžeme tvrdiť, že poetka 
nebola vnímaná ako prosocialisticky orientovaná, ale že jej diela oslovili slovenskú aj českú 
čitateľskú obec zásluhou ich vysokej umeleckej kvality v „demokratickejšom“ období.  
V českom kontexte sa, podobne ako v prípade A. Achmatovovej, objavuje deväť prekladov 
a výberov poézie A. Bloka. Najväčší počet štyroch knižných vydaní vychádza v 70. rokoch, 
naopak, žiaden knižný výber či preklad sa nevyskytuje v 60., 90. rokoch 20. storočia a prvých 
rokoch nového tisícročia. V Čechách sa na jeho prekladoch najväčšmi podieľal B. Mathesius, 
V. Daněk a i. Na Slovensku vyšli v období 1945 – 2010 len štyri knižné vydania jeho poézie, 
a to v 60. (dve vydania), 70. a 80. rokoch (po jednom vydaní) v preklade Ľ. Feldeka, R. 
Skukálka, J. Košku a i. Prvý preklad Blokovej poézie v slovenskom kultúrnom kontexte 
vyšiel v roku 1934 zásluhou J. Jesenského (ako v prípade S. Jesenina) – išlo o preklad poémy 
Dvanásť, ako aj v českom priestore len o dvanásť rokov skôr v preklade J. Seiferta. 
Z poézie V. Chlebnikova vyšli aj na Slovensku, aj v Čechách zhodne štyri preklady. 
V slovenskom kontexte išlo o jedno vydanie v 60., 70., 80. rokoch 20. storočia a prvých 
rokoch 21. storočia. Prvý výber z poézie V. Chlebnikova na Slovensku vyšiel v roku 1969 
zásluhou M. Ferka a posledný v nami vymedzenom období v roku 2008 v preklade J. 
Svítkovej a M. V. Částu. Prvý výber z Chlebnikovových veršov v Čechách bol uverejnený o 
päť rokov skôr vďaka iniciatíve J. Taufera, ktorý okrem diela V. Majakovského preložil aj 
experimentálnu „chlebnikovovskú“ poéziu za obdobie rokov 1945 – 2010. Posledný výber 
básnikových veršov v českom kontexte vyšiel v roku 1985 s názvom Všem.  
Rovnaký počet dvoch knižných prekladov na Slovensku aj v Čechách patrí symbolistickej 
poézii V. Briusova. V slovenskom kontexte ide o prvý výber Zrkadlo tieňov z roku 1978 
(preklad J. Zambora a Ľ. Krátkeho) a v nami vymedzenom období druhý a zároveň posledný 
výber je z roku 1983 (preklad J. Zambora, J. Zelenáka a A. Paulínyovej). V českom 
kultúrnom priestore vyšiel prvý preklad poézie V. Briusova už v roku 1907 zásluhou 
prekladateľa P. Křičku a v období rokov 1945 – 2010 posledný výber v roku 1982 v preklade 
J. Honzíka.  
Vzhľadom na to, že verše N. Gumiľova boli na Slovensku a v Čechách v druhej polovici 20. 
storočia považované za spoločensky nevhodné (kvôli básnikovej protisovietskej činnosti), na 
Slovensku prvý a doposiaľ jediný knižný výber z akméistickej poézie N. Gumiľova s názvom 
Ohnivý stĺp vyšiel až v roku 2003 zásluhou J. Kvapila a v českom kultúrnom priestore bol 
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vydaný v nami vymedzenom období v roku 1995 výber z jeho poézie s názvom Cizí nebe
vďaka prekladateľskému počinu J. Kabíčka. Nejde však o prvý preklad poézie N. Gumiľova 
v Čechách, pretože ten pripisujeme výberu Ohnivý sloup v preklade M. Marčanovej už z roku 
1932.  
Pre lepšiu ilustráciu sme vyššie spomenuté skutočnosti zhrnuli do dvoch grafov. Prvý graf 
znázorňuje percentuálny podiel knižných vydaní poézie básnikov strieborného veku na 
Slovensku v období 1945 – 2010, druhý graf – percentuálny podiel knižných vydaní poézie 
básnikov strieborného veku v Čechách v rovnakom období. 

Graf č. 2: Percentuálny podiel knižných vydaní poézie predstaviteľov strieborného veku na Slovensku 
v období rokov 1945 – 2010:

Graf č. 3: Percentuálny podiel knižných vydaní poézie predstaviteľov strieborného veku v Čechách 
v období rokov 1945 – 2010:

Na základe uvedeného možno konštatovať, že ruská poézia predstaviteľov strieborného veku 
je aj v novom tisícročí aktuálne prítomným javom literárno-kultúrneho kontextu na Slovensku 
aj v Čechách a môže pôsobiť ako inšpiračný zdroj pre novú vlnu prekladateľskej generácie aj 
v ďalších desaťročiach.
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ROZKRÝVANIE VIACHLASNOSTI
K DISTRIBÚCII MOTÍVOV V TVORBE MILY HAUGOVEJ 

Z OSEMDESIATYCH A DEVÄŤDESIATYCH ROKOV 
A V JEJ PREKLADE POÉZIE SYLVIE PLATHOVEJ

Ivana Hostová



Abstract: The strong intertextual character of the poetry of one of the most significant 
contemporary Slovak women poets, Mila Haugová, has been repeatedly stated by the literary 
critics, but never substantially supported by deeper text analysis. Statistical methods, however 
unusual in poetry analysis, seem to be helpful procedures of a preliminary research of this 
issue. The present paper attempts to achieve a deeper understanding of the poet’s inspiration 
by her translating of selected poems by Sylvia Plath and the relation of the translation and the
significant turn in Haugová’s style of writing at that period.

„Najednou frekvence už není cosi účetnického, 
pod čím si obtížně něco lingvisticky konkrétního 
představujeme; co jenom naznačuje, jak často 
o dané věci jakýsi imaginární mluvčí daného jazyka 
mluví a píše, nebo jak je slovník člověkem využíván, 
když mu je tolik a tolik let, nebo když se zabývá 
určitým oborem lidské činnosti a pod.“
(Hřebíček, 2002, s. 79)

Štatistické metódy sa v slovenskej literárnej vede pri analýze poézie najčastejšie zameriavajú 
na skúmanie verzologických osobitostí textov (výrazne v tomto kontexte do popredia 
vystupujú napr. výskumy Františka Štrausa a Jána Sabola1), frekventované sú výskumy na 
úrovni hlásky2, zriedkavejšie sa objavia výskumy syntaxe a štylistiky3. Frekvenčnou analýzou 
lexiky (aj) umeleckého diela sa zaoberal najmä Jozef Mistrík4, aj iní5. Najpodnetnejšími sa 
štatistické nástroje vo výskume umeleckej literatúry javili v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho 
storočia, no nové možnosti ich použitia sa ukazujú i dnes, keď výskumníci majú k dispozícii 
rozsiahly Slovenský národný korpus (SNK) – jeho aktuálna verzia prim-.5.0 obsahuje viac ako 
719 mil. Tokenov6 –, ako aj korpusy viacerých iných jazykov. Porovnanie údajov zo 
zvoleného súboru textov – básnickej zbierky, jej časti či viacerých zbierok – s 
korpusovým údajmi, napr. s údajmi podkorpusu umeleckých textov (prim-5.0-public-img – 99 
235 619 tokenov), tak umožňuje získať údaje, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu. 
Štatistická metóda za súčasného využitia korpusov národných jazykov, doplnená a korigovaná 
citlivou interpretáciou textu, sa tak javí ako užitočný podporný nástroj napríklad pri výskume 
prieniku motívov medzi dvoma súbormi textov. V tomto príspevku sa budeme venovať 
prienikom motívov z poézie americkej poetky Sylvie Plathovej do poézie jej slovenskej 
prekladateľky Mily Haugovej. Pri svojom výskume okrem štatistík podkorpusu umeleckých 
textov SNK prim-5.0-public-img, dostupného prostredníctvom programu Bonito, využijeme 
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i údaje z podkorpusu umeleckých textov (81 mil. tokenov) Korpusu súčasnej americkej 
angličtiny (The Corpus of Contemporary American English – COCA), dostupné na webovej 
stránke http://corpus.byu.edu/coca/.

V diele významnej slovenskej poetky Mily Haugovej literárna veda jasne vymedzuje zlom, 
ktorý nastal začiatkom 90. rokov. Ten je koncentrovaný do zbierok Čisté dni (1990), ktoré sú 
podľa jej monografistky „práve tak bodkou za minulým obdobím, poznačeným hľadaním 
samej seba, ako aj vykročením do budúcnosti, ktorá znamená pre Haugovú ako poetku 
jednoznačný kvalitatívny vzostup“ (Chrobáková-Repar, 2002, s. 86 – 87) a Praláska (1991). 
Za jeden z podstatných zdrojov zmeny jej poetiky kritika pokladá i autorkinu prekladateľskú 
činnosť. Tú v danom období sama Haugová považuje za „veľmi dobrú náhradnú činnosť, 
lebo čítam, učím sa ...“ (Haugová – Juráňová, 1992, s. 34). Poetkine preklady sa v tom čase 
sústreďujú najmä na starojaponskú poéziu7, súčasnú japonskú poéziu8 a poéziu Sylvie 
Plathovej, výber z ktorej vyšiel pod názvom Luna a tis (1989).9 I keď v najnovších 
rozhovoroch Haugová za svoj najsilnejší inšpiračný zdroj označuje Paula Celana10, 
ktorého tvorba a život majú s Plathovou viacero styčných bodov (téma holokaustu, 
samovražda a i.), nemožno to tvrdiť o čase písania jej prelomových zbierok Čisté dni
a Praláska. Väčšina básní z týchto zbierok, usudzujúc podľa ich časopiseckého publikovania, 
vznikala zrejme v rokoch 198611 – 1990, keď Haugová s Celanom prekladateľskú skúsenosť 
ešte nemala – pár časopiseckých prekladov jeho básní vychádza až v roku 1991 v 15. 
čísle Kultúrneho života. Ako konštatuje jej monografistka v súvislosti s okolnosťami roka 
1990 – smrťou Haugovej druha Petra Ondreičku a zoznamovaním sa s poéziou Paula Celana 
– „obidve tieto udalosti sa odzrkadlili v jej zbierke Nostalgia“ (Chrobáková-Repar, 2002, s. 
250), ktorá vychádza až v roku 1993. Túto informáciu je však nutné mierne korigovať. Ako 
konštatujú iní literárni vedci a vedkyne, už i predchádzajúce dve zbierky boli ovplyvnené 
stretom s P. Ondreičkom (pozri napr. Marčok, 2006, s. 145). Napokon i sama poetka sa o tom 
vyjadrila vo svojich beletrizovaných memoároch: „Písala som pre neho. Čisté dni 
a Pralásku“ (Haugová, 2010, s. 138). Pri dôkladnom rozbore týchto dvoch zbierok bude teda 
potrebné sa zamerať i na možné inšpirácie poetikou Paula Celana.
V príspevku sa pokúsim postihnúť to, aký vplyv mala na Haugovej autorský rukopis, a teda 
vlastne i na celú markantnú premenu charakteru jej poézie, Sylvia Plathová. O tom, že 
skutočne v tom období na Haugovú – prekladateľku a poetku intenzívne zapôsobila (a to, ako 
sa dozvedáme z rozhovorov a úvodov – nielen svojou tvorbou, ale i svojím životom, a najmä 
tragickou smrťou), svedčí už samotné množstvo času stráveného nad prekladom Plathovej; 
ako Haugová uvádza v úvode ku kalendáriu života a diela a preloženým denníkovým 
úryvkom Plathovej v druhom čísle Revue svetovej literatúry z roku 198812: „Žila som s jej 
básňami, denníkmi, poviedkami, fotografiami celé dva roky“ (Haugová, 1988, s. 141). 
Prekladom Plathovej textov sa poetka teda najintenzívnejšie venovala v rokoch 1986 a 1987, 
a, ako som uviedla vyššie, väčšina básní dvoch skúmaných Haugovej zbierok bola napísaná 
v rokoch 1986 – 1990; vplyv v nich bude teda najbezprostrednejší. Inšpirácie Plathovej 
poetikou v tomto období tvorby Mily Haugovej konštatuje i sekundárna literatúra: „V zbierke 
Čisté dni [...] sa odhodlala […] žiť a písať podľa zásad radikálnej vnútornej čistoty 
a existenciálnej nevyhnutnosti, k čomu sa inšpirovala najmä poéziou S. Plathovej a grafickou 
tvorbou mŕtveho (Marčok, 2006,  s. 145). 

Nasledujúca analýza a úvahy o vzťahu prekladaných textov Sylvie Plathovej k pôvodným 
Haugovej textom v žiadnom prípade nechcú absolutizovať tento vplyv. Už pri zbežnom čítaní 
textov Čistých dní a Pralásky sú badateľné i súvislosti s poéziou konkretistov (najmä 
s poéziou Jána Ondruša – jeho vplyv konštatuje aj A. Bokníková), Lýdie Vadkerti-
Gavorníkovej, J. L. Borgesa, nadrealizmu, v niečom azda i ďalšieho prekladaného básnika 
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Šuntaróa Tanikawu a i. Nadväznosti manifestujú i priame odkazy na F. Hölderlina, 
I. Bachmannovú, C. Claudela či I. Kraska. Myšlienkový svet jej poézie isto formovala aj 
spoločenskovedná a prírodovedná literatúra a (najmä) výtvarné umenie.

Vzťah Haugovej k Plathovej textom tiež nemožno chápať ako pasívny. Haugová je vo vzťahu 
k prekladaným textom aktívna, a to i napriek tomu, že za svoje prekladateľské krédo považuje 
takmer až doslovnosť: „Nedôverujem takzvaným parafrázam, prekladom princípu a som proti 
myšlienkovým posunom, ktoré vznikajú pod diktátom formy, jej otrockým prenosom“
(Haugová – Boldišová, 1990, s. 11). Individuálne uchopenie textu pôvodiny sa prejavuje už 
vo výbere básní na preklad – ocitajú sa v ňom nielen básne z Plathovej vrcholnej tvorby – zo 
zbierky Ariel (1965 a 1966), ako je to napríklad v českom preklade Jana Zábranu z r. 1984, 
ale aj tzv. prechodné básne zo zbierky Crossing the Water (1971) a básne zaradené do iných 
výberov: Winter Trees (1972), Pursuit (1973). Haugová si vyberá básne, ktoré sú 
myšlienkovo a motivicky jej básnickému naturelu blízke. Ak má pri preklade voliť 
z viacerých interpretácií, vyberá si takú, ktorá rezonuje s jej vlastnou predstavou o básni, s jej 
hodnotovým svetom. Bokníková v tejto súvislosti píše, že prekladateľka má k Plathovej 
„polemický vzťah dokonca v otázke smrti“ (Bokníková, 2000, s. 42), čo potvrdzuje i analýza 
jej prekladu, ktorý často „posúva báseň k pozitívnemu pólu bytia“ (Hostová, 2011, s. 79). 

Haugová si prispôsobuje i formálne aspekty Plathovej básne. Prekladateľkina tvorba je 
v osemdesiatych rokoch charakteristická postupným rytmickým aj grafickým uvoľňovaním 
verša a miznutím rýmov a iných druhov konvenčnej zvukovej organizácie verša13. Do 
popredia sa postupne dostáva a v ďalšej zbierke Nostalgia (1993) už dominuje motív a 
(vizuálny a hmatový) obraz, scéna; báseň „evokuje hmatovú, až výtvarnú skúsenosť“
(Bokníková, 1993, s. 42), jej básnická technika je technikou trpezlivého zaznamenávania 
(tamže, s. 42). Plathová zasa od svojich začiatkov básne precízne formálne cizeluje a vo 
svojej vrcholnej tvorbe sa prepracúva k výnimočnej tvarovej spontánnosti, v pozadí ktorej je 
však dokonalé zvládnutie formy. Ako uvádza dobový americký kritik, „tieto básne by nikdy 
nevznikli, nebyť dlhého premysleného technického cvičenia, ktoré im predchádzalo. Konať 
skutočne spontánne môžeme len to, čo sme sa predtým naučili robiť automaticky“ (Davison, 
1966, s. 76 – 77). Plathová pri nich ráta primárne s hlasným čítaním – ako sa vyjadrila 
v rozhovore, ktorý odznel v rádiu v roku 1962: „Tieto najnovšie [básne] – musím ich hovoriť 
nahlas. Hovorím si ich pre seba. Všetka priezračnosť, ktorá v nich azda je, pochádza z toho, 
že ich hovorím nahlas“ (Alvarez, 1971, s. 59). Zároveň sa však sústreďuje i na motív, jeho 
opakovanie a až dokumentárne zachycovanie najmä vizuálnych vnemov: „Keď v súvislosti 
s jej básňami hovoríme o „videní“, je to v konkrétnom, nie filozoficky všeobecnom zmysle“
(Rosenthal, 1972, s. 72). Haugová si z Plathovej vyberá motív, obraz, myšlienku, nie 
formálnu dokonalosť, a to i napriek tomu, že má skúsenosť s viazaným veršom. Táto voľba je 
v súlade s jej vlastným poetickým vývinom – s postupnou emancipáciou myšlienky, motívu, 
obsahu básne, ako aj s vyššie citovaným prekladateľským krédom. 

Podobne, ako si Haugová – prekladateľka vyberá, čo z Plathovej poézie sprostredkuje 
v preklade, tak si aj Haugová – poetka vyberá, čo z nej nechá pôsobiť na svoje pôvodné texty. 
V štúdii, ktorá je súčasťou rozsiahlejšieho výskumu, sa zameriame na zmeny vo frekvencii 
motívov v dvoch súboroch Haugovej textov: do Súboru 1 zahrniem zbierky, ktoré napísala 
pred stretom s Plathovej básňami, teda prvé tri zbierky – Hrdzavú hlinu (1980), Premenlivý 
povrch (1983) a Možnú nehu (1984) a do Súboru 2 dve zbierky, ktoré jej vyšli bezprostredne 
po výbere z Plathovej básní – Čisté dni (1990) a Pralásku (1991). Budeme sledovať nárast 
frekvencie motívov, v tejto fáze výskumu stotožnených s lexémami (resp. so skupinou lexém, 
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združených okolo všeobecnejšieho významu – motívu), ktorých frekvencia je v anglickej 
pôvodine básní výberu Luna a tis oproti americkému podkorpusu umeleckých textov zvýšená. 

Tejto metóde možno vyčítať, že je založená na modeli doslovného prekladu, resp. že ignoruje 
kontext. Poézia je však z hľadiska literárnej vedy i translatológie celkom špeciálny typ textu. 
Samotná identita poézie ako literárneho druhu je v súčasnosti veľmi ťažko postihnuteľná 
prostredníctvom pozitívne daných, objektívne merateľných textových vlastností, čo si 
najlepšie uvedomíme pri extrémnych prípadoch, keď sa poetickými textami stávajú napríklad 
úryvky z vedeckých textov14, návodov na štrikovanie15, iteratívne zhluky znakov16 či prázdne 
strany17. Každý poetický text si preto ako pri interpretácii, tak i pri preklade a jeho hodnotení 
vyžaduje individuálny prístup – pre daný text vhodne zvolenú metódu. Pri uvažovaní o poézii 
Mily Haugovej sa zmysluplným zdá byť uchopenie tkaniva básne prostredníctvom motívov –
takýto prístup si text prirodzene vyžiadal nielen v našom čítaní, ale i v čítaní jej 
monografistky S. Chrobákovej-Repar. Motív je často u Haugovej koncentrovaný do formálne 
ustáleného kľúčového slova, čo umožňuje jeho lexikálne frekvenčné spracovanie. Plathovej 
motívy síce vo všeobecnosti nie sú takto viazané na konkrétnu slovnú jednotku, telo básne nie 
je také fragmentarizované na slová, no určité motívy, vyjadrené konštantnými kľúčovými 
slovami, majú vysokú návratnosť a sú literárnou vedou opakovane interpretované (mesiac, 
včely, dieťa a pod.). Prekladateľka Anette Lavers v súvislosti s pokusom o preklad básne 
Ariel opisuje metódu nie nepodobnú tej, s ktorou sa stretneme pri analýze často hermetickej 
poézie Mily Haugovej: „(...) jediný spôsob, akým by som azda mohla pochopiť zložitejšie 
básne, bolo najprv zozbierať témy a obrazy, a potom objasniť ich význam“ (Lavers, 1971, s. 
100). Vo svojej úvahe dokonca dochádza k záveru, že „(...) básne sú v podstate založené na 
symboloch. Ich hĺbkový i doslovný význam je daný skrytým vnútorným kódom, v ktorom veci 
a ich vlastnosti majú stabilné, hierarchizované významy. (...) Tento kód je nesmierne pevný –
vec, ktorá raz nadobudne určitý význam, ho už nestráca: luna, sneh, čierna farba majú vždy tú 
istú funkciu.“ (Lavers, 1971, s. 101). Prístup, ktorý vo vzťahu k Plathovej textu v tejto štúdii 
použijeme, sa teda javí nielen ako možný, ale aj vhodný, najmä ak vezmeme do úvahy 
i Haugovej vyššie rozoberanú prekladateľskú metódu.

V prvej fáze spracovania skúmaných korpusov textov sme z lem, ktoré sa v anglickej verzii 
výberu Luna a tis vyskytli aspoň štyrikrát18, vyselektovali tie, ktoré majú potenciál vytvoriť 
motív, teda autosémantické jednotky, ktorých význam nie je príliš všeobecný19. Následne sme 
vypočítali frekvenciu takto získaných takmer 130 jednotiek vo výbere, a tú sme dali do 
pomeru s ich frekvenciou v americkom podkorpuse umeleckých textov, čím sme zistili ich 
príznakovosť. Ďalej sme sa zaoberali len percepčne najvýraznejšími 92 lemami20, ktorých 
frekvencia v súbore Plathovej textov bola aspoň dvakrát vyššia ako ich frekvencia 
v americkom podkorpuse. Porovnávaním východiskového súboru textov výberu Luna a tis
a Haugovej prekladu sme zistili ich ekvivalenty, ktoré sme v niektorých prípadoch doplnili o 
sémanticky úzko súvisiace jednotky, ktoré sa nachádzajú v Haugovej pôvodných zbierkach21. 
Potom sme porovnali frekvenciu týchto lem a skupín lem v Súbore 1 s ich 
frekvenciou v Súbore 2, ako aj s ich frekvenciou v slovenskom podkorpuse umeleckých 
textov. Lemy sa na základe získaných údajov zoskupili do štyroch skupín – prvú skupinu 
tvoria jednotky, ktoré sa v Haugovej textoch v signifikantnom množstve22 nevyskytovali ani 
pred, ani po strete s Plathovej poéziou (39 jednotiek), druhú skupinu tvorili jednotky, ktorých 
frekvencia bola pred prekladom Plathovej markantne zvýšená a po preklade sa nezmenila23

(6 jednotiek), tretiu jednotky, ktorých frekvencia bola pred prekladom Plathovej markantne 
zvýšená, no v Súbore 2 klesla24 (20 jednotiek) a posledná skupina je tvorená jednotkami, 
ktorých pomerná frekvencia (frekvencia oproti SNK podkorpusu) v Súbore 2 oproti Súboru 1 
stúpla (27 jednotiek). Celkovo priemerná príznakovosť skúmaných 92 vo výbere z Plathovej 
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vysoko frekventovaných lem – motívov v Súbore 1 bola 6,2 a v Súbore 2 stúpla na 7,73. Fakt, 
že frekvencia motívov typických pre Plathovej poetiku bola v Haugovej prvých troch 
zbierkach zvýšená, svedčí o tom, že poetka si na preklad vyberá texty, ktoré sú jej 
básnickému vyjadrovaniu blízke. 1,2-násobný nárast ich frekvencie zasa podporuje 
predpoklad, že preklad básní Sylvie Plathovej mal na Haugovej pôvodnú tvorbu 
nezanedbateľný vplyv. V nasledujúcej časti sa zameriame na podrobnejšie zhodnotenie 
výsledkov.

Relatívne veľká skupina sledovaných motívov, ktoré Haugová od začiatku svojej tvorby 
nevyužívala a ktorých frekvenciu stret s poéziou Sylvie Plathovej neovplyvnil, pozostáva 
z veľkej časti z individuálnych až osobných motívov (napr. Nemec, židovka, vojna, surovec 
(brute)) a z motívov s veľmi konkrétnym významom (napr. tis, narcis, tulipán, slonovina, 
ľalia, černica, perla, tabletka, mačka, kyselina, ryba, škatuľa). Tie sú svojou obsahovou 
bohatosťou a jednoznačnosťou natoľko špecifické a pre Plathovú charakteristické, že ich 
(necitátové, neironické – bez odstupu) masívne prijatie do poetiky iného by bolo imitačné a 
epigónske, čo sa o Haugovej zapracúvaní hlasov iných do tkaniva svojho textu v žiadnom 
prípade povedať nedá. Motívy v druhej a tretej množine sledovaných jednotiek tvoria 
spoločnú bázu poetík týchto dvoch autoriek. Najvýraznejšie (čo do frekvencie a príznakovosti 
v korpuse umeleckých textov) sú v týchto dvoch skupinách motívy kvetov / kvitnutia, duše, 
čistoty, snehu, zimy, tieňa, stromu, kože, pokožky, vody, prsta a modrej farby. Klesanie 
frekvencie tretej skupiny motívov je výsledkom zužovania množstva a zintenzívňovania 
sémantickej zaťaženosti motívov, ktorými Haugovej tvorba v tomto období prechádzala. 
Najzaujímavejšiu skupinu však nepochybne tvoria motívy, ktorých frekvencia medzi dvoma 
skúmanými súbormi textov stúpla. Zobrazuje ich nasledujúca tabuľka:

Lemma / 
skupina lem  –
angličtina

Výskyt 
vo 
výbere 
Luna a 
tis

Príznakovosť 
f oproti 
korpusu

Lemma / skupina 
lem – slovenčina

Výskyt 
v 
Súbore 
1

Príznakovosť 
f oproti 
korpusu

Výskyt v 
Súbore 2

Príznakovosť 
f oproti 
korpusu

Zvýšenie 
f oproti 
Súboru 1

Wing 5 3 Krídlo 0 0 16 30 > 16

God 4 4 Boh / bohyňa 0 0 10 2 > 10

Hate

24 6
Nenávidieť / 
nenávidený / 
nenávistne / 
nenávisť

0 0 6 6 > 6

Fruit / foetus 5 10 Ovocie / plod 1 3 9 30 9,5

Body 5 10 Telo 7 2 43 15 6,5

Star / starry
15 3

Hviezda / 
hviezdny

5 6 30 37 6,3

Dark / 
darkness

16 9

Tma / temný / 
tmavý / 
zatemnenie / 
tmavnúť / temnieť 
/ temnota / temno

7 3 40 15 6,0

Womb 22 3 Lono 3 13 15 70 5,3

Silk

4 45

Hodváb / 
hodvábny / 
hodvábne / 
zhodvábňovať / 
hodvábnik

1 3 5 15 5,3

Daddy / father 9 8 Oco / otec 1 0 5 0,8 5,3

Mirror 11 8 Zrkadlo 5 8 23 39 4,8
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Blood

14 5
Krv / krvavý / 
krvavočierny / 
krvácať

8 4 36 20 4,7

Bone
8 6 Kosť / kostný / 

kostra / kostený
6 9 25 40 4,4

Moon / month
23 5 Mesiac / luna / 

námesačný
3 1 10 5 3,5

Dream 6 2 Sen / snívať 17 9 55 31 3,4

White / whiten 
/ bonewhite / 
whitely / 
whiteness

43 7 Biely / 
mliečnobiely / 
bieloba / vybielený

7 2 20 8 3,0

Eye 46 3 Oko 15 2 38 4 2,7

Love

38 5

Láska / ľúbiť / 
milovať / 
milovanie / 
zamilovaný / 
milovaný

34 6 85 15 2,6

Dead / death / 
die / 
deathmask / 
death-gown / 
death-soup / 
kill / killed

51 5

Smrť / smrteľný / 
zabiť

18 4 42 10 2,5

Red / redness 25 6 Červený 3 2 6 4 2,1

Gold 7 5 Zlato / zlatý 2 1 4 3 2,1

Blind / -ed 6 8 Slepý 5 15 10 31 2,1

Face 29 2 Tvár 16 3 27 5 1,8

Sea 13 8 More / morský 3 2 5 3 1,8

Stone / rock
16 4

Skala / kameň / 
kamenný

22 10 33 16 1,6

Dew
6 92

Rosa / zrosený / 
zarosený / zarosiť

5 21 7 31 1,5

Black / 
blueblack / 
blackness / 
blackly / 
blackening

51 8 Čierny / čiernota 6 2 8 3 1,4

Prekladové dielo má v cieľovej literatúre, najmä ak ide o malú literatúru, nesmierne veľký 
potenciál stať sa jedným z dôležitých vývinových impulzov. Postihovanie vplyvov prekladu 
je však zvyčajne veľmi náročné, pretože si vyžaduje hĺbkovú znalosť nielen autora / autorky 
cieľovej literatúry, ale i autora / autorky, ktorých dielo je prekladané. Vplyvy a súvislosti 
môžu byť až efemérne jemné, no súčasne bazálne a hĺbkové. Translatológ či literárny vedec 
preto sústavne hľadá tú najvhodnejšiu metódu. Pri skúmaní textových prienikov medzi dvoma 
odlišnými poetkami a poetikami je pritom vždy nutné zvoliť takú metódu, ktorej výsledky sú 
pre oba súbory textov zmysluplné. Haugovej poetika fragmentu, ktorej prejavom je i tesné 
usúvzťažnenie výrazu a významu sa prejavila i pri jej preklade Plathovej poézie – jej preklad 
je sémanticky verný slovu a prekladový ekvivalent lexémy je v korpuse cieľového textu vo 
svojich jednotlivých výskytoch zväčša konštantný. Preto sa ako jedna z možných podporných 
výskumných metód súvislostí pôvodnej tvorby Mily Haugovej a jej prekladu básní Sylvie 
Plathovej javí i štatistická metóda.
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Prítomný výskum jednak potvrdil predpoklad o existujúcej spoločnej báze medzi skúmanými 
dvoma poetikami, a jednak umožnil vyčleniť motívy, ktoré štatisticky vykazujú najväčšie 
ovplyvnenie prekladom. Údaje získané v tejto prvej fáze výskumu súvislostí a nadväzností 
nabádajú na ďalší výskum, najmä na hlbšie, do kontextu zasadené interpretácie konkrétnych 
textových pasáží motívov, ktorých frekvencia po preklade stúpla, ale i na ďalšie skúmanie 
iných, štatisticky menej výrazných motívov (napr. motív masky), ktoré mohli do Čistých dní
a Pralásky vniesť na prvý pohľad ťažšie postrehnuteľné významy či asociácie.

Poznámky:

1 Napr. Sabol, Ján – Štraus, František: Základy exaktného rozboru verša. Bratislava : SPN, 
1969, 106 s.; SABOL, Ján – ŠTRAUS, František. 1968. Voľný verš v súčasnej slovenskej 
poézii. Litteraria 11. SAV : Bratislava, 198 s., Štraus, František. 2002. Základy informačnej 
analýzy verša. Bratislava : Univerzita Komenského, 98 s. ISBN 80-1634-2 a pod.
2 SABOL, Ján. 1966. Frekvencia hlások v jazyku súčasnej slovenskej poézie. Jazykovedný 
časopis, roč. 17 , s. 13 – 25.
3 Por. napr. HORECKÝ, Ján. 1966. Štylisticko-štatistické hodnoty jednej básnickej zbierky, 
Jazykovedné štúdie 8, 1965, s. 71 – 84, Mlacek, Jozef. K syntaxi v súčasnej slovenskej poézii.
In: Slovenská reč, roč. 31, č. 6, s. 335 – 340 alebo HOSTOVÁ, Ivana. 2006. Exaktnosť 
v poézii. In: Let. Mesačník literárnych pohľadov na tvorbu mladých začínajúcich autorov, 
roč. 2, č. 18, s. 672 – 683. ISSN 1336-6904.  [online]. Dostupné na internete: 
http://www.casopislet.sk/pdf/let18_low.pdf.
4 Napr. MISTRÍK, Jozef. 1969. Frekvencia slov v slovenčine. Vydavateľstvo SAV : 
Bratislava, 728 s. 
5 Por. napr. RUSNÁK, Juraj. 1994. Vzťah témy a lexémy v básnickom texte z hľadiska 
fungovania slovných druhov. In: Slovenská reč, roč. 59, č. 1, s. 15 – 30. ISSN 0037-6981.
6 Token je v korpusovej lingvistike „základná textová jednotka použitá v analýze alebo 
spracovaní textu, znak al. súbor znakov formálne oddelených od iného znaku al. súboru 
znakov“ (Šimková, 2006, s. 7).
7 Vyšla vo výbere Neskoro je, neodchádzaj (1984). 
8 V roku 1988 vychádza Poludnie duše – preklad básní Šuntaróa Tanikawu.
9 Prekladá však aj z maďarskej, nórskej nemeckej či dánskej poézie. 
10 Por. HAUGOVÁ, Mila – ROŽŇOVÁ, Jitka. 2011. Nesmiem byť iná v básni ako v živote. 
In: Rak, roč. 10, č. 7, s. 3 – 7. ISSN 1335-1702.
11 I keď sa nájdu výnimky – napr. b. Plytký spánok, ktorá knižne vyšla v Čistých dňoch, bola 
časopisecky publikovaná už v r. 1984 v Romboide č. 6. Tu treba poopraviť i informáciu 
v monografii Stanislavy Chrobákovej-Repar, ktorá prvé časopisecké publikovanie básní 
z Pralásky umiestňuje do r. 1988 (s. 86), pritom však verzia b. Iná báseň vychádza už v roku 
1987 v Romboide č. 1.
12 Tento úvod je o rok neskôr publikovaný ako záver v prvom knižnom vydaní prekladov.
13 Spolu s nimi sa tratia i konvenčné poetizmy v obsahovej zložke básne a esteticky málo 
príťažlivé a prekomplikované úvahy a aktualizácie frazém, ktoré boli populárnym poetickým 
nástrojom najmä v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov.
14 Napr. b. Merzfirenz P. Macsovského zo zbierky Strach z utópie (1993).
15 Mlynárčiková, Marianna – Ružičková, Nora: Someone in between. In: Romboid, roč. 
XXXX, 2005, č. 9, s. 30 – 34. ISSN 0231-6714.
16 Napr. b. Monografémická kompozícia III: H zo zbierky Pop (1998) P. Šuleja.
17 Mám na mysli b. K. Zbruža Ticho z antológie tzv. barbarskej generácie Barbaruská ruleta
(1998).



123

18 Týmto obmedzením som chcela zabrániť entropii, ktorá by vo výsledkoch zavládla, ak by 
som skúmala slová percepčne málo postihnuteľné alebo také, ktoré sa vo výbere opakujú skôr 
náhodne. Prirodzene, i exkluzivita – tzv. hapax legomenon (jediný výskyt slova v korpuse) 
má svoju dôležitosť pri štatistickom spracovaní textov (napr. určovanie autorstva), no pre 
hlavný účel tejto štúdie – určenie čitateľsky vnímateľných prienikov motívov – nie je 
dôležitá. Hapax legomenon tvoria v pôvodine výberu Luna a tis vyše 64% zo súboru lem. 
Vyčlenením lem s minimálnym výskytom 4 sa v skúmanej vzorke ocitlo takmer 400 lem, 
tvoriacich vyše 71 % tokenov korpusu básní z výberu Luny a tis.
19 Vynechala som slová ako krásny – beautiful, jeden – one či nič – nothing.
20 Lema je v korpusovej lingvistike „základný, slovníkový tvar, pri ohybných slovných 
druhoch reprezentujúci celú paradigmu (pre slovesá neurčitok, pre menné slovné druhy 
nominatív singuláru, príp. mužského rodu)“ (Šimková, 2006, s. 4).
21 Napr. k leme dew, ktorá je konštantne prekladaná ako rosa, sa pridružujú adjektíva zrosený, 
zarosený a sloveso zarosiť, ktorá Haugová v sledovaných textoch použila.
22 Ocitli sa tam i lemy, ktorých frekvencia voči podkorpusu bola síce u Haugovej zvýšená, no 
ktoré sa v skúmaných súboroch vyskytli len trikrát a menej, teda ich výskyt možno chápať 
ako náhodný.
23 Pokles ani nárast frekvencie nebolo väčšie ako 1,2-násobné.
24 Teda aspoň 1,2-krát alebo na nulu.
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SIGNALIZOVANIE IRÓNIE V PREKLADE

Ingrid Kálaziová



Abstract: The paper deals with the problems that have been traced in the definition of irony 
signals and reviews some major approaches to the translation of irony signals. Central to my 
consideration is the analysis of the translation of irony signals in the literary text Pride and 
Prejudice.  

Signály irónie

Identifikácia určitého výrazu ako ironického v literárnom texte môže byť ovplyvnená 
identifikáciou textových signálov. Signály sú pragmatické jednotky, ktoré nadobúdajú 
charakter ironického signálu len v rámci interpretácie určitého komunikačného aktu. 
V literárnom texte, v písanej irónii, je signál „a word or cluster of words to be taken literally  
by the innocent while discounted by the initiated who understand that the intended meaning is 
in some kind of opposition to the literal meaning“ (Satterfield, 1981, s.152). Nielen samotná 
irónia, ale aj signál si od čitateľa vyžaduje odhalenie signálu v texte a jeho následnú 
interpretáciu ako signálu irónie. Na základe tejto skutočnosti Ellerström spochybňuje 
prítomnosť signálov irónie v texte a odôvodňuje to tým, že neexistujú signály irónie, len 
ironická interpretácia. Podľa Ellerstrӧma ironická interpretácia je súčasťou procesu semiózy, 
v ktorom je irónia výtvorom interpreta. Tak ako samotná interpretácia irónie aj signály irónie 
sú produktom interpretácie. V procese interpretácie je signál irónie vytvorený súčasne 
s iróniou, a preto podľa Ellerstrӧma: „it makes no sense to talk about signals or clues to irony. 
The irony signal does not reveal an irony imbedded in a text, but mirrors the interpreter’s 
recognition of his or her own interpretive strategy“ (Ellerstrӧm, 2002, s. 61). Tvrdením, že 
niečo je signálom irónie znamená, že adresát použil stratégiu ironickej interpretácie. 
Následkom čoho to, čo považujeme za signál irónie, je interpretovanie samotnej irónie, nie 
však v texte, ale v mysli čitateľa. 

Väčšina súčasných autorov sa zhoduje v názore, že aby adresát odhalil ironický zámer 
výpovede, signály irónie sú nevyhnutné tak v texte, ako aj v kontexte. Z hľadiska interpretácie 
irónie sa súčasní autori pozerajú na iróniu z rôznych uhlov pohľadu. V interpretačnom 
procese Hutcheonová pripisuje kľúčovú úlohu adresátovi, Booth vyzdvihuje ironický zámer 
autora. V centre Hutcheonovej prístupu k interpretácii irónie je adresát, ktorý je hlavnou 
zložkou interpretačného procesu, v priebehu ktorého úlohou adresáta je odhaliť zmysel 
výpovede na základe textuálnych a kontextuálnych signálov. Tieto signály sú aktivované 
v rámci diskurznej komunity, ktorej interpretácie sú podmienené kultúrou, jazykom 
a spoločenským kontextom, v ktorom dochádza k interakcii medzi adresátom, autorom irónie 
a samotným textom. Interakcia kontextu s diskurznou komunitou „provides a framing that 
makes signals, such as, quotation marks, understatement and echoic mention into markers of 
irony“ (Hutcheon, 1994, s.153). V prípade signálov, ktoré pôsobia ako spúšťače irónie v texte,
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Hutcheonová hovorí o meta-ironickej funkcii (meta-ironic function) signálov. V meta-
ironickej funkcii je úlohou signálov upozorniť čitateľa na možnosť výskytu irónie v texte a na 
skutočnosť, že čitateľ by mal byť otvorený iným významom. Ďalšou funkciou signálov je 
štrukturálna funkcia (structuring function), v ktorej úlohou signálov je štrukturovať špecifický 
kontext, v ktorom vypovedané naznačí nevypovedané takým spôsobom, aby vznikla irónia. 
V meta-ironickej funkcii signál spája iróniu s textom a v štrukturálnej funkcii s kontextom. 
V niektorých prípadoch sa môžu signály vyskytnúť v obidvoch skupinách. Podľa 
Hutcheonovej sú signály irónie pragmatické jednotky, ktoré “to be called irony markers, an 
interpreter has to have decided that they have worked in the context to provoke an ironic 
interpretation“ (Hutcheon, 1994, s. 154).

Pri odhalení irónie v literárnom texte sa Booth riadi zámermi autora. Úlohou autora je 
pomocou signálov naznačiť nesúlad medzi mieneným a vypovedaným, a tým upriamiť 
čitateľovu pozornosť na prítomnosť irónie v texte. Zámer autora je primárnym predpokladom 
pri diferencovaní signálov v texte. V literárnom texte Booth rozlišuje päť skupín signálov 
irónie. Prvú skupinu signálov Booth nazýva „Priame varovanie autorským hlasom“. 
V nadpisoch literárnych textov sa môžu vyskytnúť originálne epitetá, ktorými autor opisuje 
vlastnosti narátora a ktorými autor nepriamo upozorňuje čitateľa, aby za slovami hľadal ďalší, 
skrytý význam. Priamou výpoveďou alebo v epigrame diela sa autor môže dištancovať od 
narátora, a tým naznačiť svoj ironický zámer. Pozitívom tejto skupiny signálov irónie podľa 
Bootha je, že čitateľ nestráca čas dekódovaním autorovho zámeru a pre pozorného čitateľa sa 
proces rekonštrukcie môže začať od začiatku čítania literárneho textu. Druhú skupinu 
signálov irónie Booth pomenoval „Známa chyba prehlásená“. V známych výrazoch, 
historických faktoch a na základe konvenčného úsudku čitateľa, ktorý je založený na 
spoločných normách, pozorný čitateľ dospeje k záveru, že narátor „betrays ignorance or
foolishness that is simply incredible“, pričom môžeme predpokladať, že „the author, in 
contrast, knows what he is doing“ (Booth, 1974, s. 57). Tretím indikátorom irónie je 
„Diskrepancia faktov v rámci diela“. Dištancovanie sa od narátora autor prejaví 
spochybnením pôvodne akceptovaných a zdôrazňovaných myšlienok v literárnom diele, a tým 
sa signálom irónie stáva protirečenie. Usporiadanie protichodných faktov v literárnom diele 
poukazuje na ten fakt, ktorému autor dáva prvenstvo, pričom „the probability is that the final 
voice will triumph“ (Booth, 1974, s. 61). Štvrtým indikátorom je „Konflikt štýlov v rámci 
diela“. Ak sa narátorov štýl líši od spôsobu vyjadrovania, ktorý čitateľ považuje za 
prirodzený, alebo by mal byť prirodzený pre narátora, tento rozpor môže signalizovať iróniu.  
Posledný signalizátor irónie, ktorý Booth označuje ako „Konflikt presvedčenia“, je 
najdôležitejší, ale aj najspornejší. Čitateľa na prítomnosť irónie upozorní „conflict between 
the beliefs expressed and the beliefs we hold and suspect the author of holding“ (Booth, 1974, 
s. 73). Tento signál irónie je sporný, pretože po prvé predpokladá jednotnosť názorov a 
noriem čitateľa a autora, a po druhé je založený na čitateľovej schopnosti odhaliť autorov 
ideologický postoj. Obidva predpoklady môžu viesť k protirečivým a nesprávnym 
interpretáciám.  

Preklad signálov irónie

Preklad môžeme považovať za komunikačný proces, ktorého sa okrem autora a čitateľa 
zúčastňuje aj tretí účastník komunikácie – prekladateľ. V komunikačnej reťazi je prekladateľ 
čitateľom a interpretom východiskového textu a pisateľom cieľového textu. V procese 
prekladu sa prekladateľ, ako sprostredkovateľ originálu, nezameriava len na rozdiely 
jazykových systémov obidvoch textov, ale aj na rozdiely kultúrnej situácie originálu 
a prekladu. „Like any writer, a translator has to take account of the range of knowledge 
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available to his/her target readers and of the expectations they are likely to have about such 
things as the organization of the world, the organization of language in general, the 
organization and conventions of particular text types, the structure of social relations, and the 
appropriateness or inappropriateness of certain kinds of linguistic and non-linguistic 
behaviour“ (Baker, 1992, s. 222). Po zvážení všetkých aspektov je poslaním prekladateľa 
umožniť komunikáciu medzi týmito dvomi kultúrami.   
Pri preklade irónie musí prekladateľ, ako čitateľ východiskového textu, v prvom rade iróniu 
odhaliť v origináli. Odhalenie irónie nespočíva len v odhalení rozdielu medzi doslovným 
a mieneným významom vypovedaného. Odhalenie irónie je komplexný proces priradenia, 
kombinovania a rozlišovania významu s hodnotiacim aspektom. Je to proces úzko spojený 
s kultúrou, mentalitou a životnou skúsenosťou spoločenstva. Irónia, ako spôsob nepriameho 
vyjadrenia významu, vychádza z predpokladu spoločného vedomostného a informačného 
základu komunikátora/autora a komunikanta/čitateľa. Podľa Mueckeho: „The linguistic, 
cultural, and literary experiences of the ironic writer and the reader should be common, 
because irony is mainly marked by conflicts of knowledge, facts or belief“ (Muecke, 1970, s. 
100). Ak sú hodnoty, vedomosti, viera, zvyky, tradície a komunikačné stratégie prekladateľa 
ako čitateľa originálu odlišné od hodnôt autora literárneho diela, irónia ako jeden zo 
základných elementov literárneho textu môže zostať nepochopená. Na pochopenie autorského 
zámeru prekladateľa vo východiskovom texte upozorňujú signály irónie. Napriek vymedzeniu 
druhov a funkcií signálov irónie sa prekladateľ stretáva s problémom odhalenia signálov 
v texte originálu. Tento fakt je spôsobený niekoľkými príčinami. Prvá príčina spočíva v 
skutočnosti, že jednoznačný signál, ktorý by spustil ironickú interpretáciu neexistuje. Podľa 
Nekuly sa ironickým signálom môže stať čokoľvek, keďže: „Ironie nemá vlastní výrazové 
prostředky, jejichž primární funkci by bylo vyjadřovat a signalizovat ironii“ (Nekula, 1991, s. 
29). Tie, čo nazývame signálmi irónie – ako metafora, hyperbola, básnická otázka, zmena 
registra, zvolanie, ale aj grafické signály – nie sú jednoznačné, keďže plnia aj inú ako ironickú 
funkciu. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že podľa Mueckeho v prípade irónie autor svoje 
myšlienky kóduje. Čitateľ následne vníma a vysvetľuje význam kódov, t.j. dekóduje to, čo 
autor zakódoval. V prípade prítomnosti signálu irónie čitateľ musí urobiť ďalší krok: po 
prvotnom dekódovaní signálu, čitateľ musí signál opätovne dekódovať. Čitateľ najprv 
dekóduje mienený význam signálu, ktorý autor zakódoval, následne dešifruje primárny 
význam výpovede. V neposlednom rade sú problémy signalizovania irónie spôsobené 
implicitnosťou irónie. Pôsobivá irónia je čo najmenej explicitná, následkom čoho autor 
používa čo najmenej signálov. Analýza signálov irónie a ich súlad alebo možný vzájomný
nesúlad v prenesení z originálu do prekladu môže ovplyvniť rozhodnutie prekladateľa pri 
interpretácii originálu a štylizovaní prekladu, pričom prihliada na to, aby preklad pôsobil na 
čitateľa prekladu rovnako ako na čitateľa originálu. Aby preklad pôsobil na čitateľa prekladu 
rovnako ako na čitateľa originálu, v preklade by mali byť zachované textové signály irónie. 

Na príkladoch z románu Jane Austenovej Pýcha a predsudok a prekladoch románu do 
slovenského jazyka (Rudolf Koštial, Beáta Mihalkovičová) poukážeme na signalizovanie 
irónie v preklade. 

Antifráza

Najčastejším signálom irónie je antifráza. Ironická výpoveď je považovaná za transformáciu 
inej, primárnej výpovede. Pri transformovaní sa význam pôvodnej výpovede zmení na 
negatívny, t.j. slovo v primárnej výpovedi je nahradené slovom opačného významu alebo do 
určitej miery protirečí pôvodnej výpovedi.
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Elizabeth a Darcy vedú rozhovor o povahových vlastnostiach človeka. Pri zmienke o 
samoľúbosti a pýche Darcy uzná, že samoľúbosť je slabosť, ale tvrdí, že rozumný človek vie 
pýchu ovládať. Elizabeth na Darcyho vyhlásenie reaguje nasledovne: 
„I am perfectly convinced by it that Mr Darcy has no defect. He owns it himself without 
disguise“ (Austen, 1994, s.47).

Preklad Rudolfa Koštiala (1968):
„Presvedčila som sa, že pán Darcy nemá nijakú chybu. Sám sa k tomu otvorene priznal“ 
(Austenová, 1968, s. 50).  
Preklad Beáty Mihalkovičovej (2006):
„Celkom ma presvedčilo, že pán Darcy nemá chybu. Priznáva to sám bez pretvárky“ (Austen, 
2006, s. 65).
Pri rekonštrukcii významu vypovedaného prekladateľ zisťuje, že v danom kontexte Elizabeth 
svojou výpoveďou implicitne vyjadruje opak mieneného. Zámerom autora je signalizovať, že 
pán Darcy má chyby a pretvaruje sa. V danom prípade irónia vzniká na základe protikladu, na
základe čoho môžeme celú výpoveď považovať za ironickú. 
V obidvoch slovenských prekladoch je zachovaný účel výpovede, ktorým je ironickosť. Ako 
prostriedok na vyjadrenie irónie prekladatelia použili lexikálne jednotky, ktoré sú 
v protiklade. Na základe antifrázy čitateľ originálu aj prekladu vycíti ironické zafarbenie 
výpovede, preto môžeme skonštatovať, že obidva slovenské preklady môžeme považovať za 
adekvátne.

Grafické signály irónie

V prípade textovej irónie za signál  irónie môžeme považovať grafické signály ako 
úvodzovky, kurzíva, výkričník, otáznik, pomlčka, zátvorky, vsuvky. Keďže plnia aj inú ako 
ironickú funkciu, grafické signály nie sú jednoznačné. Čitateľ sa musí spoliehať na kontext, 
aby určil ich funkciu v literárnom texte.  

Na pozvanie pána Darcyho Elizabeth navštívi jeho sídlo v Pemberley. Počas návštevy stretáva 
slečnu Bingleyovú, ktorá na Elizabeth žiarli kvôli náklonnosti, ktorú jej pán Darcy prejavuje. 
Slečna Bingleyová využije príležitosť, aby naznačila časté návštevy Kitty a Lydie u 
dôstojníkov domobrany v Merytone a ich známosť s pánom Wickhamom. 
„Pray, Miss Eliza, are not the -shire Militia removed from Meryton? They must be a great loss 
to your family“ (Austen, 1994, s. 206).

Preklad Rudolfa Koštiala (1968):
„Prosím vás, slečna Eliza, naozaj sa už vojaci odsťahovali z Merytonu? Musí to byť veľká 
strata pre vašu rodinu“ (Austenová, 1968, s. 208).
Preklad Beáty Mihalkovičovej (2006):
„Prosím vás, slečna Eliza, neodsťahovala sa -ská domobrana z Merytonu? Musí to byť veľká 
strata pre vašu rodinu“ (Austen, 2006, s. 282).

V texte originálu je kurzívou označená lexikálna jednotka „your“. Zámerom autora je 
zdôrazniť ironický tón slečny Bingleyovej v hodnotení správania sa Kitty a Lydie, ktoré je 
nezlučiteľné s etikou slušného a   spoločenského vystupovania danej doby. 

Kurzíva je použitá v obidvoch prekladoch do slovenského jazyka, kde jej funkciou je 
signalizovanie irónie. Lexikálnu jednotku „vaše“ môžeme považovať za impulz irónie, na 
základe ktorého čitateľ urobí rozhodnutie o interpretácii a rekonštruuje význam, ktorý je 
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v súlade s ironickým zámerom autora. Zrekonštruovaný význam je v súlade s nevyslovenými 
presvedčeniami, ktoré sa čitateľ rozhodol prisúdiť autorovi.    

Na základe komparácie textov originálu a prekladu Rudolfa Koštiala (1968) a Beáty 
Mihalkovičovej (2006) môžeme konštatovať, že v uvedených príkladoch prekladu sú v texte 
prekladu signály irónie, tak lexikálne ako aj grafické, adekvátne použité. V slovenských 
prekladoch sú zachované jazykové prostriedky a grafická úprava textu, ktorá čitateľa 
upozorňuje na prítomnosť irónie v texte, čím zostáva pôvodný význam originálu zachovaný. 
Obidva slovenské preklady môžeme považovať za adekvátne.

Záver

V odbornej literatúre názory na definíciu signálov irónie nie sú jednotné, následkom čoho nie 
sú jednotné stratégie prekladu signálov irónie. Úlohou textových signálov irónie je upozorniť 
čitateľa na ironický zámer autora, na prítomnosť irónie v texte, ako aj na možnosť ironickej 
interpretácie výpovede. Vynechanie signálu irónie v preklade môže mať za následok 
nesprávne interpretovanie textu originálu.

Literatúra

AUSTENOVÁ, J. 1968. Pýcha a predsudok. Tatran : Bratislava , 304 s.
AUSTEN, J. 2006. Pýcha a predsudok. Slovart : Bratislava, 406 s. ISBN 80-8085-163-8
AUSTEN, J. 1994. Pride and Prejudice. Penguin Books : London, 299 s. ISBN 978-0-14062-
321-5
BAKER, M. 1992. In other words. London : Routledge, 304 s. ISBN 978-0-415-03086-1
BARBE, K. 1995. Irony in Context. Amsterdam : John Benjamins, 210 s. ISBN 90-272-5046-
4
BERGSON, H. 1994. Smích. Praha : Naše vojsko, 96 s. ISBN 80-206-0404-9 
BOOTH, C.W. 1974. A rhetoric of irony. Chicago : The University of Chicago Press, 292 s. 
ISBN 978-0-226-06553-3
ELLERSTRÖM, L. 2002. Divine Madness: On interpreting Literature, Music and the Visual 
Arts Ironically. Associated University Presses : London. 315 s. ISBN 0838754910
GRICE, P. 1975. Logic and Conversation. In P.Cole& J.Morgan (Eds.), Speech Acts: Syntax 
and Semantics, Vol. 3, New York : Academic Press, s. 41 – 58. ISBN 0127854231
GRICE, P. 1978. Further Notes on Logic and Conversation. In P. Cole (Ed.), Pragmatics: 
Syntax and Semantics, Vol. 9, New York: Academic Press, s.41 – 57. ISBN 0-674-85271-0
HUTCHEON, L. 1994. Irony´s Edge: The theory and politics of irony. London : Routledge, 
255 s. ISBN 0-415-05453-2
MISTRÍK J. 1997. Štylistika. Bratislava : SPN, 600 s. ISBN 80-08-02529-8
MUECKE, D.1982. Irony and the Ironic.New York : Methuen, 110 s. ISBN 0-416-32860-1
NEKULA, M. 1991. Signalizování ironie. In: Slovo a slovesnost, roč. 52, s. 10-19.



130

SATTERFIELD, L. 1981. Toward a Poetics of the Ironic Sign. In: De George, Richard T. 
(ed) Semiotic Themes. Lawrence : University of Kansas Publications. 280 s.
SPERBER, D. – WILSON, D. 1981. Irony and the Use – Mention Distinction. In P. Cole 
(Ed.), Radical Pragmatics, New York : Academic Press, s. 295 – 318 ISBN 0121796604
WILSON, D & SPERBER, D. 1992. On verbal irony. In: Lingua 87(1), s. 53 – 76 ISSN 
0024-3841
   

Mgr.Ingrid Kálaziová
Jazykové centrum FF UKF
Hodžova 1, 949 74  Nitra
ingrid.kalaziova@ukf.sk



131

NEVÍTANÝ HOSŤ V PREKLADE
ALEBO O PROBLÉMOCH VÝSKYTU CUDZOJAZYČNÝCH 

VÝRAZOV V ANGLICKÝCH TEXTOCH

Lucia Kozáková



Abstract: This article deals with problems that occur when translating an English text 
containing foreign expressions into Slovak. The author’s aim is to present different ways of 
solving such situations and, as a result, to help other translators facing this problem. She 
offers her own suggestions from the historical novel Devil’s Cub by Georgette Heyer and 
compares them with solutions used in the book Sophie´s Choice by William Styron. 

Úvod

Každý prekladateľský problém nejako súvisí s napätím medzi „svojím“ a „cudzím“. Na jednej 
strane chce príjemca preklad pociťovať ako domáce dielo, ale zároveň v ňom očakáva 
i vyhľadáva exotické prvky. 

K „cudzím“ prvkom sa dajú zaradiť: mená, miery, váhy, reálie či zemepisné názvy. Anton 
Popovič v knihe Teória umeleckého prekladu uvádza, že „k prvkom vyvolávajúcim u čitateľa 
ilúziu prekladu treba ďalej zaradiť prípady tzv. vnútrojazykového prekladu: vysvetlivky pod 
čiarou alebo priamo v texte, komentáre k textom prekladu (...) a napokon tzv. ’preklad 
v preklade‘, teda preklady cudzojazyčných citátov uverejnených v origináli“ (Popovič, 1975, 
s. 64).

Žiaľ, Popovič ani ďalší teoretici otázke „prekladu v preklade“ nevenujú žiadnu pozornosť. 
V slovenských prekladových štúdiách tak chýbajú teoretické východiská či praktické ukážky 
riešení tohto zdanlivo jednoduchého a podružného problému. 

Z vlastnej skúsenosti však vieme, že preklad cudzojazyčných výrazov ani zďaleka nie je 
hračka a prax nám napovedala, že ich prítomnosť nepatrí ani k výnimočným prípadom. 
Možno je to len náhoda, ale v každom publikovanom preklade, ktorý sme doteraz tvorili, sa 
„preklad v preklade“ zjavil v texte ako nevítaný hosť. Aj z tohto dôvodu sme ho začali hlbšie 
skúmať. 

„Preklad v preklade“ môžeme chápať ako výskyt inojazyčných výrazov v prekladanom texte, 
teda výrazov v inom cudzom jazyku ako je jazyk originálu. V anglickom originálnom diele to 
môže byť napríklad nemčina, francúzština alebo španielčina. Ak prekladateľ dostane od 
zadávateľa text, ktorý sa hmýri cudzojazyčnými výrazmi, musí si s nevítanými hosťami 
nejako podariť aj bez odborných a praktických rád. 
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„Preklad v preklade“ v románe Devil’s cub

Od historického románu by sa dalo čakať množstvo prekladateľských „orieškov“, ale že 
najväčším bude „preklad v preklade“, by pravdepodobne nikomu nenapadlo. Dej knihy 
Devil’s Cub (Diablovo plemeno) od anglickej spisovateľky Georgette Heyerovej sa odohráva 
v regentskom Anglicku. V tomto období boli ostrovania doslova posadnutí napodobňovaním 
svojich francúzskych susedov vo všetkých sférach spoločenského života. Tento fakt sa 
prirodzene prejavil aj v jazyku. Francúzština sa stala symbolom vzdelanosti, uhladenosti 
a spoločenského postavenia. 

Keďže druhá polovica románu Devil´s Cub sa odohráva vo Francúzsku, francúzske výrazy sa 
v texte vyskytujú skutočne v hojnom počte. Háčik je však v tom, že angličtina a francúzština 
sú si veľmi blízke. Až sedemdesiat percent anglických slov je pôvodom francúzskych, alebo 
sa cez francúzštinu do anglickej zásoby dostali. Mnohé francúzske výrazy majú s angličtinou 
veľmi podobný, ba dokonca rovnaký pravopis či výslovnosť (FR: exigeant ↔ AJ: exigent, 
FR: cortege ↔ AJ: cortege, FR: ange ↔ AJ: angel, FR: petite ↔ AJ: petite, FR: désespéré ↔ 
AJ: desperate). Georgette Heyerová si preto mohla dovoliť postavám do úst vkladať 
množstvo francúzskych slov bez toho, aby ich vysvetlila. Slovenský čitateľ by však týmto 
výrazom neporozumel. 

Pri riešení daného problému do úvahy prichádzajú nasledovné možnosti:
1. nechať slovo bez vysvetlenia,
2. nahradiť slovo slovenskými ekvivalentmi,
3. použiť vysvetlivky pod čiarou,
4. zopakovať slovo v texte aj po slovensky, 
5. význam slova naznačiť v uvádzacej vete.

Na začiatok treba povedať, že v prekladovej praxi sa pri výskyte „prekladu v preklade“ 
využívajú všetky uvedené metódy. Prvú možnosť uplatňujú najmä prekladatelia, ktorí sa 
s textom nechcú „babrať“ a povedia si, že keď slovo nie je preložené v origináli, niet dôvod 
ho slovenskému príjemcovi priblížiť. Iní by si s ním dali viac námahy a pokúsili by sa ho 
preložiť. Slovenskou „náhradou“ by však čitateľa ukrátili o zážitkovosť a dôležitý exotizujúci 
prvok. Navyše použitie tohto postupu je značne obmedzené (nedá sa napríklad použiť vo 
vetách, v ktorých si postava na nejaké slovo nevie spomenúť). Niektoré vydavateľstvá však 
vyžadujú tento postup uplatňovať v knihách, ktoré sú priam „prepchaté“ cudzojazyčnými 
slovami. 

V minulosti sa najčastejšie využívali vysvetlivky pod čiarou (prípadne na konci knihy). Dnes 
sa táto metóda zavrhuje, pretože značne sťažuje a najmä spomaľuje čítanie. Najbežnejším 
spôsobom je vsunúť „preklad v preklade“ do textu, teda buď zopakovať cudzojazyčný výraz 
v texte aj po slovensky, alebo jeho význam naznačiť v uvádzacej vete. Ako príklad uvedieme 
prehovor Dominicovho bratanca vikomta de Valmé:

„´A la bonne heure!´ said the irrepressible Vicomte. He laughed impudently up at the 
Marquis. ´For what do you wait, mon cher? You are infinitely de trop´“ (Heyer, 2003, s. 166).

Vikomt sa poteší správe, ktorú mu práve oznámil markíz, a vzápätí ho posiela preč, lebo chce 
byť s jeho sesternicou osamote. Ak by francúzske výrazy ostali bez vysvetlenia, úryvok by 
vyzeral nasledovne: 
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„A la bonne heure!“ potešil sa neskrotný vikomt a drzo sa zaškeril na markíza. „Na čo 
čakáte, mon cher? Ste nesmierne de trop.“

Po dôkladnom zvážení sme usúdili, že čitateľa by sme týmto prístupom ukrátili o veľké 
množstvo informácii, komických poznámok a narážok. Hoci sme neutrálne „said“ nahradili 
príznakovým „potešil“, a tým sme naznačili význam francúzskeho zvolania, výrazy „mon 
cher“ a „de trop“ ostali bez vysvetlenia. Pri zvýšenom výskyte cudzích slov by sa text 
postupne stal pre čitateľa nezrozumiteľným. 

Ak by sme použili metódu „zdvojenia“, úryvok by znel nasledovne:

„A la bonne heure! Vskutku výborné!“ zvolal neskrotný vikomt a drzo sa zaškeril na markíza. 
„Mon cher, bratanec drahý, na čo ešte čakáte? Azda nevidíte, že ste nesmierne de trop, ako 
sa to povie po vašom ... nadbytočný?“(Heyerová, 2012, s. 168).

Pozornému oku istotne neuniklo, že preklad je o čosi dlhší ako originál. S cieľom zachovať vo 
výslednom znení aspekt, že danú pasáž hovorí cudzinec, ktorý pravdepodobne nepozná 
anglický ekvivalent, sme vikomtovi do úst vložili slová „ako sa to povie po vašom“, ktoré 
naznačujú, že si na daný výraz nevedel spomenúť. Ostatné dva prípady sme riešili 
zopakovaním francúzskej časti po slovensky, pričom sme doplnili vysvetľovanie slovo 
„vskutku“. Výsledný text je pre čitateľa zrozumiteľný a znie prirodzene.

Najväčší počet francúzskych slov v románe Devil´s Cub patrí Léonie Alastairovej, vojvodkyni 
z Avonu, ktorá je pôvodom Francúzka. Léonie skĺzne do rodnej reči pri akomkoľvek citovom 
prejave (zlosť, rozčúlenosť, nadšenie, ľútosť, neha), alebo keď si nevie na nejaké slovo 
spomenúť. Niekedy ide o jednotlivé slová, inokedy o frázy, ba dokonca celé vety. Ukážeme si 
to na príkladoch.

Príklad 1:
„You have said to my sister that you will make one big scandal. Vous pouvez vous éviter de la 
peine, madame; it is I who will make the scandal. I do not desire that my son should have 
a liaison with your daughter, for she appears to me to be a young woman not at all comme il 
faut“ (Heyer, 2003, s. 147).

Príklad 2:
„´She is!´ raged her grace. ´And that mother, she is nothing but an entremetteuse! Me, 

I know very well her type! And she will be my Dominique’s belle mère, hein? No, and no, and 
no!“ (Heyer, 2003, s. 149).

Obidva úryvky sú silne poznačené hnevom vojvodkyne. Léonie sa veľmi rozčúlila, keď sa 
dopočula o synovom úteku s dcérou pani Challonerovej, lebo obidve považuje za koketné 
a vypočítavé ženy. Keď sa pani Challonerová začne vyhrážať škandálom, vojvodkyňa stratí 
nervy a uprostred vety skĺzne do rodnej reči. 

V prvom príklade spojenie „vous pouvez vous éviter de la peine“ doslovne znamená „môžete 
sa vyhnúť trestu, námahe, trápeniu“. Navrhujeme ju preložiť ako „nenamáhajte sa“ a pridať 
slovo „skutočne“, aby bolo jasné, že je zopakovaný význam predošlej vety. Slovenský 
ekvivalent anglického „comme il faut“ je „ako sa patrí“. Pri preklade tohto spojenia sme si 
dovolili doplniť slovo s vysvetľovacím významom „teda“. Vychádzame totiž z predpokladu, 
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že meštianka bez vyššieho vzdelania, akou bola pani Challonerová, francúzskym výrazom 
nerozumie, preto jej ich vojvodkyňa môže dodatočne vysvetliť. Preklad celej pasáže by mohol  
vyzerať nasledovne: 

„To sa ešte uvidí! Švagrinú ste varovali, že z toho urobíte veľký škandál. Vous pouvez vous 
éviter de la peine. Skutočne sa nenamáhajte, madam, pretože škandál vyvolám ja. Neželám si, 
aby sa môj syn oženil s vašou dcérou, lebo sa mi nejaví ako mladá dáma comme il faut, teda 
ako sa patrí“ (Heyerová, 2012, s. 149).

V druhom úryvku sme zvolili rovnaký prístup, ale s textom sme pracovali o čosi voľnejšie.
Vysvetlenie daného spojenia je posunuté do ďalších viet. Francúzske „entremetteuse“ po 
slovensky znamená „kupliarka“, „dohadzovačka“; „belle mère“ je „svokra“, „macocha“, 
„nevlastná matka“ a „hein“ znamená „čo, ako“. V tomto prípade sa Léonie nerozpráva 
s nevzdelanou meštiankou, ale s mylady, ktorá francúzštinu dobre ovláda. Keby sme v tejto 
pasáži francúzske výrazy dodatočne vysvetlili, pôsobilo by to nelogicky. Ak má byť 
opakovanie prirodzené, musí mať zdôrazňovací, nie vysvetľovací charakter. V uvedenej
pasáži sa tento zámer plnil ľahko, pretože vojvodkyňa je rozčúlená a na dámu v tej dobe 
používa dosť hrubé a nadnesené výrazy. 

Ak by sme sa pridŕžali jednotlivých slov, preklad posledných dvoch viet by znel:

„A ona sa má stať Dominiquovou belle mère, hein, svokrou, čo? Nie, a nie, a nie!“

Ako sme sa už zmienili, vysvetľovacia funkcia v tomto prípade nie je na mieste. Preklad 
danej pasáže si vyžadoval voľnejší prístup, aby sa vojvodkynina zlosť preniesla na čitateľa. 
Do prehovoru sme vložili spojenie „len cez moju mŕtvolu“, aby sme umocnili jej hnev, 
pričom význam francúzskych výrazov je objasnený v poslednej vete. Celý úryvok by sme 
navrhovali preložiť nasledovne:

„,Veru je!´ zúrila vojvodkyňa. ,A jej matka, tá nie je nič iné než entremetteuse! Kupliarka, 
veru tak! Ja dobre poznám také, ako je ona! A takáto ženská sa má stať Dominiquovou belle 
mère, hein? Len cez moju mŕtvolu! Nebude mu ani macochou, ani svokrou, ani ničím!´“
(Heyerová, 2012, s. 151)

Dosť problematický bol preklad francúzskych oslovení, pretože ich zdvojenie nepôsobilo 
prirodzene. Vojvodkyňa ich často používa, keď sa prihovára svojmu milovanému synovi: 

„´I hope you did not enrage her, mon petit?´ Léonie said anxiously.“ (Heyer, 2003, s. 23)
„Synček môj, mon petit, dúfam, že si ju ešte viac nerozzúril?“ opýtala sa znepokojene Léonie. 
(Heyerová, 2012, s. 25)

Ako vidieť z uvedeného príkladu, francúzske spojenie je síce zopakované po slovensky, ale 
nachádza sa na začiatku vety. Mon petit doslovne znamená môj drahý, drobný; moje mláďa. 
Ani jednu z týchto variant by však nepoužila ustráchaná matka, ktorá sa prihovára svojmu 
synovi. Dané oslovenie by sa dalo preložiť ako synček môj, chlapček môj. V osloveniach sme 
väčšinou ako prvý uviedli slovenský výraz. Viedlo nás k tomu presvedčenie, že veta tak 
pôsobí na príjemcu prirodzenejšie. 
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„Preklad v preklade“ v románe Sophiina voľba

Na overenie správnosti našich riešení sme si vybrali román Williama Styrona Sophiina voľba, 
ktorý do slovenčiny v roku 1986 preložila Zora Juráková. Knihu sme si zvolili najmä z toho 
dôvodu, že nám ponúka celú paletu cudzích jazykov. Okrem pôvodnej angličtiny sa 
prekladateľka musela popasovať s poľštinou, francúzštinou, nemčinou a dokonca s jidiš. Text 
sa doslova hmýril cudzojazyčnými slovami a nespisovnými anglickými výrazmi, ktoré 
používala hlavná hrdinka Sophia. 

Prekladateľka si však so všetkými prekážkami, ktoré pre ňu „preklad v preklade“ pripravil, 
veľmi dobre poradila. Nerozhodla sa len pre jednu metódu, ale v závislosti od situácie 
využívala všetky. Najmenej využívala nahrádzanie cudzojazyčných výrazov slovenskými 
ekvivalentmi a vysvetlivky pod čiarou. Vysvetlivky využila len vtedy, keď sa v anglickom 
texte vyskytla nemecká pesnička, čo považujeme za adekvátne riešenie. Najpoužívanejšie dva 
postupy sú preklad v preklade a ponechanie originálneho výrazu bez vysvetlenia. 

Ak sa prekladateľ rozhodne pre ponechanie cudzojazyčného výrazu, musí si byť istý, že mu 
bude rozumieť široké spektrum čitateľov. Z. Juráková v knihe Sophiina voľba zväčša 
ponechávala bez vysvetlenia nemecké spojenia ako napríklad: „Menschentiere“, 
„Massenmord“, „Herr Kommandant“, „Judenfeindlich“, „Reichsführer“. Tieto výrazy sú 
v hlavách nielen Slovákov, ale aj mnohých ďalších národov na celom svete hlboko 
zakorenené v spojení s vojnou. Sú nositeľmi exotickosti a najmä zážitkovosti, pretože vďaka 
nim sa vieme lepšie vcítiť do danej situácie. V tomto prípade sa ponechanie cudzojazyčného 
spojenia bez vysvetlenia nedá chápať inak ako adekvátne. 

Prekladateľka zdvojovanie zamietla aj v prípadoch, kedy bolo cudzojazyčné slovo veľmi 
podobné slovenskému a očakávala, že čitateľ pochopí, alebo si vie domyslieť jeho význam. 
Uvedieme príklad: 

“There was a barrière and these German soldiers wouldn’t let me pass …” (Styron, 1979, s. 
76).
„Cez ulicu bola postavená barrière a nemeckí vojaci mi nedovolili prejsť” (Styron, 1986, s. 
104).

Tento postup sa však prekladateľke nie vždy vyplatil. Niektoré francúzske výrazy by si 
vyžadovali preklad.

Príklad 1:
“Someone like that good-looking Leslie Lapidus, only less of the coquette, more complaisante 
…” (Styron, 1979, s. 267).
„Niekoho ako tú fešnú Leslie Lapidusovú, ale menej koketnú, viac complaisante…” (Styron, 
1986, s. 359).

Príklad 2:
“Why don’t you sit down next to the premiére putain of Flatbush Avenue” (Styron, 1979, s. 
176).
„Prečo si nesadneš vedľa tej premiére putain z Flatbush Avenue?” (Styron, 1986, s. 240).

Podobných prípadov nájdeme v knihe veľa. Ako sme sa už zmienili, angličtina a francúzština 
sú si lexikálne veľmi blízke. Anglický ekvivalent slova „complaisante“ je „complaisant“
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(úslužný, ochotný), slova „premiére“  zase „premiere“ (premiéra, prvá trieda) 
a ekvivalentom slova „putain“ je „puta“ (prostitútka, cundra). 

To isté však neplatí pre slovenčinu, ktorá má s francúzštinou len minimum zhodných slov. 
Z uvedených ukážok vidíme, že čitateľ by mohol skutočne len hádať významy francúzskych 
spojení. Zároveň však treba priznať, že nájsť vhodné riešenia v takýchto vetách si vyžaduje 
veľkú dávku prekladateľských zručností a tvorivého ducha. 

„Preklad v preklade“ Z. Juráková najčastejšie riešila „dovysvetlením“ po slovensky. 
Uvedieme niekoľko príkladov:

Príklad 1:
“And you’re sweet, Nathan Landau, and vraiment, je t’adore” (Styron, 1979, s. 67).
„Aj ty si milý, Nathan Landau, a vraiment, je t’adore, žbožňujem ťa, naozaj“ (Styron, 1986, s. 
91).

Príklad 2:
“I am the avatar of menteuses ...” (Styron, 1979, s. 214).
„Som ukážková menteuses ... luhárka“ (Styron, 1986, s. 290).

Príklad 3:
“… we were all inseparable; and I idly wondered if some of the more sophisticated of the 
Maple Court habitués did not regard us as a ménage à  trois” (Styron, 1979, s. 159).
„... tvorili sme nerozlučnú trojicu a občas som si pomyslel, či niektorí zo všímavejších 
štamgastov Javorového dvora nás nepokladajú za ménage à trois, manželov s domácim 
priateľom” (Styron, 1986, s. 218).

Príklad 4:
“There was still another place not far away, a vast usine where was made artificial —
synthétique — caoutchouc, rubber” (Styron, 1979, s. 127).
„A neďaleko bolo ešte jedno mesto, veľká usine… áno, fabrika… kde sa robil umelý… 
synthétique caoutchouc… guma sa to povie?“ (Styron, 1986, s. 172).

Príklad 5:
“... this mistake he can’t fermer les yeux ... overlook, but he have to make a big thing out of it 
then and there…” (Styron, 1979, s. 214).
„... a pred takou chybou nemohol fermer les yeux ... teda zatvárať oči, nemohol mi to 
odpustiť...“ (Styron, 1986, s. 290).

V prvých troch ukážkach prekladateľka použila postpozíciu. Takmer vo všetkých prípadoch 
„prekladu v preklade“ v knihe používala tri bodky. Hoci tento postup považujeme za 
adekvátny, pretože naznačuje, že postava si na dané slovo nevie spomenúť, v niektorých 
pasážach by bolo vhodné ho obmeniť a vymyslieť nejaké tvorivejšie riešenie. 

Negatívne hodnotíme iba tretí úryvok. Spojenie „ménage à trois” sa dá poľahky nájsť v 
každom slovníku a znamená manželský trojuholník. Jurákovej preklad je podľa nášho názoru 
neadekvátny, pretože v našej kultúre výrazom „domáci priateľ” častejšie označujeme psa, nie 
človeka. Najlepšie hodnotíme posledné dva uvedené príklady, pretože sú do nich doplnené 
slová s vysvetľujúcim významom. 
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Okrem spomínaných piatich riešení, Z. Juráková „preklad v preklade” riešila aj 
poslovenčením cudzojazyčného výrazu. Tento postup využívala pri jazyku jidiš (mesch –
menš, Yiddish – jidiš, shiksa – šiksa, mamaloshen – mamelusen) a takisto pri nemčine, kedy 
podstatné mená namiesto veľkého písmena písala malým (anschluss, reichsführer).

Záver

Pri výbere správneho riešenia „prekladu v preklade“ je potrebné vziať do úvahy príbuznosť 
jazykov. Ak sú jazyky kultúrne a lexikálne blízke, prekladateľ sa môže rozhodnúť nechať 
cudzojazyčné výrazy bez vysvetlenia (angličtina – francúzština). Ak nemajú spoločné znaky, 
mal by slová v texte vysvetliť, aby čitateľa neukrátil o žiadne informácie.

Niet pochýb o tom, že „zdvojovanie“ predstavuje najťažšiu cestu, ktorou sa prekladateľ môže 
vybrať. Nie je totiž žiadnou výnimkou, že cudzojazyčným slovám v texte nerozumie, preto 
musí osloviť odborníka na daný jazyk, aby mu s nimi pomohol. Následne treba dané slová 
uspôsobiť vo vete tak, aby sedeli aj pády, číslo (jednotné, množné) a spôsob oslovenia 
(tykanie, vykanie) a na záver vetu preformulovať tak, aby opakovanie neznelo umelo a 
strojene. 

Z našej analýzy vyplýva, že najprirodzenejšie znejú vety, do ktorých sú vložené slová 
s vysvetľovacou funkciou (teda, čiže), zdôrazňujúcou funkciou (ba priam, vskutku, presne 
tak, áno) alebo spojenia naznačujúce, že postava si nevie spomenúť (ako sa to povie, ako je to 
po vašom).

Hoci „preklad v preklade“ sa objavuje v mnohých textoch určených na preklad, v rámci 
slovenskej teórie sa mu nevenuje žiadna pozornosť. Veríme, že uvedené ukážky z kníh 
Sophiina voľba a Diablovo plemeno ocenia prekladatelia, ktorým cudzojazyčné výrazy v texte 
skrížia cestu, a podnietia teoretikov viac sa venovať tomuto náročnému prekladateľskému 
problému. Uvedenými riešeniami sa nám podarilo dokázať, že stačí trocha tvorivosti zo strany 
prekladateľa a „preklad v preklade“ už viac nebude nevítaným hosťom. 
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NARÚŠANIE JAZYKOVEJ A LITERÁRNEJ KOREKTNOSTI 
V RUSKEJ LITERATÚRE?

NA PRÍKLADE PREKLADU DIELA SRDCIA ŠTYROCH 
V. SOROKINA

Zuzana Lorková



Aбстракт: Роман Сердца четырех считается одним из наиболее шокирующих и 
спорных произведений русской постмодернистской литературы. Роман был написан в 
1991 году, в России опубликован в 1994 году, а словацкий перевод появился лишь 2009 
году. Целью доклада будет анализ текста с точки зрения проблемы нарушения 
языковой и литературной корректности и их трансформация в переводе. 

V posledných rokoch pozorujeme 
narastajúcu tendenciu v počte 
slovenských prekladov z ruskej 
literatúry, nielen klasickej, ale aj 
súčasnej – často nekonformnej 
a kontroverznej. Jedným z takýchto 
diel je aj román V. Sorokina Srdcia 
štyroch (Сердца четырёх, 1994), 
ktorého text (v ruskom origináli 
a slovenskom preklade) nám poslúži 
ako materiál na skúmanie 
problematiky narúšania jazykovej 
a literárnej korektnosti a jej 

transformácie z originálneho textu do jeho prekladu. V prvom rade však považujeme za 
nevyhnutné jasne definovať pojmy a východiská, o ktoré sa budeme v práci opierať. 

Ako a čo chápame pod pojmami jazyková a literárna korektnosť sme sa rozhodli definovať 
v prehľadnej tabuľke. V súvislosti s tým chceme upozorniť na fakt, že sme čerpali výlučne zo 
slovenských zdrojov – jazykovedných encyklopédií a slovníkov, nakoľko je pre nás v tomto 
príspevku kľúčový slovenský kultúrny priestor a recepcia jednotlivých javov v ňom.
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Pojem Definícia

korektnosť

„Vlastnosť toho, kto je korektný, čo je korektné; čo zodpovedá platným 
ustáleným normám, zásadám, slušnému správaniu atď“ (Jarošová – Buzássyová, 
2011, s. 738).
→ jazykovú a literárnu korektnosť diela budeme teda chápať ako jeho súlad 
s platnými jazykovými a literárnymi normami, pravidlami, princípmi;

norma

„Pravidlá pôsobenia systému; aplikačné pravidlá určitého systému 
optimalizujúce (na príslušnej historicky utvorenej kultúrnej, civilizačnej, 
sociálnej, technickej úrovni) dosiahnutie cieľa činnosti systému“ (Valček, 2006, 
s. 246).

jazyková norma

„Súbor pravidiel o používaní jazyka vo verejnom styku, spravidla sa opiera 
o vývinovú logiku jazyka a obsahuje aplikačné pravidlá každodennej reči vo 
verejnom styku, a to gramatické (lexika, syntax) aj formálne (žánre, logika, 
sémantika); v prenesenom význame – označenie záväznejšieho či nejakým 
spôsobom vynúteného používania estetického kánonu atď.“ (Valček, 2006, s. 
246).

literárna norma

– vychádzajúc z vyššie uvedeného ju budeme chápať ako súbor pravidiel 
v umeleckej literatúre; súlad s funkciami umeleckého textu, literárnym štýlom, 
jazykom umeleckej literatúry, žánrovo-estetickým podvedomím kultúrneho 
areálu;
– v umeleckej literatúre sú však normy benevolentnejšie, nakoľko dôležitú úlohu 
zohráva estetická funkcia; cielené narušenie normy, je prípustné pokiaľ má svoj 
význam a funkciu; 

estetická funkcia diela

„Schopnosť slovesnej štruktúry vyvolať estetické emócie a realizovať svoj 
zmysel v estetickej kominikácii ...“ (Valček, 2006, s. 92).
„Na štylistickej rovine sa to prejavuje vo funkčnom využití rôznych typov 
odchýlok od bežného dorozumievacieho jazykového úzu ...“ (Harpáň, 2004, s. 
68).
→ estetická funkcia je teda nadradená nad všetky ostatné funkcie či normy; 
→ estetické emócie nemusia byť výlučne pozitívne

kánon

„Slohotvorný štandard alebo norma literárnej komunikácie či kultúry, typ kódu, 
ktorý zabezpečuje účastníkom príslušného kultúrneho areálu vzájomné 
porozumenie aj pri obsahovej interpretácii lit. formy ako estetického objektu ...“
(Valček, 2006, s. 165).

Vychádzajúc z tabuľky sa v práci budeme opierať najmä o pojmy norma (či už jazyková alebo 
literárna) a estetická funkcia a pozrieme sa na to, akým spôsobom ich V. Sorokin v texte 
narúša, prípadne nerešpektuje. 

V súvislosti s umeleckou literatúrou sú však všetky pojmy pomerne relatívne, najmä ak 
hovoríme o súčasnej ruskej literatúre (postmodernej, nemasovej a nekonformnej), pretože 
spoločnými črtami autorov píšucich v tomto duchu je spochybňovanie mnohých princípov 
a strata hodnôt:

„Rozpadol sa múr, v klasickej literatúre dobre opatrovaný (hoci v tých najlepších veciach bol 
symbolickejší ako berlínsky) medzi agentami života a smrti (pozitívnymi a negatívnymi 
hrdinami). Každý sa môže nečakane a nemotivovane stať nositeľom deštruujúceho princípu, 
opačný pohyb je zložitejší. Akýkoľvek cit, nedotknutý zlom, je spochybniteľný. Došlo až 
k zahrávaniu sa zo zlom (...). Krásu nahrádzajú výrazné obrazy hrôz. Rozvíja sa estetika 
ohromenia a šoku, posilňuje sa záujem o ‚špinavé‛ slovo, nadávky ako detonátor textu. Nová 
literatúra osciluje medzi ‚čiernou‛ beznádejou a celkom cynickou ľahostajnosťou“ (Jerofejev, 
2005, s. 10). 
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Slovenský čitateľ by však nemal prežívať silný kultúrny šok pri čítaní takých diel z ruskej 
literatúry, pretože v dôsledku viacerých faktorov, ako napríklad kultúrno-spoločenský vývoj 
po roku 1989, pozorujeme spoločné vývinové tendencie v ruskom aj slovenskom literárnom 
priestore:

„Ponovembrová situácia bezprostredne nepriniesla nové témy ani zmeny poetík. Prvým 
markantným znakom zmeny bolo uvoľnenie jazyka, vychutnávanie čerstvej slobody používať 
ho v ‚nenormalizovanej‛ podobe, vrátane vulgarizmov a subštandardných štýlov (...). Výrazne 
tiež pokročilo uvažovanie o literatúre, ktoré v dotyku so svetovým kontextom a možnosťou 
otvorenej reflexie všetkých literárnych javov, sa podujalo na prehodnotenie tradovaného alebo 
ideologickými interpretáciami vedome skresleného obrazu slovenskej literatúry (...). 
Poetologicky mladí autori vstupujú do literatúry uprostred deväťdesiatych rokov v znamení 
rozlične modulovaného postmodernizmu. Ich spoločným znakom, odlišujúcim ich od 
viacerých predchádzajúcich generácií, vyznávajúcich tzv. autentickosť, je spochybnenie 
štatútu autorského subjektu (a subjekt vôbec) i vývovednej platnosti literatúry“ (Mikula, 2005, 
s. 46 – 47).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že spoločnými črtami poetiky/estetiky mnohých ruských aj 
slovenských postmoderných autorov sú teda: 

Domnievame sa, že ak je istý novátorský či experimentálny postup (prekračovanie stálych 
hraníc, narúšanie jazykových a literárnych noriem) schvaľovaný a využívaný viacerými 
autormi, postupne sa stáva súčasťou panujúceho kánonu a následne v podstate úzom 
alebo estetickou normou v danom literárnom kontexte. Ostáva len na čitateľovi, do akej miery 
je alebo nie je ochotný tento fakt akceptovať. 

Nakoľko je téma (ne)korektnosti a narúšania noriem pomerne široká, a v dnešnej liberálnej 
dobe je skôr otázkou subjektívnych preferencií a vkusu čitateľov a literárnych kritikov, 
zameriame sa na jeden z najvýraznejších bodov Sorokinovej tvorby – „šokovú terapiu“, 
spočivajúcu vo výbere kontroverzných tém a javov, explicitný opis ktorých si v dôsledku toho 
vyžaduje aj nekorektné lexikálne jednotky.  

V rámci „šokovej terapie“ čitateľa nemusia ohromiť (v oblasti jazykovej roviny) vulgarizmy, 
slang, či odborné termíny, alebo (po formálnej stránke) žánrová rôznorodosť textu, časti 
ktorého same o sebe nemajú žiadny zmysel, nelogickosť konania postáv a ich dialógov. 
Najviac zarezonuje narúšanie morálnych noriem – otázka (ne)korektnosti tematizácie násilia 
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a rôznych podôb sexuálnych deviácií, posúvanie alebo prekračovanie morálnych hraníc, strata 
úcty k človeku ako živej bytosti, dešpekt mravných a duchovných hodnôt rodiny a 
spoločnosti. 

Predtým než pristúpime ku konkrétnym príkladom tematizácie narúšania týchto morálnych 
noriem a otázke korektnosti, priblížime čitateľovi román Srdcia štyroch – postavy a stručný 
dej, aby si mohol vytvoriť lepší obraz o texte.

Hlavnými hrdinami románu sú štyria predstavitelia rôznych generácií a spoločenských vrstiev 
– starec a vojnový veterán Genrich Štaube, trinásťročný chlapec Serioža, mladá, atraktívna 
a bývalá športovkyňa Oľga Pestrecovová a energický muž Viktor Rebrov z rodiny politicky 
prenasledovanej a ťažko skúšanej osudom. Tieto štyri postavy sú členmi akejsi tajnej 
organizácie/sekty, ktorá musí splniť životne dôležitú misiu (čitateľovi však od začiatku až do 
konca nejasnú), kvôli ktorej sú všetci ochotní podstúpiť tie najkrutejšie muky, oddávať sa 
podivným rituálom, chladnokrvne mučiť a brutálne vraždiť dokonca aj svojich blízkych 
príbuzných. V konečnom dôsledku čitateľ zistí, že všetko čo hrdinovia podstúpili, slúžilo na 
spojazdnenie akéhosi agretátu v bunkri na Sibíri, ktorý komplikovaným technologickým 
procesom vytvoril z ich sŕdc hracie kocky, čím sa hlavní hrdinovia vyslobodili zo svojej 
telesnej schránky a stali sa nesmrteľnými. 

Prvý „šok“ čitateľ môže zažiť bezprostredne po prečítaní prvých strán. Starec Štaube sa 
prihovorí chlapcovi Olegovi po tom, čo vyhodí do smetí čerstvý chlieb, ktorý mu spadol na 
ulici do kaluže. Rozprávanie Štaubeho, poprepletané spomienkami na hlad počas vojny, sa 
nesie v duchu výchovnej prednášky a kritiky takého správania sa. Zahanbený chlapec 
odprevadí starca k domu, kde zbadajú stavbársku maringotku. Starec nevinne naláka chlapca 
dnu a má na neho „netradičnú“ prosbu:

„Олег! Милый, послушай меня… я старый несчастный человек, инвалид войны и труда… милый… у 
меня радостей-то хлеб, да маргарин… Олег, миленький мой мальчик, прошу тебя, позволь мне пососать 
у тебя, милый, позволь, Христа ради!“ (Sorokin, 2008, s. 13 – 14).

„Oleg! Drahý môj, vypočuj ma ... som starý nešťastný človek, invalid vojny a práce ... drahý môj ... moje 
radosti sú už len chlieb a margarín ... Oleg, chlapček môj drahý, prosím ťa, daj nech ti ho vyfajčím, drahý môj, 
dovoľ mi to, pre Kristove rany!“ (Sorokin, 2009, s. 13).

V danom úryvku textu teda pozorujeme tematizáciu sexuálneho obťažovania mladého chlapca 
zo strany starého veterána, ktorý už v súčasnosti nemá podľa jeho vlastných slov „veľa 
potešení v živote“. Čitateľa môže „šokovať“ zobrazenie narúšania morálnych hodnôt staršieho 
človeka (v našej kultúre považovaný za objekt rešpektu a úcty) a následne explicitné 
vyjadrenie jeho priania v podobe vulgarizmu.  

V príbehu teda nastáva absolútny zvrat v správaní sa starca Štaubeho, ktorý ešte pred 
niekoľkými minútami dával morálnu prednášku chlapcovi Olegovi a následne ho priamo 
žiada o orálny sex. Jeho morálne hodnoty pokrivkávajú aj neskôr, keď mu hlavná hrdinka 
Oľga, rozpráva o nepríjemnom zážitku:
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„... я первый раз в жизни видела червивого человека. Червивую бабушку. Там просто была кожа, а 
внутри черви. Они шевелятся и кажется, что она хочет ползти. Приехали из морга и попросили клеенку, 
чтобы бабулю поднять. И когда понесли…“
„Ольга Владимировна! Ольга Владимировна! Я прошу вас! Я очень прошу вас! – закричал Штаубе, 
зажимая уши. – Если я прошу, если я очень прошу! Зачем же вы! Ну!“ (Sorokin, 2008, s. 34 – 35)

„... prvý raz v živote som videla červivého človeka. Červivú babku. Len koža a vnútri červy. Hmýrili sa 
a vyzeralo to, akoby sa chcela plaziť. Prišli z pohrebnej služby a pýtali si voskované plátno, aby mohli babku 
zodvihnúť. A keď ju niesli ...“
„Oľga Vladimírovna! Oľga Vladimírovna! Prosím Vás! Ja vás veľmi prosím!“ zakričal Štaube, zapchávajúc si 
uši.“Tak vás prosím, tak veľmi vás prosím! Prestaňte! No tak!“ (Sorokin, 2009, s. 27)

Štaubeho veľmi rozruší rozprávanie o mŕtvej babke a len neveriacky krúti hlavou nad faktom, 
že sa o babku nikto nezaujímal a jej mŕtve telo ležalo v byte dlhú dobu. Situáciu komentuje 
slovami „čo sú to dnes za ľudia“ (Sorokin, 2009, s. 27). Aj v tomto prípade sa V. Sorokin 
neštítil detailného a naturalistického opisu rozkladajúceho sa ľudského tela a zaobchádzania 
s ním bez prílišných emócií, pretože, ako neraz autor spomínal, ľudské telo na papieri vníma 
iba ako „bábku, vypchatú rôznymi ohavnosťami“, ktorá poslúži skupine hrdinov na rôzne 
účely a operácie.  

Aj keď bol Štaube rozrušený správaním sa ľudí k mŕtvym, do plnenia jednej z najdôležitejších 
operácií, podstatou ktorej je uškrtenie, rozrezanie a skvapalnenie Rebrovovej matky, sa 
aktívne bez akýchkoľvek predsudkov zapojí: 

„Ребров и Ольга связали ноги трупа и, при помощи Штаубе, подвесили вниз головой на крюке, 
укрепленном в потолке над ванной. Сережа поставил в ванну десятилитровый бидон. Ребров включил 
электропилу, отрезал голову трупа, опустил в подставленный Ольгой целлофановый пакет. Кровь из 
шеи потекла в бидон“ (Sorokin, 2008, s. 136 – 137).

„Rebrov a Oľga zviazali mŕtvole nohy a s pomocou Štaubeho ju zavesili dolu hlavou na hák, upevnený v strope 
nad vaňou. Serioža postavil do vane desaťlitrový kanister. Rebrov zapol elektrickú pílu, Oľga podložila 
igelitové vrecko, Rebrov odrezal mŕtvole hlavu, vhodil ju do vrecka. Krv z krku začala stekať do kanistra“ 
(Sorokin, 2009, s. 95).

Domnievame sa, že práve toto je jedna z „najšokujúcejších“ scén v celom románe, kde sa 
tematizuje vražda matky – v našej kultúre uctievanej ako symbol zrodenia, rodiny a lásky. 
Nasledujúci detailný opis „spracovania“ matky do kvapalného stavu pripomína alúziu akéhosi 
opisu výrobného procesu z dielne socrealistickej literatúry. Na druhej strane, matka sa stáva 
súčasťou magického rituálu veľkej premeny „hrdinov“, teda jej telo je obetované na oveľa 
vznešenejšie účely, ako je jej existencia. 

Chladná a detailne premyslená matkovražda a jej „realistický“ a pedantný opis sú súčasťou 
tematizácie narúšania morálnych hodnôt.    

Na ploche celého románu podnikne štvorica hlavných „hrdinov“ mnoho podobných 
absurdných a brutálnych misií. Otázka teda znie, čo z toho všetkého vyplýva pre prekladateľa 
takého textu? 
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Ak by sme to mali zhrnúť, okrem obvyklých prekladateľských problémov (preložiteľnosť –

nepreložiteľnosť, exotizácia – naturalizácia, adekvátna transformácia informácie atď.) sa 
prekladateľ musí:
 vysporiadať s pestrou škálou použitej slovnej zásoby – od vulgarizmov najhrubšieho 

zrna a slangových slov až po odbornú terminológiu a historizmy; 
 sústrediť na prácu na úrovni textu s rôznymi žánrovými formami a hodnoverne 

preložiť „napodobeniny“ úryvkov textov technickej literatúry a encyklopédií, 
dobrodružnej literatúry, ale aj ponášky umeleckých textov viacerých významných 
ruských autorov (podobný postup využíva V. Sorokin aj v texte Nebeskymodrá 
slanina), napr. Achmatovová, Platonov, Čechov atď.; 

 odosobniť od „slov na papieri“ a nevnímať text prvoplánovo (najmä morbidné pasáže
– človek nie je pre Sorokina cár prírody, ale nepekná bábka, vypchatá nechutnými 
vnútornosťami a telesnými tekutinami (Genis, 1999, s. 75), naopak vnímať ho ako 
celok – experiment, metaforu alebo dobový obraz spoločnosti, kultúry atď. Podľa slov 
B. Sokolova je „celý román humoristické dielo, ktoré u človeka s normálnou 
psychikou a svetonázorom vyvolá záchvat zdravého smiechu“ (Sokolov, 2005, s. 27);  

 zorientovať sa historickom a literárnom pozadí východiskového kultúrneho priestoru, 
vďaka čomu sa dokáže lepšie s autorom „stotožniť“;

 vysporiadať s nelogickosťou výpovedí a konania hrdinov, vyprázdnenosťou jazyka; 
 usilovať sa zohľadniť autorovu poetiku a jeho subjektívny štýl.

Všetko to svedčí naozaj o tom, že pred prekladateľom J. Štrasserom stála neľahká úloha, 
najmä ak sám Sorokin vníma tento svoj text ako doposiaľ najťažší a najprepracovanejší. 
Domnievame sa, že aj na základe krátkych ukážok originálov a prekladu, môžeme 
skonštatovať, že prekladateľ precízne pracoval s textom na všetkých jazykových úrovniach 
a, na základe interpretácie textu, zachoval princípy diela.
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SUBŠTANDARDNÝ JAZYK V PREKLADE UMELECKÝCH TEXTOV

Viera Plechová



Abstract: The conference contribution gives a detailed insight into the problem of translation 
of certain forms of non-standard language, if identified in artistic texts, via comparative 
interpretation of the novel Sons and Lovers by D. H. Lawrence and its two variants – the 
Slovak translation by Tatiana Ruppeldtová and the Czech one by Kateřina Hilská. It 
particularly deals with techniques of translating colloquial words used in the original and the 
dialect spoken by some of the characters. The main objective is to show how the different 
approaches to the translation of non-standard language may vary the intensity of the 
aesthetic information contained in the original text. 
    
Východiskovým textom pre analýzu prekladateľských postupov pri výskyte subštandardných  
prvkov v umeleckých textoch bude pre nás román anglického spisovateľa Davida Herberta 
LAWRENCA, patriaceho medzi najvýraznejšie spisovateľské osobnosti anglickej i svetovej 
literatúry 20. storočia, s názvom SONS AND LOVERS, prvýkrát publikovaný v roku 1913, 
ktorý budeme konfrontovať so slovenským prekladom Tatiany RUPPELDTOVEJ z roku 
1975, vydaným pod názvom SYNOVIA A MILENCI a najnovším českým prekladom 
KATEŘINY HILSKEJ s názvom SYNOVÉ A MILENCI z roku 2005. Je to román 
autobiografický, umelecky pretavujúci autorove vlastné zážitky z detstva, dospievania 
a mladosti, lokalizovaný do spisovateľovho rodného baníckeho kraja okolo Nottinghamu 
v strednom Anglicku. Protagonista románu – Paul Morel – je projekciou Lawrenca a vášnivé 
puto medzi ním a jeho matkou je umeleckým obrazom ich skutočného vzťahu. Je to zároveň 
prvý anglický román so skutočne autentickým prostredím robotníckej triedy.

Problematika príspevku je spracovaná do dvoch častí. V prvej poukážeme na výskyt
subštandardného jazyka ako ho odkryla hĺbková interpretácia originálu zameraná na určenie 
štylistických dominánt pôvodného diela a v druhej sa zameriame na proces komparácie
daných jazykovo špecifických kulturologických prvkov s ich podobou v prekladových 
variantoch originálu tak, ako ich predstavujú prekladateľské riešenia Ruppeldtovej a Hilskej, 
čím zároveň ponúkneme krátku ukážku porovnávacej interpretácie originálu a prekladu, 
zameranú na vybrané jazykovo špecifické javy.

Interpretáciou originálu sme pri definovaní výrazových dominánt textu dospeli ku kategórii 
známej z výrazovej sústavy F. Mika ako kolorit výrazu, pod ktorú sa, okrem iných jazykovo 
špecifických prvkov, podpísal aj výskyt hovorových výrazov v autorskej reči. Keďže ide 
o nespisovné jazykové prvky, sú formálne zviditeľnené úvodzovkami, čím Lawrence 
naznačuje, že nepatria do jeho slovníka a zreteľne ich odlišuje od svojho spôsobu 
vyjadrovania. Sú použité s autorským zámerom zachytiť rečový kolorit danej oblasti, a tým 
zviditeľniť jej jazykovú kultúru. Lawrence nimi jazykovo lokalizuje dej do krajiny okolo 
Nottinghamu a keďže predpokladá, že niektoré z nich by aj u domáceho čitateľa z oblasti inej 
ako stredoanglickej mohli spôsobovať informačný šum, nikdy ich neponecháva bez 
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vysvetlenia. Postup, ktorým ozrejmuje ich významovú náplň, by sme mohli nazvať autorskou 
vnútornou vysvetlivkou. Sledujme nasledujúce príklady:
– They had only been in their new home three weeks when the “wakes”, or fair, began. ( 4) 
– The Guild was called by some hostile husbands who found their wives getting too 
independent, the “clat-fart” shop – that is, the gossip shop. (47)
– This old cobbler had “cobbled” – hit and smashed – seventeen other cobblers on similar 
strings. (229)
– Clara had always been “ikey” – reserved and superior. (229)
– Friday night was reckoning night for the miners. Morel “reckoned” – shared up the money 
of the stall – either in the New Inn or Bretty or in his own house. (171)

Z celého komplexu špecifických jazykových javov v Lawrencovom románe však najviac 
prispieva k autentickému vyzneniu diela uplatnenie miestneho dialektu v reči postáv. Tento 
dialekt má podobu nespisovného jazyka a v románe plní významnú charakterizačnú funkciu. 
Okrem toho, že signalizuje triedny pôvod postáv, je aj nositeľom kladných hodnôt – múdrosti 
obyčajného ľudu, jeho životnej vitality a sily, a je tiež ekvivalentom mužskosti. Jeho 
významnou črtou je ľudovosť, pretože je to jazyk prostého ľudu, ide však o dialekt mestský, 
ktorým Lawrence zároveň presne lokalizuje dej do malého baníckeho mestečka, a preto mu 
v žiadnom prípade nemožno pripisovať asociácie s vidieckym prostredím. 

Použitie dialektu v reči postáv sa vo výrazovej štruktúre románu odzrkadľuje v kategórii 
sociolektickosti výrazu ako výrazového dôsledku subjektívnosti v rovine operatívnosti. Tieto 
výrazové vlastnosti sa realizujú výberom takých prostriedkov, ktoré sú typické pre hovorový 
štýl. Hovorovosť však môže mať – a v Lawrencovom románe aj má – podobu spisovnú 
i nespisovnú. Za sociolektickosťou výrazu stojí nespisovná podoba hovorovosti. Ide 
o jedinečný subštandardný jazykový systém, ktorý nemá paralelu v iných kultúrach, ba 
dokonca ani vo vlastnom kultúrnom prostredí. Stredoanglický dialekt má štylistický nádych 
archaickosti, ktorý pramení z frekventovaného výskytu archaických tvarov všetkých typov 
zámen na lexikálnom pláne textu, ďalej sa vyznačuje gramatickými deformáciami na 
morfologickej rovine jazyka a vypúšťaním hlások i viazaním na jeho fonetickom pláne. 
Všetky tieto aspekty robia pasáže s dialektom v origináli pomerne ťažko zrozumiteľnými. 
Prekladateľ by, samozrejme, mal poznať tieto typické črty použitého dialektu kvôli 
významovej úplnosti pretlmočenia, avšak z hľadiska zachovania princípu ekvivalencie 
v preklade je omnoho dôležitejšie pochopenie jeho funkcie. Lawrence prostredníctvom jazyka 
charakterizuje svojho otca, románového Waltera Morela, ale aj ostatných baníkov ako 
jednoduchých ľudí, príslušníkov pracujúcej vrstvy, ktorí sa hrdo hlásia k svojmu triednemu 
pôvodu a k svojmu ľudovému jazyku, používaním ktorého vyjadrujú svoj odpor k hodnotám 
i spisovnému jazyku strednej a vysokej vrstvy. Podobnú funkciu plní aj dialekt v reči Baxtera 
Dawesa, manžela Paulovej milenky Clary, robotníka z fabriky na protézy. Je zrejmé, že 
v tejto funkcii dialekt signalizuje aj vzdelanostnú úroveň jeho používateľov. Dialekt sa však 
objavuje aj v reči Paulovho najmladšieho brata Arthura v scéne, keď flirtuje s dievčaťom, 
i v reči Paula, v intímnej scéne s Clarou. Fakt, že aj vzdelaní muži v Lawrencovom diele 
v intímnych chvíľach hovoria dialektom, svedčí o tom, že miestne nárečie plní u Lawrenca aj 
inú funkciu ako odkrývať triednu príslušnosť a vzdelanie postáv.
V určitých situáciách sa stáva ekvivalentom životaschopnosti, mužskosti, úprimnosti – toho, 
čo si Lawrence na svojom „prostom“ ľude, z ktorého pochádzal, najviac cenil. V týchto 
intenciách treba chápať aj použitie dialektu v nasledujúcej ukážke. Je z reči Paula, zo 
spomínanej intímnej scény s Clarou. 
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Ukážka: 
“Why dost look so heavy?” he reproached her. 
She smiled sadly, asi if she felt alone in herself. He carresed her cheek with his fingers, and 
kissed her. 
“Ney,” he said. “Never thee bother!” 
She gripped his fingers tight, and laughed shakily. 
“But tha shouldna worrit!” he said softly, pleading. 
“No, I don’t worry!” she laughed tenderly and resigned. 
“Yea, tha does! Dunna thee worrit,” he implored, caressing. 
“No, she consoled him, kissing him.” (270 – 271)
Ukážka – sociolektickosť výrazu v reči Paulovho otca Waltera Morela. V ukážke sa 
zároveň stretávame s ikonizovanou operatívnosťou – ikonizované repliky Morela a jeho 
spolupracovníka – predáka z bane, v Morelovom rozprávaní: 
“Th’ gaffer come down to our stall this morning, an’ ‘e says,“You know, Walter, this ‘ere’ll 
not do. What about these props?” an’ I says to him, “Why, what art talkin’ about? What d’st
mean about th’ props?” “It’ll never do, this ‘ere,” ‘e says. “You’ll be havin’ th’ roof in, one o’ 
these days.” An’ I says, “Tha’d better stan’ on a bit o’ clunch, then, an’ hold it up wi’ thy 
‘ead.” So ‘e wor that mad, ‘e cossed an’ ‘e swore, an’ t’ other chaps they did laugh.“ Morel 
was a good mimic. He imitated the manger’s fat, squeaky voice, with its attempt at good 
English. “I shan’t have it, Walter. Who knows more about it, me or you?” So I says, “I’ve 
niver fun out how much tha knows, Alfred. It’ll ‘appen carry thee ter bed an’ back.” (16)   

Vo vyššie uvedenej ukážke môžeme v detailoch názorne vidieť nespisovnosť dialektu 
prejavujúceho sa na rovine morfologickej (the gaffer come down, I says, tha knows), 
lexikálnej (archaické a nespisovné tvary osobných a privlastňovacích zámen – tha, thy, thee, 
ter), i zvukovej (vypúšťanie „h“ na začiatku slova, viazanie). Toto všetko pôsobí 
v umeleckom texte expresívne a esteticky a zvýrazňuje zaradenosť postavy do konkrétneho 
prostredia. Použitý dialekt dodáva textu štylistický nádych ľudovosti a archaickosti, a zároveň 
maximálne prispieva k autentickému vyzneniu románu. 

Vrátime sa teraz k nespisovným hovorovým výrazom v autorskej reči, ktoré autor zámerne 
využíva na zvýraznenie lokálneho rečového koloritu, a ako nespisovné ich sám explikuje. 
Budeme sledovať, ako si prekladateľky poradili s prekladom týchto prvkov. 
Príklad l: 
A.: They had only been in their new home three weeks when the ‘wakes’, or fair, began. (4) 
S.: ...keď sa začali pútne dni alebo jarmok. (34)
Č.: ...když začalo posvícení čili pouť. (8)

V tomto prípade obidve prekladateľky zachovávajú princíp autorskej vnútornej vysvetlivky, 
avšak tým, že aj nespisovný prvok prekladajú štandardným hovorovým výrazom, vystavujú 
čitateľa redundantnej informácii, pre ktorú nenachádza opodstatnenie, ak nemá možnosť 
porovnať preklad s originálom. Zdá sa, že v takomto prípade by postačoval preklad len 
jedného z dvojice slov. Nakoniec česká prekladateľka volí podobný postup v nasledujúcom 
prípade.
Príklad 2: 
A.: The Guild was called by some hostile husbands, who found their wives getting too 
independent, the ‘clat-fart’shop – that is, the gossip shop.(47)

S.: ...nazvali ho „klepárňou“ – to je klebetárňou. (80)
Č.: ...nazývali Klub drbárnou. (61)
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Slovenská prekladateľka zachováva vernosť originálu – nespisovný výraz prekladá 
neštandardným hovorovým prvkom a zároveň dodržiava aj autorom zvolený spôsob 
vysvetlenia nespisovného slova, čo však v preklade pôsobí ako nadbytočná informácia. Česká 
prekladateľka nerešpektovaním autorskej vysvetlivky odbúrava redundanciu a dosahuje 
prirodzenú spontánnosť v preklade. Výber jedného expresívneho výrazu postačuje na 
zachovanie významového jadra výpovede i na udržanie akcentu hovorovosti. 
Príklad 3:
A.: This old cobbler had ‘cobbled’ - hit and smashed – seventeen other cobblers on similar 
strings. (45)
S.: Táto stará guľka ,vygúľala‘ – zasiahla a odrazila sedemnásť podobných guliek iných 
chlapcov. (78)
Č.: – tenhle starý kaštan „dobil“, tedy trefil a rozbil, sedmnáct jiných kaštanů na podobných 
provázcích. (58) 

V priľahlom kontexte, ktorý predchádza analyzovanej vete, Lawrence spresňuje význam slova 
„cobbler“. Hovorí, že je to gaštan visiaci na šnúrke. Keďže ide o nespisovné slovo, autor 
neskôr vysvetľuje funkciu tejto „hračky“ vnútornou explikáciou, ktorá má charakter 
vysvetľovacieho prístavku. Ruppeldtová substituuje cudzí prvok analógiou z domácej kultúry, 
ktorá sa čo najviac približuje popisu tradičnej hry z autorovho detstva, a tou je v našom 
kultúrnom priestore hra o guľky. Táto voľba jej zároveň umožňuje získať slovotvorný základ 
pre vytvorenie slovesa, ktorým prekladá nespisovný hovorový výraz, čím sa chce čo najviac 
priblížiť k postupu, ktorý sa objavuje v pôvodnom diele. V slovenskom preklade je však 
použité spisovné slovo, takže ozrejmovanie jeho významu sa opäť javí ako nadbytočné. 
Hilská sa pri preklade slova „cobbler“ inšpiruje Lawrencovým výkladom, ktorý potom 
využíva aj pri preklade slovesa objasňujúceho funkciu daného predmetu, pričom používa 
expresívny hovorový výraz, takže v tomto prípade preklad vysvetlivky neutrálnymi výrazmi 
je opodstatnený a nepôsobí rušivo.
Príklad 4: 
A.: Friday night was reckoning night for the miners. Morel ‘reckoned’ – shared up the money
of the stall – either in the New Inn at Bretty or in his own house ... (171) 
S.: V piatok večer mali baníci výplatu. Morel „vyplácal“ – rozdeľoval peniaze medzi 
osadenstvo steny – alebo v hostinci v Bretty, alebo vo svojom dome ... (220) 
Č.: Pátek večer byl pro horníky dobou zúčtování. Morel „účtoval“ – dostával svůj podíl ze 
štoly – buď v Novém hostinci v Bretty, nebo u sebe doma. (215)

Prekladateľské riešenia v obidvoch prekladoch signalizujú snahu o zachovanie nádychu 
hovorovosti pri preklade nespisovného prvku i o dodržanie autorom zvoleného postupu pri 
jeho významovom spriehľadňovaní. Je zaujímavé, že pri preklade slova ‘reckoned’ 
Ruppeldtová i Hilská berú do úvahy fakt, že významové jadro vysvetľovaného výrazu je 
odkryté v predchádzajúcej vete, kde má daný výraz  podobu iného slovného druhu a podľa 
toho sa riadia aj pri výbere lexikálnych jednotiek v preklade (porovnaj: reckoning night –
reckoned; mali výplatu – vyplácal; byl dobou zúčtování – účtoval).

Výsledky analýzy prekladateľských postupov potvrdzujú tendenciu obidvoch prekladateliek 
k naturalizácii a ich snahu zachovať akcent hovorovosti na miestach, ktoré vyznačuje sám 
autor. Toto smerovanie je jednoznačné obzvlášť v českom preklade a týka sa nielen spôsobu 
pretlmočenia nespisovných hovorových výrazov, o ktorých sme v predchádzajúcich 
príkladoch hovorili, ale je zrejmé aj z prekladu replík v pásme postáv, v ktorých je v origináli 
použitý dialekt. Sledujme zvýrazňovanie akcentu hovorovosti a tendenciu k zvyšovaniu 
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subjektívnosti, expresívnosti a emocionálnosti v českom preklade na nasledujúcich 
príkladoch. Na porovnanie zvýrazňujeme aj postup slovenskej prekladateľky.
Príklad 6: 
A.: “He is a little collier, bless his bit o’ mutton!” he exclaimed. (43)
S.: „Je to malý baník, pánboh ho žehnaj!“ zvolal. (76)
Č.: „Malej horníček, požehnej ho pámbu!“ halasil. (56) Zvýšená je hovorovosť v syntaxi 
(malej horníček namiesto he is a little collier) i na lexikálnom pláne (pámbu) a zvýšená je aj 
emocionálnosť (collier – horníček).
Príklad 7:
A.: “Niver mind who’s got hold of me,” said Morel. “When I get hold of ‘im I’ll make his 
bones rattle.” (45)                                                                               
S.: „Nestaraj sa, kto si na mna počkal,“ skríkol Morel. „Ked ho chytím, kosti mu dolámem!“ 
(79)                                    
Č.: „Nesejde na tom, kdo mi přišel do cesty,“ vrčel Morel. „Až kluk přijde do cesty mně, 
pěkně ho spráskám.“ (59) Zvýšená je subjektívnosť (subjektívne hodnotenie pěkně)  
a expresívnosť výrazu (to make sb´s bones rattle má približne takú štylistickú hodnotu 
expresívnosti ako slovenský preklad; český výraz spráskám je expresívnejší).
Príklad 8: 
A.: “An’ I wor just in time ter get’ im by th’tail.” (58) 
S.: „A len – len že som ju stihol chytiť za chvost.“ (93) 
Č.: „A zrovínka včas, abych ji chytil za ocásek. (79) Zvýšená je hovorovosť (just in time –
zrovínka) a emocionálnosť výrazu (just in time – zrovínka, tail – ocásek).

V príkladoch 6, 7 a 8 sa v pôvodine objavuje dialekt, v českom preklade však absentuje. 
Z toho je zrejmé, že česká prekladateľka nezachováva sociolektickosť výrazu a túto 
výrazovú stratu sa snaží kompenzovať zvyšovaním nádychu hovorovosti štylistickým
zosilňovaním na subjektívnej osi operatívnosti (expresívnosť, emocionálnosť), ako na to
poukázal rozbor predchádzajúcich príkladov. Analýza mnohých ďalších príkladov potvrdila, 
že tento postup českej prekladateľky nie je náhodným javom, ale premyslenou 
prekladateľskou stratégiou, ktorú výrazová štylistika nazýva výrazovou kompenzáciou, 
v tomto prípade kompenzáciou straty sociolektickosti výrazu.

V príklade 7 sme zaznamenali v slovenskom preklade repliky pána Morela nespisovné 
prvky dialektu upozorňujúce na prítomnosť subštandardného jazykového systému , ktorým 
Ruppeldtová smeruje k zachovaniu sociolektickosti výrazu. Je jasné, že dialekt v takej 
podobe ako sa vyskytuje v origináli, nie je možné v jednotlivostiach zachovať. Nakoniec, 
v preklade o to ani nejde. Ak sa prekladateľ podujme na úlohu pretlmočiť dialekt domácim 
systémom nárečových prvkov, mal by si uvedomiť, že použitý systém nesmie pôsobiť rušivo 
vzhľadom na funkciu pôvodného dialektu a nesmie vyvolávať asociácie s konkrétnym 
domácim prostredím. Ruppeldtová preto vytvára vlastný subštandardný jazykový systém,
ktorého hlavným znakom je tvrdosť vo výslovnosti, typická pre západoslovenské dialekty, 
nie je to však žiadne konkrétne nárečie, ktoré by evokovalo špecifický kolorit niektorej 
lokality. Má štylistický nádych hovorovosti a ľudovosti, ale nevyvoláva výrazné rurálne 
asociácie. Ruppeldtová ho využíva len na charakterizáciu postáv, pričom dôsledne je 
zachovaný najmä v reči pána Morela a Baxtera Dawesa, v replikách niektorých iných postáv
ho uplatňuje iba v náznaku. Zachovaním sociolektickosti výrazu získava Ruppeldtovej 
preklad punc rečovej jedinečnosti a štylisticky tak ladí s originálom. Efektnosť tohto riešenia 
obzvlášť vystupuje do popredia pri jeho porovnaní s českým prekladom. 
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Príklad 9:
A.: “I’ll learn ‘im!” said Morel. It none matters to me whose lad ‘e is; ‘e ’s none goin’ rippin’ 
an’ tearin’ about just as he’s a mind.” (46) 
S.: „Šak já ho naučím!” zvolal Morel. „Šecko jedno, čí je. Nech si nemyslí, že móže iným
trhat šaty a bit sa, jako sa mu zalúbi.” (79)
Č.: “Já ho naučím!” vyhrožoval Morel. Je mi jedno, čí je to kluk, ale nebude rvát a trhat ničí
límce, když se mu zamane!” (59)
Príklad 10 – ikonizovaná operatívnosť (zobrazenie replík dialógu v rozprávaní)
A.: “Th’ gaffer come down to our stall this morning, an’ ‘e says, “You know, Walter, this 
‘ere’ll not do. What about these props?” An’ I sys to him, “Why, what art talkin’ about? What 
d’st mean about th’ props?”  “It’ll never do, this ‘ere,” ‘e says. “You’ll be havin’ th’ roof in,
one o’ these days.” An’ I says, “Tha’d better stan’ on a bit o’ clunch, then, an’ hold it up wi’
thy ‘ead. “So ‘e wor that mad, ‘e cossed an’ ‘e swore, an’ t’other chaps they did laugh.” (16)
S.: “Neská ráno dojde správca k našej stene a hovorí: ,Počuj, Walter, takto to nejde. Pozri na 
tie podpery.‘ A ja mu hovorím. ‚Na moj hríšnu, nevím, o čem to vyprávaš. Čo sa ti na nich 
nelúbi?’ ‚Táto zle stojí,‘ hovorí, ‚raz sa vám tá poval zrúti.’ A ja mu hovorím: ‚Tak si stan na 
tú kopu uhlá a podepri ju hlavú.‘ Tak sa rozzúril, že kričal a nadával a chlapi sa rehotali.” (48)
Č.: “Důlní si to přihasí dneska ráno k naší štole a povídá: Heleď se, Waltere, takhle to tady 
nepůjde. Co ty podpěry?! A já na to: Co mi to tu kecáš? Vo jaký podpěry ti jde? – Takhle to tu 
nepůjde, zas mele on. Jednoho krásnýho dne vám to tu kecne, všecko na palice. Tak já mu na 
to řek: Buď teda vod tý lásky a stoupni si nám sem a podepři to svou vlastní palicí. To ho 
pěkně dohřálo a vztekal se a nadával jak špaček. A chlapi se mohli potrhat smíchy.“ (22)

Táto ukážka opäť potvrdzuje tendenciu Hilskej výrazovo kompenzovať stratu sociolektickosti 
výrazu zvýšenou hovorovosťou (jednoho krásnýho dne, buď teda vod tý lásky, nadával jak 
špaček, svou vlastní palicí) a expresívnosťou výrazu (přihasí, kecáš, mele, kecne, dohřálo, 
potrhat smíchy), avšak v porovnaní so slovenským prekladom toto riešenie nie je také efektné 
a štylisticky nie je zhodné s originálom.

Ruppeldtová si uvedomuje, že dialekt v reči pána Morela plní významnú charakterizačnú 
funkciu a v preklade jeho replík ho uplatňuje dôsledne a cielene, s jasným úmyslom 
nevybočiť zo spôsobu jeho rečovej charakterizácie. Tento postup vyúsťuje do výrazovej 
typizácie postavy, čo znamená, že aj v situáciách, keď v origináli postava hovorí spisovným 
jazykom, v preklade sa objavuje dialekt. Tento individuálny posun sa však nejaví ako 
optimálne riešenie, nakoľko Morelove spisovné repliky majú v románe svoje opodstatnenie. 
Sú zdrojom afektovanosti výrazu – postava sa nimi prezentuje len vtedy, keď chce na 
niekoho zapôsobiť, resp. urobiť lepší dojem. Vtedy používa jazyk vyšších vrstiev. 
Príklad 11 – replika pána Morela z dialógu s Clarou: 
A.: “Oh, indeed!” exclaimed Morel. “I am very glad to see you – I am, I assure you. But don’t 
disturb yourself. No, no; make yourself quite comfortable, and be very welcome!” (280)
S.: „Ale?“ zvolal Morel. „Velice ma teší, že vás poznávám – naozaj, verte mi. Ale nedajte sa 
vyrušovat. No, len sa neokúnajte, jako doma, jako doma.“ (341)

Výrazová typizácia predstavuje síce spôsob štylistického zosilňovania, avšak vzhľadom na 
to, že Ruppeldtová neprekladá dialektom tie pasáže románu, v ktorých pôvodný dialekt plní 
funkciu rituálneho jazyka – symbolu mužskosti a úprimnosti – ako sme o tom hovorili v prvej 
časti našej prezentácie v súvislosti s identifikáciou subštandardného jazyka v origináli, 
celkovo necítime zvýšenie sociolektickosti výrazu oproti pôvodine. Ruppeldtová si plne 
uvedomuje, že dialekt v intímnych scénach má svoju vážnosť, a tá by predsa len mohla byť 
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narušená použitím dialektu, ktorý, ako o tom budeme následne hovoriť, na niektorých 
miestach v preklade má humorný nádych. 
Príklad 12 z reči Paula – intímna scéna s Clarou: 
A.: “Why dost look so heavy?”  he reproached her. 
She smiled sadly, as if she felt alone in herself. He carressed her cheek with his fingers, and 
kissed her. 
“Nay,” he said. “Never thee bother!”
She gripped his fingers tight, and laughed shakily. 
“But tha shouldna worrit!” he said softly, pleading. 
“No, I don’t worry!” she laughed tenderly and resigned. 
“Yea, tha does!” “Dunna thee worrit,” he implored, carressing. 
“No,” she consoled him, kissing him. (270 – 271)
S.: „Prečo tak utrápene hľadíš?“ vyčítal jej. 
Smutno sa usmiala, akoby sa v duši cítila osamelá. Prstami jej pohladkal líce a bozkával ju. 
„Nie, nesmieš sa trápiť!“ povedal. 
Chytila mu prsty a rozochvene sa zasmiala. 
„Nemala by si sa trápiť!“ zaprosil šeptom. 
„Veď sa netrápim!“ zasmiala sa nežne a odovzdane. 
„Ba trápiš. Ale nemusíš sa,“ prosil a láskal ju. 
„Nie!“ ubezpečila ho a bozkala. (331)

Na záver by sme chceli upozorniť na to, ako Ruppeldtovej subštandardný jazykový systém, 
ktorý zvolila na zachovanie štylistického ladenia predlohy s originálom v súvislosti so 
sociolektickosťou výrazu, nielenže zvyšuje estetickú kvalitu výrazového pôsobenia textu, ale 
aj zvyšuje komickosť v pasážach, v ktorých tento výrazový efekt v origináli vzniká ako 
dôsledok použitia obrazného ľudového jazyka s akcentom humornosti v reči pána Morela, 
a tiež ako dôsledok jeho detinského správania, ktoré je v kontraste s realitou života tvrdého 
chlapa – baníka. Treba však pritom zdôrazniť fakt, že dialekt sa v origináli na komickosti 
výrazu nepodieľa, hoci nie je vylúčené, že súčasný anglický percipient ho takto vníma. Skôr 
naopak, aj v situáciách, ktoré majú nádych humornosti, ťažko zrozumiteľný archaický dialekt 
bráni, pravdepodobne aj domácemu čitateľovi, aby si humor vychutnal.

Zvýšený efekt komickosti v slovenskom preklade vzniká najmä preto, lebo kultivovaný 
slovenský čitateľ pociťuje niektoré znaky slovenských dialektov, medzi nimi aj tvrdosť vo 
výslovnosti, ktorá sa objavuje v Ruppeldtovej systéme, ako humorné. Nasledujúce ukážky sú 
repliky pána Morela v dialekte a ich podoba v slovenskom a českom preklade, na ktorých 
chceme poukázať na intenzitu komickosti vzhľadom na originál. 
Príklad 13
A.: “Thee strip thysen stark nak’d to wesh thy flesh i’ that scullery,” ... “nowt b’raice‘ ouse!” 
(172)
S.: „Len sa ty vyzleč donaha a chod sa tam umyt,“ ...„a potom vyprávaj! Je tam jako
v mrazárni!“ (220)
Č.: „Tak sa sama slíkni donaha v tý komoře!“ ... „je to dočista ledárna! (216)
Príklad 14.:
A.: “No, tha’d drop down stiff, as dead as a door-knob, wi’ thy nesh sides!” (172)
S.: „Né, ty by si hned odpadla mrtvá jako klát, ty fajnovka.“ (220)
Č.: „Ne, ty bys rovnou zmrzla na kámen, ty hubeňoure!“ (216)
Príklad 15: 
A.: “I’m nowt b’r a skinned rabbit. My bones fair just out on me.” (172)
S.: „Šak som jako stáhnutý králik. Všecky kosty mi trčá.“ (221)
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Č.: „Dyť jsem už jak staženej králík. Kosti na mně chrastěj!“ (216)
Príklad 16: 
A.: “I’m nobbut a sack o’ faggots.” (172)
S.: „Som len vreco kostý.“ (221)
Č.: „Jsem jak kostlivec!“ (216)

Z vyššie uvedených prekladateľských riešení je zrejmé, že substitučný postup, ktorý pre 
pretlmočenie pôvodného dialektu zvolila slovenská prekladateľka, sa ukazuje ako veľmi 
efektný vzhľadom na celkové estetické pôsobenie diela, a navyše, v tomto konkrétnom 
prípade je to aj spôsob, ako nielen odľahčiť náročnosť recepcie originálnych replík v dialekte, 
ale aj umožniť slovenskému čitateľovi naplno si vychutnať humor, ktorý v ťažko 
zrozumiteľných nespisovných replikách pôvodiny často zaniká. 

Na záver by sme radi zdôraznili, že problematika príspevku predstavuje len krátku ukážku 
narábania prekladateliek s určitým typom jazykovo-špecifických kulturologických javov 
v románe D.H. Lawrenca Sons and Lovers, pričom celkovo zapadá do výskumu výrazového 
pôsobenia prekladov vzhľadom na originál v rámci riešenia problematiky prekladu všetkých 
troch typov kulturologických prvkov, ako ich uvádza Vilikovský (l984, s. 130), teda nielen 
jazykovo-špecifických, ale aj tých, ktoré majú povahu materiálnej a kultúrno-kontextovej 
špecifiky. 
Ak sme v úvode naznačili, že príspevkom ponúkneme ukážku porovnávacej interpretácie 
prekladu, ako ju nazýva Hochel (1990), žiada sa na tomto mieste spresniť, že ona sa nerobí za 
účelom posudzovania kvality prekladu, ale za účelom spresňovania významov a hodnoty 
originálneho diela, ktoré stojí v centre bádateľských aktivít. Pretože dĺžka i obsah príspevku 
boli limitované, nebolo možné obšírne o týchto veciach hovoriť. Tu však chceme zdôrazniť, 
že cieľom príspevku v žiadnom prípade nebolo porovnávanie prekladov navzájom, ale 
poukázanie na to, ako sa pôvodná estetická informácia transformuje do prekladu, súc riadená 
princípmi odlišných prekladateľských koncepcií. Vzájomná komparácia originálu a prekladu, 
v našom prípade dvoch odlišných prekladov dvoch kultúr, v širšom výskume totiž poukázala 
na fakt, že Ruppeldtová cielene prekladala svoje dielo tak, aby na slovenského čitateľa 
pôsobilo ako svoje a staré, t. j. podriadila preklad princípom naturalizácie a historizácie, 
zatiaľ čo Hilská sa riadila princípmi naturalizácie a modernizácie, ktoré jej umožnili vytvoriť 
preklad, ktorý na súčasného čitateľa pôsobí ako dielo svoje a nové. Preto sme aj v našom 
príspevku ponúkli možnosť nahliadnuť do prekladateľských postupov, ktoré sú v prípade 
princípov zvolených na preklenutie medzičasového faktora, teda historizácie a modernizácie, 
diametrálne odlišné. 

Tlak týchto princípov na prekladateľské riešenia je evidentný aj zo spôsobu prekladu 
subštandardného jazyka. Substitúcia originálneho dialektu ekvivalentným systémom 
nespisovného jazyka v slovenskom preklade, napríklad, je priamym dôkazom a ukážkou toho, 
ako vplyv naturalizácie transformuje pôvodnú estetickú informáciu ako kulturologický 
fenomén do priestoru novej, preberajúcej kultúry a ako sa tu udomácňuje, nesúc v plnej šírke 
všetky jej znaky. Tento postup zároveň signalizuje aj striktné pridržiavanie sa poetiky autora, 
ktoré je tiež jedným zo znakov historizácie ako prekladateľského princípu, a rovnako celkom 
manifestačne naznačuje ukotvenie v tradícii, pre súčasného čitateľa často vnímané ako 
„nemodernosť“, resp. „zastaranosť“. Nespisovný jazyk často vyvoláva „nízke“ konotácie, 
v očiach vzdelaného percipienta máva nádych nevzdelanosti či jednoduchosti a nezriedka 
býva vnímaný ako fenomén, ktorý signalizuje určité „ustrnutie“ v spoločenskom vývoji.
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Česká prekladateľka rovnako naturalizuje, avšak pokiaľ ide o problematiku času v preklade, 
celkový výskum prekladu kulturologických prvkov na celej ploche románu potvrdil riadiaci 
princíp modernizácie. Ak Hilská chcela vytvoriť modernizujúci preklad, jednoducho už aj 
vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemohla na preklad pôvodného dialektu použiť 
dialekt, pretože by išla proti zvolenému princípu modernizácie. A tak využíva inú možnosť 
ako štylisticky kompenzovať výrazový efekt, ktorý plynie z výskytu dialektu v originálnom 
diele, a to zvýšenou hovorovosťou a expresívnosťou výrazu, pričom na lexikálnej rovine textu 
sa objavuje súčasný hovorový jazyk. Zdalo sa nám veľmi vhodné poukázať aj na takúto 
možnosť prekladu subštandardného jazyka, ktorým sa prekladateľka priblížila k štylistickému 
ladeniu originálu a zároveň mohla tvoriť modernizujúci preklad. 

Pokiaľ ide o spôsob narábania s autorskou vnútrotextovou explikáciou, tu vplyv naturalizácie 
a zároveň snaha o verné pretlmočenie originálu vedie až k situácii, keď pôvodný autorom 
zvolený postup, ktorý sa v origináli javí ako nevyhnutnosť v súvislosti s plynulosťou recepcie 
diela v domácom prostredí, sa ukazuje ako redundantný, pokiaľ prekladateľ nemá k dispozícii 
skutočne vhodný dialektizmus, ktorý by explikoval spisovným hovorovým výrazom. V 
opačnom prípade, ako sa ukázalo z analýzy českého prekladu, postačuje jeden hovorový 
výraz, aby preklad nepôsobil neprirodzene. V slovenskom preklade autorských explikácií 
v pásme rozprávača sme, okrem iného, rovnako ako pri preklade dialektu, odkryli veľmi 
sympatické substitučné riešenie v prípade prekladu detskej hry s gaštanom, ktorému 
Ruppeldtová dala podobu typicky slovenskej hry o guľky, na ktorom sa dajú demonštrovať 
prekladateľské postupy vyplývajúce z princípu naturalizácie. Hilská zasa ponúka množstvo 
kvalitných substitučných riešení pri preklade kulturologických prvkov materiálnej podstaty, 
ktoré svedčia o výbornej znalosti reálií krajiny, v ktorej dielo vzniklo, o ktorých sme sa, 
bohužiaľ, vzhľadom na zameranosť príspevku na iný druh kulturologických prvkov, nemohli 
zmieniť. 
Súhrnne, štúdium prekladu vybraných jazykovo špecifických prvkov románu D. H. Lawrenca 
Sons and Lovers prispelo k potvrdeniu širšieho výskumného zámeru smerujúcemu k odkrytiu 
prekladateľských koncepcií a plne ich podporilo. 
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ROMANTICKÁ POÉZIA VICTORA HUGA

Klaudia Poljaková



Abstract: Victor Hugo is an important French poet and a representative of the romantic 
literature, who wrote in 1859 the collection of poems La Légende des siécles. The Slovak poet 
and interpreter Emil Boleslav Lukáč has translated some poems of this collection – La 
Conscience (Hugo, 1967, s. 177 – 179) and Booz endormi (Hugo, 1967, s. 180 – 184) and in 
his translations he saved the features of the romanticism, but these translations are more 
expressive than the original text.

Úvod

Victor Hugo je hlavným predstaviteľom francúzskeho romantizmu, patrí k najväčším 
postavám svetovej literatúry svojho veku (Fischer, 1966, s. 227). Romantizmus bol vo 
Francúzsku novým spôsobom precítenia skutočnosti, novým typom senzibility, ktorá bola 
dôsledkom meniacej sa demografickej a sociálnej štruktúry spoločnosti (Vantuch, 1995, s. 
109). 

Victor Hugo písal poéziu, prózu aj drámu. V Predhovore ku Cromwellovi sa usiluje 
o naplnenie substitučného princípu dňa a noci, pričom túto substitúciu chce uskutočniť: 
1. náhradou základných stavebných prvkov starého systému inými opozitnými, 2. vytvorením 
nového dramatického „dvojpriestoru“, 3. využitím niektorých prvkov starého systému 
a zmenou ich funkcie, 4. promóciou nového prvku – groteskna (Povchanič, 2011, s. 34). 
V romantizme vzniká romantická dráma, v ktorej sa vyskytuje verš aj próza, pričom vo 
veršoch sa nachádza romantický alexandrín. Nový dramatický dvojpriestor predstavuje 
v romantizme existenciu vyššieho a nižšieho priestoru, pričom vo vyššom priestore sa 
nachádza vznešenosť tematiky a jazyka a v nižšom priestore sa nachádzajú prvky, ktoré boli 
vylúčené z klasicistickej drámy. V romantickej dráme nastáva prechod prvkov z jedného 
dramatického priestoru do druhého, prvky obidvoch priestorov sa premiešajú, dochádza 
k inverzii tragického subjektu a ak v jednom priestore má prevahu vznešenosť, v druhom 
priestore sa nachádza groteskno, ide o vstup ľudového prvku do dramatického priestoru. 
Model intímnej lyriky sa stal dominantnou líniou romantického básnenia, vzniká nový vzťah 
tvorcu a diela, ide o identitu lyrického subjektu a subjektu básnika. Tento smer romantickej 
poézie bol pomenovaný l´école intime (intímna či intimistická škola), pričom táto škola 
završuje líniu etickej a estetickej rehabilitácie citu (Povchanič, 2011, s. 45 – 46).

Júlová revolúcia v roku 1830 spôsobila vznik l´art utile, utilitárneho umenia, pričom 
spoločenská funkcia umenia sa dostáva do prvého plánu a vytláča intímnu lyriku na okraj 
oficiálneho prúdu. Básnici druhej romantickej vlny sa neskôr postavili proti l´art utile 
a vytýčili princípy novej poetiky, zdôrazňujúcej estetickú funkciu umenia-l´art pour l´art –
umenie pre umenie (Povchanič, 2011, s. 50 – 51). Victor Hugo je autorom básní Svedomie 
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a Spiaci Bóaz, ktoré sú v práci analyzované z verzologického hľadiska podobne ako ich 
preklad od Emila Boleslava Lukáča. 

Analýza básne Svedomie z verzologického hľadiska

Báseň Svedomie zo zbierky Legenda vekov (Hugo, 1989, s. 21 – 23) má celkovo 68 veršov, 
nemá strofické členenie a verše majú združený rým. Prekladateľ Emil Boleslav Lukáč má 
v preklade tiež celkovo 68 veršov, jeho preklad nemá strofický pôdorys, verše majú združený 
rým. Legenda vekov je históriou ľudského rodu, od jeho biblických začiatkov po 20. storočie 
(Vantuch, 1995, s. 116). U Victora Huga sa prelínajú legendy histórie a vekov a stávajú sa 
oporou nádejí, že ľudstvo nikdy nikto a nič nezastaví v jeho postupnom realizovaní veľkých 
snov o humanite. Humanitná filozofia Emila Boleslava Lukáča sa opiera o bázu historických 
vlnobití (Kostolný, 1970, s. 92). Z hľadiska figúr sa v origináli nachádzajú anafory, 
nevyskytujú sa epifory, epanastrofy. Anafora – opakovanie toho istého slova na začiatku 
veršov (Hrabák, 1977, s. 179).

Príklad na anaforu z básne Svedomie:
Bâtissons une ville avec sa citadele. (Ba, celé mesto, by z citadely vládol.)
Bâtissons une ville, et nous la fermerons. (Tak mu ho vystavím a zamknem i krov.)

Príklad na anaforu z básne Svedomie:
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. (Putoval tridsať dní a tridsať nocí zas.)
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits. (Nemo a zblednutý, strašil ho každý hlas.)

V preklade u Lukáča sa nevyskytujú figúry – anafory, epifory ani epanastrofy. Z trópov sa 
najčastejšie vyskytujú v preklade metafory podobne ako v origináli (Žilka, 1984, s. 90).

Príklad na metaforu z básne Svedomie:
A čierna triaška ním schvela jak korisťou. (Alors il tressaillit en au noir frisson.)

Pre romantizmus je charakteristický alexandrín – 12-slabičný verš (Hrabák, 1977, s. 134 –
136).

Príklad na alexandrín z originálu z básne Svedomie:
Sur la porte on grava: „Défense á Dieu d´entrer.“ (Na bránu vyryli: „Vstup Bohu zakázaný!“)

Príklad na alexandrín z prekladu:
Napokon ozval sa chcem bývať pod zemou. (Alors il dit: je veux habiter sous la terre.)

Z hľadiska rýmu Viktor Hugo používal ženský rým, kde sa nachádza rytmický dôraz na 
predposlednej slabike alebo na tej, ktorá sa nachádza pred ňou vo verši:

Príklad ženského rýmu z básne Svedomie:
Cain se fut enfui de devant Jéhovah. (Kain raz utekal pred tvárou Jehovu.) 

Podľa počtu slov sa v poézii Viktora Huga nachádzajú jednoduché a zložené rýmy, kde sa 
rýmujú jednoslabičné a viacslabičné slová.

Príklad na jednoduchý rým z originálu:
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. (Nik by ma nevidel, nikoho ani ja.)
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On fit donc une fosse et Cain dit: C´est bien! (Vykopali mu hrob. Dobre! znie z Kaina.)

Príklad na zložený rým z originálu:
Ayant levé la tete, au fond des cieux funébres. (Keď tvár si vzpriamil hor, tam na 
pochmúrnom nebi.)
Il vit un oeil, tout grand ouvert dans les ténébres. (Z tiem zazrel oko pláť, vid hrozný, 
veľkolepý.)

Príklad na jednoduchý rým z prekladu:
Roztiahni vôkol mňa stanové plátno to! (Etends de ce côté la toile  de la tente.)
A múrom vlniacim hneď obklopili ho. (Et l´on développa la muraille flottante.)

Príklad na zložený rým z prekladu básne Svedomie:
Došiel na šíru pláň na horskom úpätí. (Au bas d´une montagne en une grande plaine.)
Znavená manželka, synovia ustatí. (Sa femme fatiguée et ses fils hors d´haleine.)

Podľa dokonalosti súzvuku sa v básni Svedomie nachádza rýmové echo, pričom sa jedno 
slovo opakuje v druhom slove.
Príklad na rýmové echo z originálu:
Si terrible que rien ne puisse approcher d´elle. (Vystavať hrozné, by nik sa k nim 
neprikradol.)
Bâtissons une ville avec sa citadelle. (Ba celé mesto, by z citadely vládol.)

Príklad na rýmové echo z prekladu:
Vystaval obrovské, nadľudské mesto, valy. (Construisit une ville énorme et surhumaine.)
A kým on pracoval, bratia mu poľovali. (Pendant qu´il travaillait, ses fréres, dans la plaine.)

Podľa gramatickej povahy používa Viktor Hugo gramatický rým, ide o rýmovanie tých istých 
slovných druhov.
Príklad na gramatický rým (rýmuje sa podstatné meno) z originálu básne Svedomie:
Lorsque aves ses enfants vetus de peaux de betes. (Keď spolu so synmi, odetý v zverskej 
koži.)
Echevelé, livide au milieu des tempetes. (Sinavý, zmätený za víchric divej hrôzy.)

Príklad na gramatický rým – rýmuje sa podstatné meno – z prekladu básne Svedomie:
Kain raz utekal pred tvárou Jehovu (Cain se fut enfui de devant Jéhovah)
A temný, ponurý, príchodom súmraku (Comme le soir tombait, l´homme sombre arriva)
Podľa zvukovej rozvitosti rýmov rozdeľuje Guiraud rýmy na bohaté, postačujúce a slabé 
(Franek, 1997, s. 93 – 94).
Porovnanie výskytu rýmov v básni Svedomie s výskytom rýmov podľa Guirauda.
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Tab. č. 1
Rým Bohatý Postačujúci Slabý

V.Hugo (Guiraud) 31,3% 63,3% 5,3%

V.Hugo 
(Svedomie)

52,9% 38,2% 8,8%

Victor Hugo využíva v básni Svedomie striedanie jambu a anapestu, Emil Boleslav Lukáč 
využíva v preklade veršov daktyl a trochej.
Príklad na jamb a anapest z básne Svedomie:
Bâtissons une ville avec sa citadelle, (anapest, jamb, jamb, anapest) 
Bâtissons une ville, et nous la fermerons. (anapest, jamb, jamb, anapest) 
Alors Tubalcain, pére des forgerons, (jamb, anapest, jamb, anapest) 
Construisit une ville énorme et surhumaine. (anapest, jamb, jamb, anapest) 

Príklad na daktyl  a trochej z básne Svedomie:
Ba, celé mesto by z citadely vládol (daktyl, daktyl, trochej, trochej, trochej) 
Tak mu ho vystavím a zamknem i krov. (daktyl, daktyl, daktyl) 
A Tubalkain, ten praotec kováčov (daktyl, daktyl, daktyl) 
Vystaval obrovské nadľudské mesto, valy (daktyl, daktyl, daktyl, trochej, trochej) 

Zo sémantického hľadiska je preklad Emila Boleslava Lukáča viac expresívnejší, vyskytujú sa 
tu slová, ktoré v origináli nie sú, napríklad slová ako krov, ten, valy. 

Analýza básne Spiaci Bóaz z verzologického hľadiska

Emil Boleslav Lukáč je básnik, ktorý zohral významnú úlohu vo vývoji slovenskej lyriky. 
V jeho básňach prevláda smútok, nepokoj, vyjadrenie osobnej a spoločenskej drámy. Okrem 
pôvodnej tvorby prekladal poéziu, prózu aj drámu. Z prekladov poézie vydal deväť kníh, 
medzi nimi antológiu francúzskej lyriky Trofeje, výber z poézie od Victora Huga Génius 
orlom je (Pišút, 1984, s. 570 – 574).

Báseň Spiaci Bóaz (Hugo, 1989, 24 – 28) má v origináli aj v preklade od Emila Boleslava 
Lukáča 22 strof, pričom každá strofa má 4 verše. V origináli sa báseň začína s deviatimi 
strofami s obkročným rýmom, potom  nasledujú dve strofy so striedavým rýmom, následne sú 
v origináli tri strofy s obkročným rýmom, potom jedna strofa so striedavým rýmom a báseň 
ukončuje sedem strof s obkročným rýmom. Na rozdiel od originálu sa v preklade Lukáča 
vyskytujú len strofy s obkročným rýmom.

Z hľadiska figúr sa v origináli básne Spiaci Bóaz vyskytujú anafory, epifora, nevyskytuje sa 
epanastrofa. V preklade básne sa vyskytuje anafora, nevyskytuje sa epifora ani epanastrofa.
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Príklad na anaforu z originálu básne:
Sa barbe était d´argent comme un ruisseau d´avril. (mal bradu striebristú jak ručaj apríla)
Sa gerbe n´était point avare ni haineuse. (nebol ni lakomý, závistný, nenávistný)

Príklad na anaforu z prekladu básne:
Bol gazda výborný, príbuzným verný vždy. (Booz était bon maître et fidéle parent.)
Bol veľkodušný, no jednak hospodárny. (Il était généreux, quoiqu´il fut économe.) 

Epifora – opakovanie toho istého slova na konci veršov (Hrabák, 1977, s. 179).
Príklad na epiforu z originálu básne:
Je suis veuf, je suis seul et sur moi le soir tombe. (Sám som a vdovec už a k súmraku sa 
chýli.)
Et je courbe, ô mon Dieu! Mon âme vers la tombe. (Ó Bože, duša sa nad hrobom skláňa 
v chvíli.)

Z trópov sa vyskytujú v origináli aj v preklade básne metafory.
Príklad na metaforu v origináli aj v preklade básne:
Vetu de probité candide et de lin blanc (šat jeho statočnosť, košeľa jak sneh čistá)

Príklad na metaforu v preklade:
Na kopcoch ľalie sa beleli až v diaľ. (Les collines ayant des lys sur leur sommet.)

V origináli básne sa vyskytuje alexandrín, podobne ako aj v preklade básne.
Príklad na alexandrín (12-slabičný verš) v origináli básne aj v preklade básne:
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu. (Pri pni mu spieval kráľ, v korunách zmieral 
Boh.)

Emil Boleslav Lukáč využíval v svojej prekladateľskej práci lexikálny paralelizmus 
(opakovanie slov alebo slovných skupín), pričom táto figúra mala za úlohu spevňovať 
kanonické členenie verša na dva polverše (Franek, 1997, s. 61).

Príklad na lexikálny paralelizmus u Lukáča aj u Victora Huga:
Putoval tridsať dní a tridsať nocí zas. (Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.)

Podľa počtu slov sa v origináli aj v preklade básne nachádzajú jednoduché a zložené rýmy.
Príklad na jednoduchý rým v origináli:
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu´au ciel bleu. (Z útrob mu vyrastal až hore v nebies 
čierťaž.)
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu. (Pri pni mu spieval kráľ, v korunách zmieral 
Boh.)

Príklad na jednoduchý rým v preklade básne:
V Jerimadet a v Ur si odpočíval ľud. (Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth.)
Tam na západe, a zamyslela sa Ruth. (Brillait á l´occident, et Ruth se demandait.)

Príklad na zložený rým v origináli aj v preklade básne:
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. (Zvončeky stáda sa nejasne ozývali.)
Une immense bonté tombait du firmament. (Nesmierna dobrota sa z neba pŕškou valí.)

Podľa súzvuku sa v origináli básne nachádza rýmové echo.
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Príklad na rýmové echo v origináli:
Mais, vieux, on tremble ainsi qu´á l´hiver le bouleau. (Lež starec chvie sa a trasie jak lístie 
briez.)
Comme un boeuf ayant soif penche son front vers l´eau. (Jak smädné hoviadko sa kloní 
k vodám plies.)

Podľa gramatickej povahy využíva Viktor Hugo gramatický rým. Aj prekladateľ Lukáč 
využíva v preklade básne gramatický rým.
Príklad na gramatický rým v origináli básne (slovným druhom je podstatné meno):
Les tribus d´Israël avaient pour chef un juge (Nad izraelskými to vládli sudcovia)
Etait encor mouillée et molle du déluge. (Tá od čias potopy ich vlaho zachová.)

Príklad na gramatický rým z prekladu básne (slovným druhom je prídavné meno):
I keď bol zámožný, mal city spravodlivé (Il était, quoique riche, á la justice enclin)
Vo vode mlyna mu nebolo bahno sivé. (Il n´avait pas de fange en l´eau des on moulin.)
Porovnanie výskytu rýmov v básni Spiaci Bóaz s výskytom rýmov podľa Guirauda
Tab. č. 2

Rým Bohatý Postačujúci Slabý

V. Hugo (Guiraud) 31,3% 63,3% 5,3%

V. Hugo (Spiaci 
Bóaz)

43,2% 36,4% 20,5%

Viktor Hugo využíval v origináli básne Spiaci Bóaz najčastejšie anapest a jamb, prekladateľ 
Emil Boleslav Lukáč využíval v preklade básne daktyl a trochej.

Príklad na jamb a anapest z básne Spiaci Bóaz:
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadet (jamb, anapest, jamb, jamb, anapest)
Les astres émaillent le ciel profond et sombre (anapest, anapest, jamb, jamb, jamb)
Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l´ombre (anapest, anapest, jamb, jamb, jamb)
Brillait á l´occident et Ruth se demandait (jamb, anapest, jamb, anapest)

Príklad na daktyl a trochej z prekladu básne Spiaci Bóaz:
V Jerimadet a v Ur si odpočíval ľud (trochej, trochej, trochej, trochej, daktyl)
Hlbokú, tmavú báň emailovali hviezdy (daktyl, daktyl, daktyl, trochej, trochej)
Nad kvetov tôňami polmesiac jagá v cesty (daktyl, daktyl, daktyl, trochej, trochej)
Tam na západe a zamyslela sa Ruth (trochej, trochej, trochej, trochej, daktyl)

Zo sémantického hľadiska je preklad Emila Boleslava Lukáča expresívnejší, prekladateľ 
využíva básnické výrazy ako báň (preklad slova nebo). Prídavné mená fin a clair prekladá 
slovesom jagá (básnický výraz), preklad slovesa se demandait prekladá voľne slovesom 
zamyslela sa. 

V preklade básne Svedomie a Spiaci Bóaz využil prekladateľ Emil Boleslav Lukáč exotizáciu, 
v preklade majú prevahu cudzie prvky nad domácimi (Vilikovský, 1984, s. 130 – 131).
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Príklad na exotizáciu z básne Svedomie:
Bez spánku, spočinku, až došiel na pobrežie (Sans repos, sans sommeil. Il atteignit la gréve)
Morské, tá krajina je neskôr asýrska. (Des mers dans le pays qui fut depuis Assur) 

Príklad na exotizáciu z básne Spiaci Bóaz:
Nad izraelskými vládli to sudcovia. (Les tribus d´Israël avaient pour chef un juge) 

Príklad na exotizáciu z básne Spiaci Bóaz:
V Jerimadet a v Ur si odpočíval ľud. (Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth)

Záver

V preklade básnickej tvorby Viktora Huga zachováva Emil Boleslav Lukáč znaky 
romantizmu. Z verzologického hľadiska využíva prekladateľ alexandrín – typický 12-slabičný 
verš romantizmu, v prekladoch však málo používa figúry ako anafora alebo epifora; z trópov 
využíva metafory. V básni Spiaci Bóaz majú verše iba obkročné rýmy, nedochádza 
k striedaniu rýmov obkročného a striedavého, ako je to v origináli. Výskum výskytu rýmov 
podľa Guirauda ukázal, že sa u Viktora Huga v básňach Svedomie a Spiaci Bóaz vyskytovali 
najčastejšie bohaté rýmy, potom postačujúce a najmenej sa vyskytovali slabé rýmy. Bohaté 
rýmy mali vyššie percento výskytu v týchto dvoch básňach ako percento výskytu bohatých 
rýmov, ktoré popisuje Guiraud v tvorbe Viktora Huga. Zo sémantického hľadiska sú preklady 
básní od Emila Boleslava Lukáča expresívnejšie oproti originálu, básnik využíva 
v prekladoch básnické výrazy a v prekladoch sa nachádzajú aj slová, ktoré sa v origináli 
nevyskytujú.
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SPOZNAL BY TENNESSEE WILLIAMS 
SVOJU SLÁVNU „ELEKTRIČKU“ NA DOSKÁCH 

SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA?

Zuzana Starovecká



Abstract: The aim of this paper is to present a critical view of the director’s interpretation of 
the famous American play Streetcar Named Desire by Tennessee Williams through the eyes of 
Czech visiting director Michal Dočekal. He degraded the original in-depth psychoanalytical 
study to a weird comedy enhanced with grotesque features. The director’s vision of the 
original’s identity is based on a peculiar metaphor, which, however, does not convey 
Williams’ original message. The paper also considers some of the bright sides of the new 
production.

Na scénu Činohry SND prišla takmer po polstoročí od jej posledného uvedenia v roku 1964 
v réžii Júliusa Pántika hra Električka zvaná túžba, ktorá je snáď najznámejšou z tvorby 
amerického dramatika Tennesseeho Williamsa. Režijne sa jej tentoraz ujal český hosťujúci 
režisér a šéf Činohry Národného divadla v Prahe Michal Dočekal. Text preložila Katarína 
Mikulíková a názov, pod ktorým hru poznáme, pozmenila na Konečná stanica túžba. 

SND si vybralo náročný titul s veľkým diváckym potenciálom a ako dokazujú vypredané sály 
na doteraz každé predstavenie, ide naozaj o veľmi úspešnú inscenáciu. Režisér či dramaturg 
pravdepodobne stavil na divácky úspech predchádzajúcich Williamsových hier. Na doskách 
Národného divadla sa síce oproti iným slovenským javiskám Williamsove hry neobjavovali 
veľmi často, napriek tomu sa stali pre slovenského diváka veľmi atraktívne a Williams sa do 
nášho divadelného povedomia natrvalo zapísal ako majster drámy. Z predchádzajúcich 
inscenácií spomenieme aspoň Mačku na horúcej plechovej streche, ktorá bola uvedená 
v bývalom DPOH v réžii Pavla Haspru, kde to dotiahla až na 107 repríz, alebo Nedeľu pre 
bolesť ako stvorenú, ktorá sa hrala na Malej scéne SND v réžii Petra Mikulíka 104-krát. 
„Električku“ prvýkrát uviedli v roku 1964 pod titulom Električka zvaná túžba v DPOH 
a reprízovali ju 81-krát, čo je tiež úctyhodné číslo. Súčasná inscenácia má veľký predpoklad 
dotiahnuť to prinajmenšom rovnako ďaleko, veď návštevnosť divadla hovorí za všetko 
a búrlivé ovácie postojačky a neutíchajúci potlesk na záver predstavenia sú dôkazom 
nadmernej diváckej spokojnosti. To sa však nedá povedať o odbornej kritike. Jedni jej 
vyslovujú slová uznania, iní novátorský prístup k jej spracovaniu odmietajú.

Michal Dočekal si k interpretácii Williamsovej náročnej psychoanalytickej hry zvolil svoj 
vlastný, a odvážime sa povedať, i svojský kľúč. Režisér vo svojej úprave stavil na štýl 
grotesky a celú hru poňal ako tragikomédiu zo súčasnosti, čím potlačil bohaté psychologické 
rozvrstvenie postáv a tragické tóny znejúce z pôvodnej Williamsovej hry. Dočekalova snaha 
sa zamerala aj na ozvláštnenie tejto čisto realistickej tragédie tým, že zvýraznil americkú 
gýčovitosť, „pop-kultúru“ a konzumný štýl života. Takáto štylizácia textu odpútavala 
pozornosť divákov od toho najdôležitejšieho – hereckého uchopenia psychiky postáv, vďaka 
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ktorému sa môže divák s postavou stotožniť alebo ju zavrhnúť, inými slovami, pochopiť 
v celej jej veľkosti. 

Režisér má pri inscenácii dramatického textu právo rozhodnúť sa, akým smerom bude pri 
interpretácii postupovať. Môže sa rozhodnúť pre ústretové hľadanie identity originálu, čím sa 
priblíži k takmer vernému naštudovaniu hry, alebo sa, naopak, rozhodne hru prispôsobiť, resp. 
adaptovať pre cieľového diváka v cieľovej kultúre. Má teda právo voľby, ktoré je aj 
v Dočekalovom prípade ľahko odôvodniteľné. „Električka“ vyznieva v jeho podaní ako 
groteska, pričom veľký dôraz kladie režisér na zveličovanie. Ako správne poukazuje Juraj 
Šebesta, nová inscenácia sa v grotesknosti vlastne pridržiava predlohy, v ktorej možno tiež 
nájsť pomerne dosť groteskných čŕt. Spomenieme aspoň Blanche a Mitcha, ktorých stretnutia 
vyúsťujú do komických situácií vzhľadom na ich odlišné skúsenosti s opačným pohlavím 
alebo závislosť Blanche od alkoholu a neostýchavosť, s akou siaha po Stanleyho fľaši 
a automaticky predpokladá, že ten si to taktne ako správny gentleman nevšimne. Režijná 
interpretácia sa teda spolieha na vyspelosť a inteligenciu diváka vidieť za prvoplánovou 
groteskou, ktorá nevyhnutne pôsobí ako splošťujúca optika, skutočne tragickú situáciu a tiež 
že napriek silnej štylizácii postáv ich divák nebude vidieť čierno-bielo. Zdá sa, že väčšina 
divákov pochopí, že vo Williamsovej hre nejde o lacnú komédiu, ale o tragédiu v štýle 
grotesky. Grotesknosť v inscenácii by však mala byť prípustná len do takej miery, aby sa 
zachovalo jej žánrové zaradenie. Lenže Michal Dočekal privádza grotesku v „Električke“ do 
takých krajností, že sa dá už ťažko hovoriť o naštudovaní predlohy pre slovenské publikum. 
Z inscenácie kričí režisérova vlastná umelecká intencia, ktorá nech by bola akokoľvek 
netradičná, by mala korešpondovať s autorovým odkazom. Na dosky Národného divadla však 
dorazila akási iná „Električka“.

Kritici by Michalovi Dočekalovi jeho svojskú metaforu, ktorá je zároveň aj jeho režisérskym 
podpisom, pravdepodobne vôbec nevyčítali, keby sa mu podarilo dotiahnuť veci do konca. 
Juraj Šebesta totiž tvrdí, že „úlohou kritiky [...] nie je hodnotiť predovšetkým samotný zámer 
tvorcov, zvlášť v prípade, keď hra zjavne má potenciál na danú interpretáciu, ale najmä 
skutočnosť, ako sa im podarilo zámer naplniť“ (Šebesta, 2011). Nová režijná interpretácia 
„Električky“ stojí a padá na roztrieštenosti celku, významových chybách, nesprávne 
interpretovaných a následne zle herecky stvárnených scénach a povrchnom čítaní textu.

Divákovi je jasné hneď od prvého obrazu prvého dejstva, že inscenácia sa bude odohrávať 
pod taktovkou grotesky. Na scénu prichádza Stanley a Mitch, ktorí si hádžu krvavý balík 
s mäsom ako loptu a potom ju hodia Stelle. V niektorých momentoch je groteska natoľko 
prehnaná, že divák nevie, či sa má smiať alebo plakať. Posúvať tragédiu do polôh frašky je 
totiž už príliš odvážny krok aj na takéto avantgardné uchopenie predlohy. Nezaškodilo by 
viac úcty k originálu? Napätie medzi hrou a inscenáciou je zrejmé hlavne tým divákom, 
ktorým je dôverne známa „Električka“ z roku 1947 alebo filmová adaptácia Eliu Kazana.

Stanley Kowalski, živiteľ rodiny, ktorý priniesol domov poživeň, vyznieva primitívnejšie, ako 
je zobrazený vo Williamsovej predlohe. Podľa režijného vedenia sa Stanley javí ako hulvát 
a násilník, ktorý si agresivitu ventiluje na svojej žene Stelle. Svojimi povýšeneckými gestami, 
nadradeným výrazom, dikciou, rečou a drsným prízvukom vulgárneho násilníka z robotníckej 
triedy herec skutočne vytvoril typ „hulvátskeho“ mladíka. K celkovému výrazu drsného 
frajera mu dopomohol aj súčasný kostým: spotené tričko či tielko, džínsy a obrovská reťaz 
okolo krku nahráva jeho postave „drsniaka“. Stanleyho fyzický vzhľad budí dojem muža 
„mačovského“ typu. Tomáš Maštalír obsadený do úlohy Stanleyho je vo svojich hereckých 
výkonoch nepochybne presvedčivý, jeho postava by však isto dostala nový rozmer, keby nám 
režisér ponúkol hlbšiu, psychologickejšiu sondu do jeho vnútra. Stanleyho postava má byť 
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vlastne náprotivkom postavy Blanche. V origináli sú Stanley a Blanche rovnocennými 
súpermi. Hoci na prvý pohľad rozdielni, majú veľa spoločného. Stanley je samec, ktorý si 
stráži svoje územie a práva, je hlavou rodiny, pánom domu a dáva to aj patrične najavo. 
V inscenácii však vyznieva menejcenne, podradnejšie, akoby hral podľa Blanchiných 
pravidiel, ktorá ho nazýva opicou: 

„Správa sa ako zviera, má zvieracie spôsoby! Je ako zviera, chodí ako zviera, hovorí ako 
zviera! Je v ňom dokonca niečo...neľudské...niečo, čo ani nie je na úrovni človeka! Áno... 
niečo... opičie, ako na obrázkoch, čo som videla v jednej antropologickej štúdii! Prešli tisícky 
rokov a na ňom nezanechali žiadnu stopu, tu je on, Stanley Kowalski, jediný, kto prežil dobu 
kamennú! Nosí domov surové mäso, čo ulovil v džungli! A ty, ty tu naňho čakáš! Možno ti 
vrazí, možno zavrčí a pobozká ťa [...] A večer sa začnú zbiehať ďalšie opice! Tam vonku, 
pred jaskyňou, všetci vrčia ako on a chľastajú, hryzú a tackajú sa! Ty to voláš... pokrový 
večierok...túto opičiu párty!“ (bulletin Konečná stanica túžba, 2011, 1.4)

Stanleyho poloha, do ktorej Dočekal vložil Tomáša Maštalíra, narúša celkovú rovnováhu hry 
a tiež oslabuje konflikt medzi Blanche a Stanleym. Celkovo by inscenácii pomohlo viac 
pokojnejších scén, introspektívy, psychológie a tlmených tónov, to je však v kompetencii 
režiséra, ktorý musí herca viesť podľa vlastnej interpretačnej vízie. 

Jeden aspekt vzťahu medzi Blanche a Stanleym však Dočekal vystihol úplne presne. Ide 
o interakciu oboch postáv s prostredím a svetom okolo seba. Obaja majú akosi v povahe 
správať sa v blízkosti opačného pohlavia živočíšne, pudovo. Hneď prvé stretnutie Blanche 
a Stanleyho má sexuálny podtón – obaja totiž vidia v tom druhom potenciálny objekt 
sexuálnej vášne. Blanche, ktorá si snaží udržať tvár jemnej, distingvovanej krásky 
s vyberanými spôsobmi, kritizuje na Stanleym presne to, po čom sama túži. Keď jej Stanley 
v prvej scéne bez okolkov ukáže svoje sexi polonahé telo, Blanche si zapýrene zastrie zrak 
vreckovkou a odvráti sa. Nevie, ako sa má zachovať, lebo na jednej strane v nej Stanley 
svojim primitívnym správaním vzbudzuje odpor, na druhej strane ho očividne priťahuje. Po 
počiatočnom ostychu s ním koketne flirtuje, zvádza ho, necháva si ním zapínať šaty 
a roztopašne ho postrieka svojím parfémom. V inscenácii režisér pridáva k jej zvádzaniu aj 
zadoček, ktorý Blanche nastrčí na Stanleyho tak, že sa ani nemá kam inam pozrieť, lebo ho 
má takmer nalepený na tvári. 

Podobnosť postáv je jasná aj v ich sklone k alkoholu. Zatiaľ čo Stanley ako tvrdý chlap 
nemusí skrývať, že si rád vypije, Blanche sa pri každej príležitosti vehementne alkoholu bráni 
a svoju závislosť musí tajiť. Fľaša nadobúda v hre až symbolický význam. V scéne 
znásilnenia Blanche rozbije fľašu a jej hrdlo chce použiť proti Stanleymu ako zbraň. 
V inscenácii fľaša chýba a nie je nahradená rovnocenne, čo je výrazným negatívnym 
posunom. Namiesto nej je použitý iný predmet v duchu grotesky. Akoby Dočekalov štýl 
nebol každému už dostatočne jasný, zaborí Stanley ešte pred aktom znásilnenia Blanche hlavu 
do jej vlastnej narodeninovej torty ako v nemej groteske. Tu sa končia všetky pochybnosti 
o žánri. Režisérom zmanipulovaný divák ale zostáva zmätený, je to totiž čudná komédia, kde 
sa pátos zvrháva k lacnému humoru. Publikum šalie od smiechu, lebo inak to ani nejde. Scéna 
je narežírovaná tak, aby z nej bolo cítiť tragické klaunstvo. To, čo sa však odohráva na 
javisku, je vážny, zneucťujúci a výsostne traumatizujúci akt znásilnenia. Napriek tomu je nám 
žena, ktorá sa stala obeťou opitého grobiana, s rozmazaným rúžom a šľahačkou na tvári, 
smiešna. Smiech v hľadisku neutícha, ani keď jej dá Stanley na hlavu igelitku. Až tma, ktorá 
dramaticky preruší túto maškarádu, snáď konečne diváka zarazí. A možno aj nie, veď Blanche 
sa po celý čas pred Stanleym zvodne „promenádovala“ a zámerne ho provokovala. Svojou 
nekontrolovanou žiadostivosťou si predsa koledovala o takýto koniec, a tak dostala, čo si 
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zaslúžila. Lenže faktom zostáva, že diváci sa na tomto zneuctení, či už zaslúženom alebo nie, 
dobre bavia. Scéna, ako ju vystaval Dočekal, stojí na veľmi tenkej hrane, z ktorej bohužiaľ 
razom skĺzne na stranu nehanebného komična, ktoré Williamsovi v žiadnom prípade 
neprislúcha. 

Dočekal napísal do spomínaného bulletinu k hre, že Blanche sme my všetci. Natíska sa nám 
preto vysvetlenie, že pri scéne znásilnenia, keď sa všetci smejeme na pokorenej a popletenej 
Blanche, sa vlastne smejeme sami na sebe. Ale prečo sa smejeme na tom, ako je na nás 
páchané násilie? Inscenácia vyznieva, akoby sa režisér snažil nastaviť zrkadlo hnusu 
a podlosti z javiska do hľadiska. Smiechom akoby sme sa my všetci stali Stanleym a podieľali 
sa tak na Blanchinom zneuctení. Pointy sa miešajú a žiadna z nich nie je dotiahnutá do konca. 

Rôznorodosť a miešanie žánrov v inscenácii je nanajvýš mätúce. Dočekal si trúfol 
interpretovať Williamsovu vážnu tragédiu o rozpade osobnosti pomocou prvkov grotesky, 
pričom však pravdepodobne (dúfajme!) chcel zachovať v inscenácii pátos predlohy. Je 
chvályhodné, že dej posúva do prítomnosti a snaží sa ho aplikovať na súčasný konzumný 
spôsob života a spoločnosť, ktorá nám vnucuje svoje takzvané hodnoty a ideály. 
Prostredníctvom tejto hry mal režisér možnosť dokázať, že Williamsové témy sú nadčasové 
a hoci od prvého uvedenia hry uplynulo vyše polstoročie, stále má publiku čo povedať. Celý 
čas má divák možnosť pozerať sa na herecky realisticky stvárnené typy pováh zo súčasnosti, 
ktoré ho neraz obšťastnia trápnymi a prízemnými vtipmi. Stella povie Stanleymu, že je ako 
prasa a Stanley nám na dôvažok zveličene predvedie, ako také prasa je. Blanche ho zase 
nazve opicou a on sa vzápätí vešia na stĺpik, akoby ňou skutočne bol. Williamsov závažný 
odkaz sa stráca pod váhou bezduchých gest a vtipov vypointovaných do bizarnej frašky. 
A pritom ide o citlivé témy týkajúce sa krehkosti ľudskej duše, ktorá nezvláda tlak 
spoločnosti, pod ktorej ťarchou sa rozpadávajú všetky jej ideály a ilúzie. Ide o témy vyhorenia 
osobnosti, utrpenia obetí, ktoré boli zneužité, o človeka, ktorý je odsunutý na okraj 
spoločnosti, opustený a ovládnutý úzkosťou z nepochopenia, neustále bojujúci s pocitom 
prázdnoty, ktorého stav je vystupňovaný do závislosti a úteku do imaginárneho sveta fantázie, 
až sa jeho život napokon končí definitívnym rozpadom pravej osobnosti a pominutím seba 
samého.

Napriek tomu, že inscenácia je určená pre slovenskú kultúru, a teda slovenského diváka, 
režisér hru aktualizuje v duchu amerického konzumného štýlu. Stanley má síce korene 
v Poľsku, ale ako hrdý americký občan náruživo máva vlajkou pred svojím domom, keď sa 
Blanche v alkoholickom delíriu vyznáva zo svojich trápení. Slovákom je takýto prejav 
patriotizmu cudzí, avšak, ako možno poznáme z viacerých národne ladených amerických 
filmov, v Amerike by bol tento počin vítaný s nadšením. Kowalski žijú podľa všetkého 
v chudobnej štvrti v New Orleans a týmto pomerom je prispôsobený aj ich príbytok. 
Slovákom sa však na prvý pohľad nezdá, že by žili z ruky do úst a na to, že by mali bývať 
skromne, je ich „električka“ zariadená pomerne slušne. Stiesnené podmienky naznačujú 
hluční nájomníci bývajúci nad nimi, ktorí sú typovo tiež predstaviteľmi konzumného štýlu 
a prinášajú „výdobytky pop-kultúry“. Ich výstupy hovoriace o prízemnosti vzťahov 
založených na potrebe sexu a povrchnosti lásky vyznievajú skutočne humorne a sú 
osviežením inscenácie. Eunice, obéznejšia živelná suseda, ktorá žije len pre uspokojovanie 
svojich primárnych potrieb pozostávajúcich z dostatku jedla a sexu, je skvelým kontrastom 
k tradičnejšiemu psychologickému prejavu Blanche. V inscenácii zaznie u nás už starý známy 
americký šláger „Happy Birthday“, Kowalski oslavujú narodeniny v maskách a kostýmoch 
s gýčovými svetielkujúcimi hračkami, ktoré rozprávajú „Ľúbim ťa“ či „Mám ťa rád“. Režisér 
zachádza dokonca tak ďaleko, že dej hry na javisku nečakane preruší reklama na ľadové 
medvede. Nakoniec je už vlastne jedno, či sa doma pozeráme na televíziu alebo sledujeme 
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v divadelnej sále čudný život ešte čudnejšieho amerického páriku. Diváci odchovaní na 
seriáloch poľahky príjmu všetko: seriálových hercov, seriálové vtipy i seriálovú reklamu.

Blanche je starnúca kráska, ktorá je morálne rozvrátená a zdeptaná novou spoločnosťou a jej 
hodnotami. V snahe o udržanie si vlastnej tváre žije vo svete ilúzií, ktorý je v silnom kontraste
s reálnym životom. V ňom však nenachádza svoje miesto ani pokoj a prepadá sa na dno 
spoločnosti mysliac si, že opakom smrti je túžba, preto nachádza útechu v náručí mužov. Trpí 
hraničnou poruchou osobnosti, ktorej hlavnými prejavmi sú emočná labilita, poruchy 
vnímania samého seba, narušené, ale zato búrlivé medziľudské vzťahy, silná podráždenosť 
a úporná snaha vyhnúť sa opusteniu (Höschl, 2011, in bulletin Konečná stanica túžba). 
Osobnosť Blanche sa triešti: túži po láske, nehe, bezpečí, túži po „túžbe“, ale všetko, na čo 
siahne, sa jej rúca pred očami a následne to zapíja alkoholom. Na jednej strane hrá krásku, 
ktorej prednosťami sú dobrá výchova a sexuálne dekórum, na druhej strane sa to ranené 
dievčatko v nej stále viac sprítomňuje v sebatrýznení a ubližovaní si v nenaplnených 
vzťahoch a premárnenom živote. Postava Blanche má „viacosobnostný“ charakter, a preto nie 
je možné vytvoriť z nej povrchný groteskný typ.

Dočekalovi možno aj v prípade Blanche vyčítať zlú interpretáciu a následné zlé režijné 
vedenie. Jeho Blanche v podaní Diany Mórovej už hneď v prvej scéne prezradí, aká bude 
v celej hre. Jej Blanche je hysterická, neurotická, afektovaná a sexuchtivá uštipačná potvora, 
ktorá svoje neurózy utápa vo fľaši s alkoholom. Na jej skrytú stránku akoby sa v inscenácii 
pozabudlo a divák v ďalších scénach darmo hľadá psychologický vývoj tejto postavy. 
Napríklad v scéne, kde sa stretáva s mladým inkasantom, vyznieva Blanche ako lacná 
sexuálna zvodkyňa, ktorej je dobrá akákoľvek i malá „rybka“, pričom však nie je jasné, prečo 
tak koná a aké sú jej pohnútky z minulosti. Keď už tak jednoducho divákov presvedčí, že jej 
ide „len“ o prízemnú lásku, ťažko uveriť jej naozaj vrúcnym vyznaniam, ktoré by hovorili 
o jej duševnom rozpoložení. Aj pri interpretácii tejto postavy chýba psychologický rozmer, 
ktorý by jasne vykresľoval jej podstatu. Ide hlavne o témy ako opustenosť, samota, potreba 
byť milovanou a hľadanie útočiska. Bez nich divák nemôže k Blanche zaujať pevné 
stanovisko a nemá možnosť ju ľutovať. 

V závere inscenácie, keď je psychické zrútenie Blanche už takmer na dosah, sa zrazu 
dostávame do jej rozpoltenej mysle a priamo na javisku sa pred nami odohrávajú jej 
halucinácie a preludy. Nasleduje scéna, ktorá v pôvodnom znení síce nebola, ale Dočekal ňou 
celkom správne ilustroval strach a zmätok v Blanchinej hlave. V jej blúznení sa objavuje 
ďalší dom s postavami oslavujúcimi jej narodeniny, v kostýmoch a maskách oviec, ktoré majú 
symbolický význam – naznačujú motív nepochopenia a nedorozumenia. Je to hororová verzia 
jej skutočnej oslavy so Stellou a Stanleym. Teatrologička Stanislava Matejovičová popisuje 
definitívne psychické zrútenie Blanche takto: „Vyzerá ako bizarná americká kráľovná krásy 
s rozmazaným rúžom, nezapnutými princezničkovskými šatami a korunkou na hlave. 
Vynikajúco v mimike dokáže premieňať zúfalý, tragický výraz s pokusom o úsmev 
a bábikovské strašidelné žmurkanie. Jej nekoordinovaný pohyb, často končiaci pádom na 
zem, dodáva charakteru potrebný význam“ (Matejovičová, 2011, in kø d, str. 17). V tejto 
scéne sa herečke pod režisérovým vedením podarilo nájsť tú správnu rovnováhu medzi 
tragédiou a klaunovstvom. Pohľad na Blanche vzbudzuje súcit a ľútosť s jej utrpením.

Záverečná scéna je tiež výborná a presvedčivá a konečne vzdáva poklonu Williamsovému 
majstrovskému dielu. Dočekal prišiel s veľmi šikovným nápadom, ako premietnuť na scénu 
priam surrealistický svet tak, ako ho vidí svojimi chorými očami Blanche. Repliky postáv 
stojacich na scéne znejú zo záznamu, pričom ústa majú zavreté, svojimi ústami naživo hovorí 
len Blanche. Sedí na nemocničnom vozíčku, zakrytá dekou, vedľa nej stojí doktor so sestrou. 
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Keď ju odvádzajú do nemocnice, znie už len psychedelická hudba, ktorá postupne nadobúda 
nástojčivejší, takmer kakofonický charakter, a tým správne vykresľuje duševný stav Blanche 
a jej celkové zrútenie. Nasleduje skrat a iskry z výbojov v elektrickom vedení, ktoré visí nad 
scénou ako vizuálne stvárnenie ošarpanej chudobnej štvrte, kde Blanche strávila svoje 
posledné mesiace. Gýčové prskavky a iskry zo zoskratovaného vedenia sú snáď až prehnane 
patetickou bodkou na záver. Myslíme, že skrat Blanche je každému divákovi dostatočne 
jasný.

Inscenácia pod režijným vedením Michala Dočekala má závažné interpretačné nedostatky. 
Hoci sa vo svojom prevedení pokúsil o moderné, ba možno až avantgardné uchopenie 
predlohy, v jeho hre sa Williamsov odkaz stráca pod nánosom neopodstatnených výrazových 
prostriedkov grotesky, amerického gýča a koketérie. Psychologizácia postáv je nedokončená 
a nanajvýš povrchná a kvôli prehnanej štylizácii divák nemá možnosť preniknúť hlbšie do 
duší postáv. A práve o tie ide vo všetkých Williamsových hrách. Možno práve vďaka 
pravdivým a bohato vrstveným charakterom sú jeho hry také úspešné a vyhľadávané 
režisérmi na celom svete. Jeho postavy nesmú vyznievať čierno-biele, nie sú to totiž typy, ale 
individuality. Ako však môže správne vyznieť hlavná myšlienka hry, keď režisér spraví z jej 
protagonistov niekoho, kým nie sú? Dočekal sa pokúsil interpretovať aj v našich končinách 
pomerne známe klasické dielo spôsobom, ktorý je pre masového diváka prijateľný. Vybral si 
cestu komična, lebo tak sa najjednoduchšie oslovujú davy. Predmetom ďalších diskusií 
a polemík zostáva, do akej miery priemerný divák pochopí odkaz inscenácie v takej verzii, 
akú nám Michal Dočekal ponúka v Slovenskom národnom divadle. Súboj silných so slabšími, 
ktorí nie sú ochotní poddať sa väčšine a jej nanúteným hodnotám a ideálom a nakoniec 
prehrávajú ponížení a degradovaní, strata súcitu s takzvanou menšinou, zabudnuté princípy 
slušnosti a etikety – to je v konečnom dôsledku Williamsov odkaz, ktorý je stále aktuálny 
a obzvlášť dnes, vo svete, keď každý hľadí len na seba.

Nesporným faktom je, že tvorcovia hru posúvajú do prítomnosti, teda ju aktualizujú. Moderné 
kostýmy a spôsob, akým je vystavaná scéna, prezrádza skôr súčasné prostredie a aj 
aktuálny, miestami až slangový jazyk pomáha zosúčasneniu hry. Zatiaľ čo divákovi 
v hľadisku neprekáža ani mierne kostrbatá štylistika, ktorá zapadá do dramaturgickej 
koncepcie súčasného hovorového jazyka, pri čítaní textu z bulletinu, v ktorom bol text 
inscenácie publikovaný, sa nedokonalé štylizácie len tak ľahko nestratia. Verzia, ktorá sa 
objavila v bulletine, pravdepodobne neprešla jazykovou korektúrou. Čitateľ však knižnú 
verziu inscenácie nebude čítať s vedomím, že ide o text, ktorý nevideli oči redaktora, keďže 
pri ňom chýba jasná informácia, o aký text sa jedná. Zostavovateľka bulletinu síce správne 
uviedla, že autorkou prekladu je Katarína Mikulíková, zabudla však dodať, že text, ktorý si 
máme možnosť prečítať, je v skutočnosti už režisérova úprava. Ten text skrátil, niektoré 
repliky vyškrtal a naopak vniesol doň ďalšie za hranice originálu. Verzia odohrávajúca sa na 
javisku je, samozrejme, ešte o niečo kratšia. Uverejnenie hry v bulletine treba pochváliť, 
z hľadiska sprístupnenia hry širokej verejnosti je to zaiste krok dopredu, avšak 
zostavovateľka, ktorou je paradoxne samotná prekladateľka Katarína Mikulíková, tu 
zanedbala spomínanú skutočnosť. Takýto povrchný a nedbanlivý prístup určite nesvedčí 
Národnému divadlu, ktoré by malo byť pýchou slovenského divadelníctva. Koniec koncov, 
chyby v texte nerobia dobré meno ani samotnej prekladateľke. Keď totiž čitateľ nájde v texte 
chybu, je prirodzené, že si pozrie, kto  to preložil. I keď je uverejnený text výsledkom práce 
prekladateľky a zásahov režiséra, je pod ním podpísaná len prekladateľka. Preto si treba dať 
pozor, aby sa v bulletine neobjavili zbytočné prešľapy. Jazyková redakcia prekladov si 
pravdaže vyžaduje zvýšené náklady, čo mohlo byť jedným z dôvodov, prečo sa vedenie 
rozhodlo zrieknuť sa tohto, podľa niektorých možno zbytočného, „prepychu“. My iba 
dodáme, že perfekcionizmus by bol v tomto prípade určite namieste.
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Dobrý prekladateľ pozná text často aj dôvernejšie ako samotný autor. Pri preklade sa ho úplne 
zmocní, rozoberie na malé kúsky a následne znovu poskladá. Potom prídu inscenátori a urobia 
z neho divadelné predstavenie. V ideálnom prípade si pred naštudovaním sadne inscenačný 
tím spolu s prekladateľom, ktorý im poskytne svoj výklad a svoje poznatky a vysvetlí im 
intencie autora. V mnohých prípadoch je však prekladateľ len nevyhnutným zlom, ktorý „len“ 
preloží text z cudzieho jazyka a potom si s ním divadelníci robia, čo chcú. Hlavne keď má 
režisér o hre svoju vyhranenú predstavu. Vtedy neprichádza prekladateľ do kontaktu s 
inscenátormi vôbec a v momente, keď pustí preklad z ruky, začína si žiť novým životom 
a prekladateľ nemá možnosť ho strážiť. To však nie je prípad Kataríny Mikulíkovej, ktorá sa 
okrem prekladu aj dramaturgicky podieľala na tvorbe „Električky“. Hoci sa už niekoľko 
rokov venuje prekladom dramatických textov, je absolventkou Vysokej školy múzických 
umení v odbore dramaturgia. Z jej súčasného prekladu cítiť, že bola pod silnou sugesciou 
režiséra, respektíve jeho dramaturgického zámeru. O tom, do akej miery sa však jej 
interpretácia originálu stretla s dramaturgickým zámerom, môžeme len polemizovať.
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AUSTRALIANNESS IN THE SPOTLIGHT OF TRANSLATION

Katarína Školníková



Abstract: The paper is based on a literary interpretation of Tim Winton’s novel Dirt Music 
(2001) put forward in the article ‘Equilibrium of the Material and Spiritual in the Novel Dirt 
Music’ by Tim Winton (K. Školníková, 2011), which focuses on components of Australianness 
and the proportion of the spiritual and material dimension in the novel. This follow-up paper 
examines its reception, the published translations of the Australian novel and translation-
relevant thematic and linguistic issues as reflected by the German (Klaus Berr, 2004), 
Spanish (Núria Llonch Seguí, 2008), Italian (Maurizio Bartocci, 2005) and Czech (Martin 
Svoboda, 2005) translations. We have chosen the cultural approach for interpretation of the 
novel as its main function is textual reflection of the uniqueness of Australia and thus the 
differences between the Australian source and European target culture become largely 
apparent.

Awards and translations

Tim Winton was born in 1960 in Perth, Western Australia, and spent several years in the 
southern town of Albany. His origin and years in this region considerably influenced his 
writing. He became a full-time writer in 1982. He travelled to Ireland, Greece and France and 
as time passed, he refined his writing, became an established writer and has received thirty 
awards in Australia and overseas so far. Currently, he is an author of twenty books, including 
literature for adults and children. Frequently, the parallels and similarities between Tim 
Winton and the canonical writer and Nobel Prize winner Patrick White are subject of 
scholarly works.

The object of our analysis – the novel Dirt Music – was crowned with laurels in 2002 (the 
Miles Franklin Award, Winner of the Australian Booksellers Association Book of the Year 
Award, West Australian Premier’s Award, Christina Stead Award) and together with the 
novel The Riders shortlisted for the 2002 Man Booker Prize for Fiction. There were attempts 
to make it into movie, however, the main protagonist died before production was finished. 

In his comments T. Winton advocates the right or even the obligation of Australia to grasp the 
opportunities that have been offered to the country after a long time and to fully present its 
culture. He is inclined to the idea of extending international sales and spreading the reputation 
of Australian literature. To sustain cooperation with foreign publishing houses and to keep its 
favourably developing position is of great importance for Australia. Winton found support at 
five distinct English-speaking publishing houses (the US, the UK, India, Canada, and 
Australia) and has been translated into twenty languages. The novel Dirt Music was 
introduced abroad by publishing houses Volvox Globator (translated by Martin Svoboda as 
Tep prachu, Czech Republic), Picador (UK), Scribner (USA/Canada), Zhar-Janette Arguirova 
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(Bulgaria), Profil International (Croatia), Lindhardt & Ringhof (translated as Mindernes 
music, Danmark), Uitgeverij De Gues (translated by Regina Willemse, literal English 
translation of the title in Dutch Over de rand van de wereld: Over the Edge of the World, the 
Netherlands), Otava (translated by Markku Päkkilä as Maantie-musiikkia, Finland), Editions 
Rivages (translated by Nadine Gassie as Par-dessus le bord du monde, France), Luchterland 
(translated by Klaus Berr, literal English translation of the title in German Der singende 
Baum: The Singing Tree, Germany), Fazi Editore (literal English translation of the title in 
Italian Musica della terra: Music of the Earth, Italy), Sia Laikraksts Diena (Latvia), Dinamo 
Forlag (translated by Morten Hansen as Vrengt musikk, Norway), Rosman Press (Russia), 
Planeta (translated as Música de la tierra, Spain) and by Forum (Sweden). Nevertheless, none 
of his prolific writings have been translated into Slovak; there are even no detailed references 
to his novels available in the Slovak mass media. As a consequence, we draw on analyses by 
foreign translators (Spanish, Italian, Czech and German) and through their experience we 
observe the culture clash which is still prevalent between the Australian and the European 
realm. 

Freeing isolated Australia through translation

Tim Winton is widely recognised as a kind of revivalist who frees Australian literature from 
the persisting cultural cringe felt at confrontation with the overbearing British and American 
literatures, which has existed for many years. D. Formica denotes this position of Australian 
literature as a position of “a minor player” (Formica, 2007, p. 10). Traditionally, New York 
publishers thought of Australians as more or less British, and London did not abandon its 
colonial mindset. It is also Winton’s contribution that Australian literature has achieved parity 
with the market leaders worldwide. 

Moreover, the Western Australians on the far side of Australia have suffered twice as much: 
secluded geographically and culturally. Winton has decided to make the best of the 
specificities of Western Australia and to foreground its creative potential. Accordingly, he 
subverted, for example, the perception of water as a barrier and has made a metaphor of the 
life and calmness of it. The Australian landscape plays a central role in the novel Dirt Music
and is depicted as home, a source of life philosophy, reconciliation, tranquillity, resurrection 
and coming back to one’s self. 

Naturally, a precondition for the dissemination of Australian literature worldwide is 
translation activity. With any author an analysis of the basic traits of their writing, which is 
supposed to form the fundaments for further legitimate decisions within the translation 
process, ought to come prior to translation. In spite of the need to make the masterpiece 
readable and accessible for European (Slovak) readers, the cultural filter cannot be made 
absolutely permeable as there is a complex of features that is to be preserved and transported 
into the version of any European language. This complex – protected from any modifications 
– enables Winton to enter the European cultural system in the same mode as he did the 
Australian domestic culture. A. Boboš goes along with this view when talking about a system 
supposed to be: “transferred into another context in which it should fit naturally, yet still 
preserve the recognizable traces of its origin” (Boboš, 2011, p. 109). Otherwise, 
Australianness, the specific, the precious and enriching get lost and are once again subjugated 
by European standards and writing conventions and tendencies. Therefore, the analysis 
assumes not only a close and sensitive reading of Winton’s novel Dirt Music but also a 
comprehensive study of secondary sources (e.g. the novel’s reviews, theoretical and 
interpretative papers on Australian literature, interviews with the author) and other of 
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Winton’s writings. This stage of translator’s work is called pre-translation analysis. It cannot 
be obliterated if the translator’s reception is to be highly intellectual. 

Taking into consideration the above mentioned principles one mustn’t ignore the recurring 
settings and themes (water, Australian landscape, nature, mysticism, theism, existentialism) 
that keep Winton’s system of writings compact and which integrate also the novel Dirt Music 
in the system as a full-bodied element. A universal trait of his works is the absorbing 
reflection on human existence and its sense. Not surprisingly, it is inherent also in Dirt Music.

Frequently, it is the dualism (the rational and the non-rational, the material and the spiritual, 
the obvious and the mysterious, the desired and the tolerated/suffered, countryside and city, 
the Australian North and the South, the conventionalised attitudes and the reality) which 
provides the novel’s frame of reference and meaning. The dualism usually sustains the 
equilibrium of the material, concrete and the abstract, mystical within the novel.
As proposed in our previous paper The Equilibrium of the Material and Spiritual in the Novel 
Dirt Music by Tim Winton the dominant features that ought to remain essence in the Slovak 
version as well as in translations into other languages embrace the following:

1. simple, inarticulate and secretive style full of irony,
2. manipulation of language,
3. Australianness,
4. trivialism and detailism, 
5. a deep interest in mysticism, recognition of extrahuman forces,
6. pathetic fallacy,
7. theistic existentialism,
8. a sense of displacement, isolation and marginalisation,
9. interrogation of masculinity,
10. nostalgia for childhood and
11. fragile nature of friendship.

Especially with the third point one has to realise that translation is a dialogue between two 
cultures: “We are aiming at the spirit and thinking of people and their communities living, 
working, existing, thinking at certain area; having specific and unique understanding of their 
lives, neighbours, country and world affairs” (Boboš, 2011, p. 109). Nowhere else can 
Lotman’s opposition we – they be made more evident as with the Antipodean culture and 
literature facing the European readership. Taking into account the network of social, cultural 
and historical facts and relations, considering the ethnological, mental, geographical as well as 
political specificities of Australia and the nation, not forgetting the long-lasting isolation of 
the literature originated in the Australian realm, one cannot obliterate a certain extent of 
foreignisation in translation into any language spoken within Europe. Inasmuch, the question: 
“To what extent is the translator obliged to help the target readers, to explain and ease the 
reception?” comes up to be considered.

Australianness in the face of translation

From the formal point of view we could elaborate here on numerous poetic devices and 
language specificities present in the text of the novel. However, it is not only form and style 
but also cultural content that causes problems to translators. Since T. Winton sees the 
fundamental role of story in the mediation of cultural knowledge (Bell, 2009, p. 1) there is to 
be found a plethora of culture-bound expressions and facts. 
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The term Australianness embraces ways in which Australian identity and cultural values are 
introduced to foreign cultures by literary texts. We are primarily interested in how translation 
can petrify Australian values in the European context or, on the other hand, how and why 
their cross-cultural transfer is obstructed.

With respect to a translator’s work one can define the Australianness as a sum of aspects that 
will appear exotic to the target culture. On this point it is useful to mention the commonly 
applied translation strategies: exotisation versus naturalisation, complemented by creolisation 
(for more, see Y. Lotman: Analysis of the Poetic Text, 1976, The Structure of the Artistic Text, 
1977, Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture, 1990). In the case of the first 
strategy, the translator preserves the exotic (i.e. the translation is retrospective, keeps to the 
original), the second one prefers substitution of the foreign with the national, domestic and 
widely known to the target readership (i.e. the translation is prospective, keeps in mind target 
reception). Creolisation aims at the equilibrium of the foreign and the national within the 
translation.

Culturally conditioned elements in Dirt Music include allusions, recognition of which requires 
“much knowledge other than what is seen explicitly, in fact, the understanding of an allusion 
is prevented by culture unless the receivers are biculturalized so this barrier should be 
removed” (Leppihalme, 1997, p. 47). However, D. Formica highlights that “occasions may 
well arise in which the translator must also be tri-culturally aware. In the case in point, a 
familiar European theme [retreat into wilderness and spiritual resurrection thematised by 
English romanticists] has been re-worked by another [Australian] culture to produce a 
discourse constrained by different connotations and consequently the translator is faced with 
culturally specific allusions which have created a series of ‘culture bumps’” (ibid, p. 12). Lass 
explains allusion as a figure of speech which confronts two entities on the basis of their 
aspects to history, mythology and literature (In: Leppihalm, 1997). The allusions in Dirt 
Music are historical and mythological (Sons of Thor meaning Norwegians), religious, many of 
them refer to Australian or non-Australian music (Sergei Sergeyevich Prokofiev, Steely Dan, 
Judas Priest, Johann Sebastian Bach and Arvo) or literature (Emily Dickinson; Thomas 
Hardy; William Wordsworth and his writings The Prelude and Tintern Abbey; S. Coleridge 
and his masterpiece The Ancient Mariner; Herman Melville; Percy Bysshe Shelley; John 
Keats; Virginia Woolf; Joseph Conrad; John Steinbeck) since “it can rightly be said that 
allusion plays the most important role in persuading its readers to accept what the author says 
especially when they quote some parts from religious texts or famous literary works” 
(Niknasab, 2011, p. 46). Working on Leppihalme’s classification (1997, p. 10) we may claim 
that in Winton’s novel they fulfil predominantly the following two functions: delineating 
characters and carrying themes. The allusions refer to Bessie’s former profession; she creates 
an impression of a literate and intelligent woman. If we are to decide on the dominance of 
“allusions operating mainly on the micro-level of the text and those operating on the macro-
level” (Leppihalm, 1997, pp. 52 – 53), we may state that macro-level oriented allusions 
underline the message of the whole novel: “The future? – Well, I would advise you let the 
future be, unshown by me!” (Winton, 2001, p. 244, citation by Thomas Hardy). We can also 
suppose that through blending Australian artists and the non-Australian ones within one list T. 
Winton attempts to establish links between the Australian remote culture and the European 
sphere. The allusions attract readers’ attention with their aesthetic and thought-provoking 
potential and, as P. Lennon explains, are supposed to “ease the cognitive processing load for 
the reader and writer” (Lennon, 2004, p. 47). However, as a paradox they complicate the 
reception and decoding performed by a non-Australian translator. R. Leppihalme sums up 
signals of presence of allusions in text which come in useful for translators when identifying 
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them: “the length of the phrase, non-standard spelling and syntax, deviations in style, rhythm 
and rhyme, and overt phrases such as they say” (Leppihalme, 1997, pp. 62 – 63). The 
suggested solutions range from:
1. maintaining the detected allusion when it implies sufficient intelligibility (or as the case 
may be supplementing footnotes, endnotes or other additional explanations),
2. modification with regard to the target readership (principle of naturalisation) or 
3. omission in case its meaning is completely irrelevant for the accepting culture (ibid, p. 78).
Aixelà  claims that the choice of a strategy “will be determined by the translator’s appraisal of 
the culturally specific item’s relevance, the frequency of its recurrence and its role in the 
textual coherence of the ST“ (1996, In: Formica, p. 12). D. Formica comes to conclusion that 
in the Italian translation the conservation strategy has been consistently privileged (Formica, 
2007, p. 13).

On balance, as some allusions are rooted in the distant Australian culture, they are a tough nut 
to crack for a non-Australian translator.

With regard to the references to English romantic poets, D. Formica contrasts Dirt Music with 
English romanticism whose “works are instrumental in signposting the topos of the 
individual’s search for solace through communion with the sublime” (2007, p. 1). She 
maintains that “the recovery of such connections between different literary traditions is 
crucial to an understanding of the ‘Australianness’ of this text [in Dirt Music]” (2007, p. 2). 
Turning to peculiarities of landscape, when we join Luther on his escape to the Australian
wilderness, we explore the continent’s western and north-western coast, geographical 
features, the local atmosphere, and farm regions, which strikingly resemble not only English 
Romanticism but also the American regionalism (local colour fiction) of the 19th century. 
Luther’s journey across Australia is saturated with vivid portrayals. “They veer north into the 
midlands wheatbelt where harvesters raise clouds of chaff and dust across the rolling hills. 
[…] Fox walks through the old Spanish monastery town with barely a glance. Town cars and 
farm utes roll by but he doesn’t even bother sticking his finger out. At the outskirts he shrugs 
his load onto the gravel shoulder and waits. Flies suck the sweat around his eyes, along his 
neck. On the paddock’s remnant stand of gums, cockatoos stir” (Winton, 2001, p. 218). The 
author tries to convey the specific feeling of the Australian continent: “The two-storey 
roadsigns don’t help. Perth is 1650 kilometres south and Kununurra the same distance north. 
Halfway feels like no way. […] The plain, the plain, the plain” (ibid, p. 240); “The settlement 
was wedged between the sea and the majestic white sandhills of the interior. [...] The place 
was isolated, almost secret, and beyond the reach of the law and the dampening influence of 
domesticity. It was the boy’s own life. [...] The town was a personality junkyard [...]” (ibid, 16 
– 17); “The continent is craggy frown and half that frown is Western Australia. He’s never 
left the state, never crossed even that lowly a frontier. He traces the faintly mottled deserts 
that separate his coast from the remainder of the country. It makes for a pretty austere chart. 
Compared to Asia or the Americas it looks short of names. [...] Such isolation on the page 
when every bugger in the world is breathing down your neck” (ibid, p. 160). At the same time 
a parallel between the change of landscape and Luther’s psychological and spiritual change is 
established. As a result, as D. Formica suggests, Winton seems to have made a modernist use 
of the landscape within the Australian realist tradition (2007, p. 7). Ben-Messahel observes 
that: “[...] the landscape, its geological features, its flora and fauna, become partly the 
protagonist [...]“ (In: Salavert, p. 6). D. Formica elucidates the purgatorial function of the 
retreat into wilderness and the pilgrimage across the Australian landscape: “The metaphorical 
journey sees all three protagonists [Luther, Georgie, Jim] reconcile themselves with their past 
and the physical journey finds them reunited in a near-tragedy from which Georgie and 
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Luther escape unharmed and free to pursue their relationship” (2007, p. 2). All these 
quotations prove how important the provided geographical information is and that it calls for 
close attention when translating the novel. 

To avoid beginner-like errors, which are supposed to occur due to the translator’s inattentive 
reading, we can learn a lesson from the Spanish translation (Música de la tierra, 2008) that 
has been widely dismissed by Jorge Salavert in his paper Killing a Best-seller: An analysis of 
the Spanish Translation of Tim Winton’s Dirt Music: “As well as conveying dialogue and 
colloquial language erroneously, the Spanish text does not convey the landscape and the land 
of Australia itself appropriately.” J. Salavert detects failures in the following areas: 
a) “The Australian vernacular: idiomatic, informal language with many vulgarisms; 
b) Humour and swearing: a distinct Australian cultural trait; 
c) The land as text: the uniqueness of the Western Australian landscape and its fauna and   
flora; 
d) Howlers: poor or non-existent understanding of the original; and 
e) Legibility: poorly written, incomprehensible Spanish passages” (p. 3).

Similarly, the Italian reviews of the translation imply that the Italian version has lost its 
typical Australianness: “[...] these reviews illustrate how the failure to recognise Winton’s 
tense engagement between nature and culture as an articulation of a specifically Australian 
discourse has led to an overload in the evocation of an ‘othered’ landscape. Contextualised 
within the parameters of a European romantic literary tradition, this translation has failed to 
transfer the significance which Winton invests in Fox’s mission north” (Formica, 2007, p. 12) 
and “the translator has overlooked an important sub-text and the target readership has 
received the narrative as a love story set against an exotic Australian backdrop” (ibid p. 17).
Australian terms and variations of British English cause considerable trouble as they refer to 
fauna and flora which is endemic to Australia: peppermint tree, “[…] staghorn and brain 
coral, eels and blennies and blackarse cod […]” (Winton, 2001, p. 126), wagtails, wattlebirds, 
honeyeaters (ibid, p. 152), tee-shirt (ibid, p. 44), as well as culture-bound expressions: 
“sleeping off the Emu Export”, “their ZZ tops on the stereo” (ibid, p. 60), “hitchhikers 
sleeping beside cartons of Emu Bitter” (ibid, p. 239).

Winton’s motives and symbols are a source of an array of multifaceted associations and thus 
imply several translation concretisations. One has to critically contrast e.g. the Slovak and 
Australian system of conventionalised symbols to identify discrepancies, overlaps and 
identity, such as in the following extract: “Saw an eagle today, says Bullet with flecks of 
crabmeat all over his face. Wedgetail, it was” (ibid, p. 113). In the source text the eagle 
functions as an augury and foreshadowing of a catastrophe. The Slovak translator would have 
to reconsider the semantic potential and connotations associated with the word orol. After a 
dictionary analysis s/he would come to conclusion that the word does not emit negative or 
disaster-predicting meanings. The Slovak translator would probably prefer an alternative, e.g. 
havran (a raven), vrana (a crow), sup (a vulture). The interpretation of the eagle by the 
character Bird bears also a tint of prophecy: “I saw God, murmurs Bird” (ibid, p. 113). 
Another frequently appearing symbol is a melon, for the Australians traditionally a symbol of 
life, survival, fertility, harvest, etc. The novel tends even to apotheosis of melons: “It gives off 
a sweet musk which causes the hair to rise along his arms. The sigh, that musk, like the breath 
of God” (ibid, p. 113). However, for Slovaks melons are an exotic fruit, and a symbol of 
harvest and survival are more likely cereals. Here we can observe a discrepancy resulting 
from differences between the Slovak and Australian ethno-cultural and geographical system. 
There are two optional strategies for the translator: either to preserve the foreign flair of the 
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masterpiece or to adjust the text to the Slovak circumstances and substitute the lexeme. 
However, as a consequence, further in the text all metaphors associated with melons would 
have to be adequately compensated, which would result in strong naturalisation: “If a man can 
number the dust of the earth, says Darkie, then shall thy seed also be numbered. He said the 
seeds were like blackfellas hiding in the melons, says Lu” (ibid, p. 113).

All features considered, we can claim that Winton’s way of creative writing is an effective 
instrument for landscape portrayal and character delineation, which seems to mediate the 
motto: “See Australia and Die.” (ibid, p. 220) Reading Dirt Music is really like discovering 
and looking at Australia through text as well as gaining insight into human psyche. It is 
especially the Australianness which raises the question: How to translate? How to conform 
with the target readership? How to convey otherness? Jiří Levý views the process of 
translation as a decision-making process backed by philological comprehension, appreciation 
of aesthetic values, interpretation and the resulting “translator’s conception, i.e. ideological 
fundament of a creative method” (In: Antologie teorie uměleckého překladu, 2004, p. 21). 
The main instructions that determine a translator’s choice of either naturalisation or 
exotisation are categorised by Jiří Levý as follows: a) context (objective instruction), b) 
structure of translator’s linguistic memory (subjective instruction), c) aesthetic norm 
(intersubjective instruction) (ibid, p. 32).

Conclusion

There are several aspects which play an important role in the translation of the work into other 
languages. Basically, we can detect cultural-contextual, material and language specificities in 
the text of the novel. To be precise, the following categorisation is accurate: 

1. philological (specificities of vernacular Australian English), 
2. lexical (rich register in lyrical descriptions and poetic tools),
3. stylistic (gaps, inarticulateness, briefness, omission of punctuation, strong 

informality),
4. interpretative (symbolism of material objects and natural phenomena, broad 

interpretation dispersion), 
5. temporal (explicitly unsignalled shifts in time), 
6. extratextual reality (cultural allusions, geographical uniqueness of Australia, names, 

Australian traditions and rituals, tension between the pre-knowledge and experience of 
the original Australian and the target European recipient).

Objective reality is verbalised in Australian English, depicted through the prism of the 
Australian mentality and culture and confronted by the European cultural sphere. The 
quintessential Wintonesque style and ethno-cultural distance of the original from the 
European countries are to be carefully considered and the translator’s decisions adequately 
verified to avoid the errors identified by J. Salavert in the Spanish translation. We hope that 
our paper inspires further studying and analyses of Winton’s work (and Australian literature 
in general) and becomes a helpful manual for potential (Slovak) translators of the novel Dirt 
Music.
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Resumé

Príspevok vychádza z literárnej interpretácie austrálskeho románu Dirt Music (Tim Winton, 
2001), ktorú sme prezentovali v príspevku Equilibrium of the Material and Spiritual in the 
Novel Dirt Music by Tim Winton (Školníková, 2011). V uvedenom článku sa zaoberáme 
komponentmi „austrálskosti“ a proporciou duchovnej a materiálnej dimenzie v románe. Tento 
nadväzujúci príspevok analyzuje recepciu, vydané preklady austrálskeho románu a tematické 
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a jazykové aspekty, ktoré sú pre preklad relevantné. V oblasti prekladateľských problémov  sa 
opierame o postrehy nemeckého prekladateľa (Klaus Berr, 2004), španielskeho (Núria Llonch 
Seguí, 2008), talianskeho (Maurizio Bartocci, 2005), ako aj českého prekladateľa (Martin 
Svoboda, 2005). Pre interpretáciu románu sme si zvolili kultúrny prístup, keďže jeho hlavnou 
funkciou je textové zobrazenie jedinečnosti Austrálie. Vzhľadom na to do popredia vystupuje 
problematika rozdielností austrálskej cieľovej kultúry originálu a európskej cieľovej kultúry 
prekladu.
V prvej podkapitole sa zaoberáme vplyvmi autorovho života a skúseností na jeho postoj k 
literatúre a tvorbu. T. Winton sa považuje za obroditeľa austrálskej literatúry, ktorý ju 
i navonok, v neaustrálskom svete, prezentuje ako rovnocennú kultúrnu hodnotu. Možno práve 
preto boli jeho romány preložené do viacerých jazykov, konkrétne Dirt Music do dvadsiatich.
V druhej podkapitole rozoberáme proces obnovy austrálskej identity, národno-kultúrnej 
hrdosti a oslobodzovania z izolácie: geografickej i kultúrnej.
Napriek tomu, že v procese prekladu nemožno celkom odbúrať kultúrnu filtráciu, je potrebné 
v diele vzdialenej kultúry zachovať aj to, čo ju robí jedinečnou. V prípade Wintonovej tvorby 
sú to témy a symboly (voda, austrálska krajina, juh a sever, mysticizmus, teizmus, 
existencializmus, racionálne verzus iracionálne, materiálne verzus duchovné, vytúžené 
a tolerované, a zároveň jazyková kreativita, úsečnosť prejavu, no i detailizmus na iných 
miestach textu, irónia či nostalgia. Všetky tieto zložky prispievajú ku konceptu tzv. Inakosti -
„austrálskosti“.
Vynára sa otázka: do akej miery je prekladateľ povinný uľahčovať cieľovému recipientovi 
recepciu náročného diela nasýteného australizmami v oblasti jazyka a tajomnom v oblasti 
témy.
„Austrálskosť“ teda ponímame ako súbor aspektov, ktorý sa cieľovej kultúre prekladu javí 
ako exotický a prostredníctvom ktorého austrálsky národ komunikuje svoje hodnoty 
okolitému svetu.
Prekladatelia a kritici doterajších cudzojazyčných verzií románu považujú za problematické 
tieto aspekty diela: a) alúzie (napr. na anglický romantizmus); b) idiomatický a subštandardný 
jazyk s hojným výskytom vulgarizmov; c) humor; d) text ako prostriedok materializácie 
krajiny; e) materiálne špecifiká (fauna, flóra a pod.); f) symboly, ktoré nekorešpondujú so 
vžitými asociáciami v cieľovej kultúre.
V závere navrhujeme vlastnú klasifikáciu špecifík, ktoré sú prekladovo relevantné:

1. filologické (hovorová austrálska angličtina),
2. lexikálne (lyrické opisy a poetické prostriedky),
3. štylistické (biele miesta, „nedopovedanosť“, úsečnosť, vynechávanie interpunkcie, 

neformálnosť),
4. interpretačné (symbolizmus hmotných objektov a prírodných javov, široká 

interpretačná disperzia),
5. temporálne (časové posuny, ktoré explicitne a formálne nie sú avizované),
6. mimojazyková realita (kultúrne alúzie, zemepisná jedinečnosť Austrálie, mená, 

austrálske tradície a rituály, tenzia medzi vedomosťami a skúsenosťami pôvodných 
austrálskych recipientov a cieľových európskych recipientov).

Katarína Školníková
Katedra anglického jazyka a literatúry
Univerzitná 8215/1  
010 26 Žilina
sklnkv@yahoo.com
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LINGVISTICKÉ PROSTRIEDKY POUŽITÉ V JAZYKU REKLAMY

Lenka Aszalayová



Abstract: The article analyses means of expression used in the language of advertisements. It 
names linguistic means of translation along with the examples that copywriters use to make 
the text itself more attractive and to deliver the purpose of advertisement to the addressee. By 
the example of particular means of expression we would like to demonstrate the attractiveness 
of the language of advertisements.   

Text (z latinského texere – tkať, stavať; textum – utkané) ako ustálený jazykový prejav je 
výsledkom rečovej činnosti, t. j. jazykový útvar, ktorý vznikol konkrétnou realizáciou 
jazykového systému. Text je jazykovo-tematická štruktúra so zámerným usporiadaním 
výpovedí, ktorou sa vyjadruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex. Text má vždy istý 
obsah, istý odraz vo vedomí človeka a pragmatický aspekt (text je závislý od adresáta, od 
situácie a rozličných sociálnych momentov). Aj reklama je určitý druh textu, ktorý poskytuje 
informáciu o propagovanom produkte a dotvára zmysel obrazu. Súčasťou textu reklamy je 
opis produktu, iný druh textu, ktorý slúži na upútanie pozornosti čitateľa, krátke frázy –
slogany, meno spoločnosti a názov produktu. Na zatraktívnenie reklamného textu používajú 
tvorcovia reklamy rôzne výrazové prostriedky. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na 
lingvistické prostriedky použité v jazyku reklamy. 

Fonetické prostriedky

Na fonetickej rovine sa objavuje niekoľko fenoménov, ktoré bránia prekladu a vyžadujú si
jeho vytvorenie nanovo. Recipient je náchylnejší zapamätať si reklamu lepšie a dlhšie, ak sa 
do jej vnímania zapojí viac zmyslov. Znamená to, že jazykové prostriedky využívajúce zvuk 
sú pri tvorbe reklamných textov a sloganov mimoriadne populárne. Keďže však ide 
o absolútnu závislosť formy a obsahu jednotlivých výrazov, vo väčšine prípadov je nemožné 
daný výraz preložiť priamo. 
Aliterácia je najčastejšie využívaným prostriedkom. V prípade aliterácie dochádza 
k opakovaniu rovnakej hlásky alebo zvuku na začiatku slov. 
„Sense and sensibility“ (Philips) 
„Big in business“ (Samsung)
Rým je druhým často využívaným zvukovo orientovaným prostriedkom. 
„It‘s a pleasure to eat good meat“ (Campbell’s);
„Stop seeing broken hair everywhere“ (Pantene).
Homofónia je ďalším významne využívaným prostriedkom v reklamných sloganoch. Ako 
príklad homonymie môžeme uviesť reklamu na zubnú kefku Crest, ktorá bola v novej 
elektronickej podobe v predvianočnom čase propagovaná sloganom „Christmas 
past....Christmas present.“, kde slovo past znamená minulosť a bolo doplnené obrázkom 



181

starej klasickej zubnej kefky; present znamená súčasnosť ale zároveň aj darček. Toto 
polysémantické slovo bolo doplnené obrázkom elektrickej kefky.  

Lexikálne a morfologické prostriedky

Leech vo svojej knihe definuje jazyk reklamy ako „loaded language“ (Leech, 1966, s. 25). 
Tvrdí, že tento jazyk má schopnosť ovplyvniť túžby, postoje a názory prijímateľov. 
Presvedčiť a motivovať, to sú základné posolstvá jazyka reklamy. V konkurenčnom boji, 
v ktorom sa výrobca usiluje čo najviac odlíšiť svoj produkt, vyzdvihnúť jeho unikátne 
vlastnosti hlavne prostredníctvom reklamy, v ktorej sa rovnako snaží nachádzať nové, 
netradičné formy atraktívne pre príjemcu, ktoré čo najviac pritiahnu jeho pozornosť. Úlohou 
copywriterov je vytvárať nezvyčajné, prekvapivé texty s chytľavými sloganmi, ktoré nútia 
prijímateľa zamyslieť sa a v konečnom dôsledky pôsobia na jeho rozum a city. Leech definuje 
nasledujúce princípy reklamného textu:

1. Attention value – princíp udržania pozornosti čitateľa,
2. Readability – princíp jednoduchého čítania pomocou jednoduchého štýlu,
3. Memorability – princíp zapamätateľnosti reklamy, predovšetkým názvu produktu,
4. Selling power – princíp predajnej sily (Leech, 1966, s. 27).

Výrazové prostriedky a frázy používané v reklamných textoch

Ako sme už spomínali, v reklamnom štýle sa okrem citovo neutrálnych, pojmových, 
odborných prostriedkov využívajú i emocionálno–expresívne, umelecké a hovorové 
prostriedky. Prostriedky v reklamnom štýle sa používajú podľa toho, na akú cieľovú skupinu 
sa reklama snaží zapôsobiť. Výber jazykových prostriedkov v reklamných textoch rovnako 
závisí aj od typu reklamy – reklama na módu, reklama na autá. Každá kategória má pre svoju 
kategóriu typické jazykové prostriedky, ktoré sa pri tvorbe reklamného textu používajú 
najfrekventovanejšie. Napríklad najčastejšie použité jazykové prostriedky v reklamných 
textoch na dámsku módu sú: nové, mäkké, voľné, svieže; v reklamnom texte na energetické 
tyčinky sa najčastejšie stretávame s výrazmi ako energia, proteíny, uhľohydráty, príchuť. 

Slovesné výrazové prostriedky v lexikológii reklamných textov

V jazyku rozlišujeme určité alebo neurčité slovesné frázy. V reklamných textoch, kde majú 
byť slogany a texty jednoduché, úderné a trefné, sa vo väčšej miere používajú neurčité 
slovesné frázy, konkrétnejšie jednoduché slovesné tvary v prítomnom čase, na uspokojenie 
súčasných potrieb príjemcu - jednoduchý imperatív a frázové slovesá: „Catch every moment“ 
– použitý imperatív (reklama na fotoaparát Olympus);
„It is a pleasure to eat a good meat.“ – použitý jednoduchý prítomný čas, určitý aj neurčitý 
slovesný tvar (reklama na Campbell’s); 
„Professsional result starts with STIHL.“ – použitý jednoduchý prítomný čas a neurčitý 
slovesný tvar (reklama na spoločnosť STIHL);
„Dirty mouth? Nothing cleans it up like Orbit.“ – použité frázové sloveso „cleans up“ 
(reklama na žuvačky Orbit).
V anglických reklamných textoch sa len sporadicky používa trpný rod a z modálnych slovies 
je najčastejšie používané „will“, ktoré evokuje prísľub, a „can“.   
„You can CANON“ – použité pomocné sloveso CAN (reklama na fotoaparát CANON);
„Who will pay for Your healthcare?“ – použité pomocné sloveso WILL (reklama na 
zdravotnú poisťovňu UNION).
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Substantíva

Substantíva sú v reklamných textoch používané komplexnejšie ako slovesné výrazové 
prostriedky. V jazyku reklamy je zaujímavá tá časť textu, ktorá modifikuje samotné 
substantívum. Ide o nezvyčajné jazykové spojenia použité s cieľom čo najzaujímavejšie 
a najatraktívnejšie opísať výrobok. V prípade jazyka reklamy sú texty a slogany tvorené 
zložením niekoľkých substantívnych fráz s výskytom jedného alebo žiadneho slovesa. 
„Tiny dots. Astonishing detail.“ (Canon);
„Euphoria. Live the dream.“ (Calvin Klein fragrance).

Adjektíva

Pri čítaní a hlbšej analýze reklamných textov zistíme hyperbolický charakter použitého 
jazyka. Zveličovanie, preháňanie, nadnášanie spôsobuje v jazyku reklamy množstvo 
použitých superlatív. Produkt je lepší, krajší, výkonnejší a zákazník s daným výrobkom bude 
určite spokojnejší, šťastnejší a bohatší. Stupňované adjektíva, ktoré opisujú kvalitu výrobku, 
môžu byť použité v komparatívnej a superlatívnej podobe, sú frekventovanejšie ako adjektíva, 
ktoré nemožno použiť v superlatíve a vlastnosť výrobku nimi nemožno vystupňovať. 
V reklamnom štýle sa stretneme aj s epitetami, t.j. opisnými slovami alebo frázami, ktoré 
zdôrazňujú charakteristickú vlastnosť opisovaného predmetu, javu, udalosti alebo akcentujú 
autorov evaluatívny a emocionálny postoj. Medzi najčastejšie použité epitetá v reklamných 
textoch patria: čerstvý, jemný, krehký, delikátny, ideálny, excelentný, nezabudnuteľný (fresh, 
gentle, soft, delicious, ideal, excellent, unforgettable). 
„The tougher, the better“ (Lowepro tašky);
„Make the paper work better“ (Imajet papier);
„Real stock. Real simple. Knorr Simply Stock is just that” (Knorr);
„Is there an easier way to get my prescription?“ (Boots);
„Reveal your glimmering blond highlights“ (Pantene).

Číslovky

V reklamných textoch majú svoje opodstatnené využitie aj číslovky. Copywriteri číslovky 
používajú na definovanie presnej charakteristiky produktu, na definovanie percentuálneho 
pomeru danej látky v produkte, na vyčíslenie množstva spokojných zákazníkov, v nadväznosti 
na dĺžku tradície danej spoločnosti. 
„1000 years of heritage“ (Arniston Bay víno);
„Talks inside. Shouts outside. New 2006 Fiesta“ (Ford Fiesta);
„Fight wrinkles! Renew collagen in just 48 hours“ (Lancome).

Cudzie slová

Cudzie slová sú v reklamných textoch používané na zdôraznenie krajiny pôvodu daného 
výrobku. Francúzske la creme v slogane „La creme de la creme of lipcolour“ vytvára dojem 
kvalitného francúzskeho kozmetického výrobku. 

Intertextualita

Intertextualita je spôsob odkazovania sa textu na iný text. Má buď lexikálnu, fonologickú 
alebo vizuálnu podobu. Intertextualita je dôležitým komponentom samotného významu 
reklamy. Originálny text, na ktorý sa odkazuje, nesie posolstvo, ktoré druhý text môže využiť 
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a ďalej podrobnejšie rozvinúť. V prípade, že copywriter použije intertextualitu, vychádza 
z predpokladu, že originálny text je známy širokému publiku. S. Čmejrková konštatuje: „Tyto 
texty (jsou-li krátké) nebo jejich prvky (v případě větších celků) se buď doslova citují, aneb –
časteji – se modifikují. Pozměňují se ovšem tak, aby odkaz k původnímu textu zůstal zřejmý 
a aby se text a jeho koncept vnímateli vybavil. Na základě tohoto kritéria se někdy rozlišuje 
citát, který je doslovnou reprodukcí podkladového textu a bývá, nikoli však nutně, vyznačen 
v novém textu uvozovkami a aluze, která je jen narážkou, poukazem k nějakému 
podkladovému textu“ (Čmejrková, 2000, s. 169 – 191). 

Světla Čmejrková uvádza druhy intertextuality použitej v reklamných textoch. Medzi 
inými spomína aj nasledovné:
o frázy, idiómy, kolokácie;
o alúzie;
o citácie slávnych;
o výroky historických postáv;
o názvy literárnych diel, filmov, televíznych programov;
o citácie textov piesní, rozprávok a básní. 
„Not trying it would be a Greek tragedy“ (zmrzlina Carte d’OR); 
„For every action there is a simultaneous action-reaction“ (fotoaparát Olympus) – výrok 
Issaca Newtona;
„Game, set, history“ (hodinky Rolex) – Game, set, match sú výrazy používané v tenise. Rolex 
je značka hodiniek, ktoré najčastejšie nosia tenisti. 

Tvorba nových slov

Na zatraktívnenie existuje v angličtine množstvo spôsobov ako vytvoriť nové slovo, a tým 
obohatiť slovnú zásobu. Tento spôsob radi využívajú aj copywriteri. Na zatraktívnenie 
reklamného textu vytvárajú nové slová spôsobmi ako: blending, konverzia, skracovanie, 
skladanie. Prijímateľ si výskyt takéhoto slova ani nemusí uvedomiť, v prípade, že mu znie 
familiárne. 
Zložené slová vznikajú skladaním dvoch a viac neoddeliteľných sémantických častí ako 
napríklad hard – working, double – click, world – wide. 
„It’s a mousse revolution! Matte-perfect foundation with an amazing air-soft level” (make up 
Maybelline);
“The world’s fastest – moving brand is still on the move” (Samsung).
Afixácia (tvorenie slov pridaním predpony alebo prípony k slovotvornému základu) je 
najčastejšie používaným spôsobom tvorby nových slov v angličtine, používaný s rovnakou 
obľubou aj copywritermi.
„Discover your jewel – like brunette“ (šampón Pantene);
„Protect. Bodify. Beautify.“ (Redken);
„Casiology“ (CASIO).
Blending, čiže sfúzovanie dvoch častí pôvodne nezávislých slov, je v reklamných textoch 
frekventovaným spôsobom tvorenia slov. Slovotvorný proces blendovania je taký populárny, 
že v niektorých sloganoch sa s ním spojené slovné hračky javia dôležitejšie ako samotný 
propagovaný produkt. 
„tellyphone“ (Nokia TV v mobile);
„Is it Creamilicious Orangetastic“ (cukríky Orange&Creame).    
Konverzia je slovotvorný proces, pri ktorom dochádza k tvorbe nového slovného druhu 
z pôvodného slova bez formálnej zmeny. Toto je bežné najmä pri názvoch produktov, 
spomeňme napríklad aj do slovenčiny úspešne preložený reklamný slogan na sušienky TUC, 
kde reklamný slogan znie „naTUCni sa“.  
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„Fujifilmed. Award grabbed by crab snab“ (Fuji film);
„That is why I bluefly.com“ (online obchod bluefly.com).
Slovné hračky sa úspešne darí vytvárať aj pomocou slovotvorného procesu skracovania, pri 
ktorom sa odoberie časť pôvodného slova. Kreatívna slovná kombinatorika na rovine 
lexikálnej je v reklamných sloganoch veľmi žiadaná, pretože vytvára dobre zapamätateľné 
vnemy. 

Idiomatické výrazy a kolokácie

Idióm je výraz, ktorého význam nie je možné odvodiť na základe denotatívnych významov 
jednotlivých častí, ale je potrebné poznať jeho celý figuratívny význam, pod ktorým sa bežne 
používa. Medzi idiómy patria aj príslovia. Copywriteri často využívajú pri tvorbe sloganov 
idiomatické výrazy a príslovia, pretože práve tieto bývajú v danom kultúrnom spoločenstve 
známe a blízke. Niekedy dôjde k zámene jednej či viacerých častí idiómu alebo príslovia 
s cieľom spraviť slogan zaujímavejším a pútavejším. V niektorých prípadoch význam idiómu 
dopĺňa obrázok. Za kolokáciu sa považuje skupina významovo príbuzných slov, ktoré sa v 
texte nachádzajú veľmi často alebo až typicky spoločne, prevažne v rovnakom kontexte 
(Pecina – Holub, 2002, s. 3).
„In their eyes, they can tug forever. Eukanuba gives their teeth the strength they need“
(Eukanuba).   
„Saks love art for art’s sake” (Saks, online obchod na 5. Avenue).
Preklad idiómov a kolokácií je pre prekladateľa ťažkým orieškom. V prípade idiómov, keď sa 
do tvorby sloganov vnášajú aj kultúrne referencie, sa k jazykovej problematike pridružuje aj 
pragmatická a kultúrna. 

Tvorcovia reklamy, reklamní copywriteri, vytvárajú texty, ktoré sa v mnohom podobajú 
literárnemu žánru. Ich snahou je vytvoriť text, ktorý dokáže upútať našu pozornosť. Plne 
využívajú rozličné prvky jazyka, ktoré boli spomenuté v príspevku. Zároveň využívajú rôzne 
formy a stratégie ich spájania, čím vyzývajú adresáta ku kreatívnemu a detailnému čítaniu, 
dekódovaniu, kedy je dôležitá nielen znalosť štruktúry jazyka, ale aj to, ako sú jednotlivé 
reklamné správy formované. Hoci má reklamný text efemerálny charakter, je populárny len 
krátkodobo, jeho efekt je dlhotrvajúci, zanecháva po sebe stopy kultúry, z ktorej vychádza.  
Preto je úlohou copywriterov vymyslieť také stratégie, ktoré pritiahnu pozornosť adresáta.
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PREKLADATEĽ A NOVÉ MÉDIÁ

Katarína Dlhošová



Abstract: The goal of the article is to outline possibilities of using new media – the internet –
as an effective tool for translators of non-literary texts as well as to draw attention to 
technical readiness of translators understood as a part of their professional equipment. 
Contemplating the use of terminological database leads to problems of equalizing and 
stabilizing of terminological systems, especially within the field of legal texts translation, from 
the perspective of the less frequently used language in our cultural context – the Italian 
language.   

Úvod

Technologický vývoj v poslednom desaťročí 20. storočia, rozvoj informatiky a predovšetkým 
prechod z analógových technológií na digitálne priniesli so sebou ekonomickú a sociálnu 
transformáciu spätú s novými komunikačnými kanálmi: novými médiami ako GPS, 
bezdrôtové technológie, mobilné telefóny a internet (e-mail, web, chat, blogy, atď.). Ide 
o interaktívnejšiu formu komunikácie, o nové formy komunikácie medzi médiami 
a publikom/jednotlivcom, medzi jednotlivcami, ako aj medzi jednotlivcom 
a inštitúciami/podnikateľskými subjektmi. Cieľom príspevku je načrtnúť možnosti využitia 
nových médií – internetu – ako efektívneho nástroja pre prekladateľa odborných textov, ako 
aj upriamiť pozornosť na technickú pripravenosť prekladateľa ako súčasť jeho profesijného 
vybavenia. Úvahy o používaní terminologických databáz vedú k problematike ekvivalencie 
a ustaľovania terminologických sústav v rámci talianskeho jazyka predovšetkým v oblasti 
prekladu právnych textov.

Profesionalizácia prekladateľa

Prekladateľ operujúci na dnešnom trhu práce, rovnako ako aj iné profesie, podlieha 
profesionalizácii. Tá úzko súvisí s jeho technickými schopnosťami. V prekladateľskom 
procese sa môže absencia použitia technologických nástrojov na podporu prekladu, hlavne 
v prípade technických a odborných textov, stať veľkým a výrazným deficitom (Mačura, 2009, 
s. 290). Otázka technických schopností prekladateľa vedie k problematike kompetencií, 
odborného vzdelávania prekladateľa a k vymedzeniu jeho profesijnej charakteristiky a 
špecializácie. 

V Taliansku požiadavky trhu práce rozdelili profesiu prekladateľov na dva typy: redakčno-
knižného a technicko-vedeckého prekladateľa. Redakčno-knižný prekladateľ sa zaoberá 
hlavne umeleckými textami, pracuje pod príslušným vydavateľstvom. Technicko-vedecký 
prekladateľ prekladá návody, zmluvy, obchodnú korešpondenciu, lekársku dokumentáciu, a 
pod. Okrem nich sa za posledné desaťročie vykryštalizoval ešte jeden veľmi špecifický typ 
tzv. „prekladateľ – lokalizátor“, ktorý je síce technicko-vedecký prekladateľ, ale zaoberá sa 
výhradne prekladom a transpozíciou do cieľového jazyka a kultúry web stránok a textov 
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z multimediálnej oblasti (1). Náš trh práce, ako aj inštitúcie pripravujúce budúcich 
prekladateľov evidujú dva typy prekladateľov – prekladateľa umeleckých textov a 
prekladateľa odborných textov. Pri druhom type sa neustále rieši problém vzťahu jazykovej 
a odbornej kompetencie. Tá sa komplikuje tým, že na našom trhu pôsobia a pravdepodobne aj 
budú pôsobiť prekladatelia s odborným, napr. technickým zameraním, pri ktorých je však 
otázne, či postačuje ich výborné ovládanie cudzieho jazyka a či sa ich odborná pripravenosť 
z lingvistiky a translatológie nedostáva do úzadia, čo môže mať priamy vplyv na kvalitu 
prekladu. Ideálnym prekladateľom napr. právnych textov je absolvent s ukončeným 
vzdelaním v odbore translatológia, ktorý je „rámcovo oboznámený s danou tematikou 
a v potrebnom rozsahu ovláda terminologickú sústavu obidvoch jazykov“ (Hrdlička, 1997, s. 
4), snaží sa špecializovať na právnu komunikáciu a má „v zálohe“, ako poukazuje Dvorecký 
(2009), odborníkov v danej problematike. Význam spolupráce prekladateľa s odborníkom 
zdôrazňuje aj Favrettiová (1996): „A je mimoriadne dôležité, priam nevyhnutné vytvoriť 
vzťah interakcie medzi prekladateľom/lingvistom a odborníkom, ktorý pracuje v tom vednom 
odbore, v ktorom text, čiže predmet prekladu bol vyhotovený.“ To dvojnásobne platí pri 
preklade odborných textov, napríklad z oblasti práva, keďže sa nejedná ani tak o prevod 
z jedného jazyka do druhého, ale predovšetkým o prevod z jedného právneho systému do 
druhého. Poukázanie na problematiku prekladu právnych textov v rámci talianskeho jazyka  je 
cielené a oprávnené. Vo veľkej miere u nás absentujú konfrontačné systémy terminológie, ako 
aj odborné slovníky, a preto sa pri riešení prekladateľských problémov väčšina prekladateľov 
opiera o konzultantov a používa tradičné alebo elektronické nástroje, z ktorých veľmi 
užitočné môžu byť práve nové média.  Pri splnení podmienky efektívneho používania, ako 
upozorňuje Patráš (2008), v telematickej ére „je taktiež nevyhnutné rešpektovať primeranú 
komunikačnú efektívnosť.“

Prekladateľ verzus internet

Skoro všetky operácie, počnúc prijatím objednávky od zadávateľa, komunikáciou s ním 
alebo tvorcom východiskového textu, konzultantom, odborníkom z príslušnej oblasti, cez 
výmenu informácii, materiálu a končiac odovzdaním finálneho prekladu väčšina 
prekladateľov pracuje dnes na diaľku, prostredníctvom elektronickej pošty, z pohodlia svojej 
kancelárie. Tento spôsob komunikácie, prijímanie a odosielanie správ za akýmkoľvek 
účelom, šetrí energiu a čas. Väčšina emailových systémov používa internet. Neoceniteľné je 
vzájomné prepojenie služieb a systémov. V prípade, že prekladateľ stojí pred 
prekladateľským problémom, na vyriešenie ktorého potrebuje radu od konzultanta, odošle mu 
správu, prípadne pripojí aj súbor. Ak nemá „osobného“ konzultanta, internet ponúka 
prekladateľovi aj prístup k odborníkom. Vyhľadá si ich podľa inštitúcií, osobnej či firemnej 
webovej stránky, môže s nimi komunikovať mailom alebo prostredníctvom fóra. Samozrejme, 
nikto nezaručí, že príslušný odborník vyhovie žiadosti o konzultácie, alebo či vôbec zareaguje 
na správu. Do veľkej miery to závisí od kultúry jednotlivých ľudí, národov. Caudetová, 
Puertesová a Palancová (2005) vo svojom výskume v Španielsku zistili, že skúsenosť 
študentov tlmočníctva a prekladateľstva, ktorí kontaktovali na webe nájdených konzultantov, 
bola do veľkej miery pozitívna. Ich úspešnosť závisela aj od spôsobu formulovania žiadosti, 
prosby o konzultácie. U nás prevláda tendencia mať čo najviac konzultantov z kruhov svojich 
známych.

Okrem logickej prepojenosti a adresnosti, ktorými sa nové médiá odlišujú od „klasických“, 
internet rozširuje aj komunikačné rozhranie databázy. SRDB (2) zahŕňa funkcie na prístup 
k databáze z internetového prostredia s použitím webových prehliadačov ako napríklad 
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Internet Explorer. V tomto prostredí možno komunikáciu realizovať viacerými spôsobmi 
(Delikát, 2006, s. 15):

 SRDB môže využiť iný systém (napríklad Lotus Notes) na distribúciu informácie 
prostredníctvom e-mailov, alebo ďalšími sieťovo-komunikačnými prostriedkami (sumár 
nových článkov, termínov);
 koncový používateľ môže zadávať dopyty vyplnením pripravených obrazovkových 
formulárov vo svojom webovom prehliadači (pri hľadaní informácii, kontaktov, modelových 
textov);
 SRDB môže automaticky publikovať vopred definované výstupy (reporty) 
v internetom podporovanom formáte (napr. HTML, XML, atď.) a koncový používateľ ich 
spracuje prostredníctvom svojho prehliadača (posledne pridané články v databáze alebo 
najprezeranejšie slovo).

Obr.1 Príklad dynamickej databázy

Prekladateľ verzus terminologické databázy

Terminologická databáza predstavuje komplexný súbor informácii pojmového, lingvistického, 
ako aj administratívneho charakteru o termínoch z jedného alebo viacerých jazykov, 
usporiadaný do terminologických záznamov (http://data.juls.savba.sk). Prekladatelia 
používajú terminologické databázy predovšetkým s cieľom “zvýšiť vlastnú produktivitu 
a zabezpečiť uniformitu a kvalitu používanej terminológie“ (Scarpa, 2001, s. 219). Či už 
prekladateľ vyhľadá termín tradičným printovým alebo elektronickým nástrojom, po nájdení 
adekvátneho ekvivalentu sa odporúča archivovať tieto údaje, a to čo najefektívnejšie, teda 
takým spôsobom, aby boli pri ďalších prekladoch ľahko prístupné a aplikovateľné. Počas fázy 
tvorby samotného prekladu môže priamo vložiť požadovaný termín z terminologickej 
databázy a pritom nemusí zatvoriť dokument, čo mu jednoznačne šetrí čas.

Ďalšou z výhod používania databáz je ich aktualizácia. Zmeny z reálneho sveta by sa mali čo 
najskôr prejaviť v databáze pomocou aktualizácie dát, pričom pod aktualizáciou rozumieme 
dopĺňanie a odstraňovanie dát. Čím komplexnejšie a presnejšie zodpovedá databáza a jej 
používateľské rozhranie zobrazovanej realite, tým je lepšia. Podľa frekvencie zmien 
v databáze sa členia databázy na statické a dynamické (Delikát, 2006, s. 12). Pod statickými 
rozumieme databázy, v ktorých dochádza k zmenám zriedka a pod dynamickými také, 
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v ktorých sú zmeny časté. Ak má prekladateľ k dispozícií vlastnú dynamickú terminologickú 
databázu, pridaním a vymazaním neobmedzeného množstva položiek si vytvára 
terminologický slovník. Aj keď sa vlastným databázam často pripisuje chybný 
a „nekredibilný“ obsah (3), vzhľadom na absenciu odborných slovníkov v rámci talianskeho 
jazyka je vlastná terminologická databáza pre prekladateľa právnych textov určite potrebná, 
ba priam nevyhnutná.

Od roku 2005 je asi najväčším projektom Slovenská terminologická databáza, tvorcami 
definovaná (4) ako užitočný referenčný nástroj obsahujúci slovenské termíny a relevantné 
terminologické informácie z viacerých disciplín a zároveň ako prostriedok na ustaľovanie 
a zjednocovanie terminologických sústav na základe spolupráce odborníkov a lingvistov. 
Vytvára priestor pre diskusiu medzi odborníkmi, harmonizuje terminológiu, umožňuje 
rýchlejšie šírenie nových termínov, zvyšuje kvalitu na základe spätnej väzby od používateľov 
a to všetko jednoduchším a rýchlejším prístupom prostredníctvom internetu. Vzhľadom na 
uvedené klady predstavuje pre prekladateľa  kvalitný a zaujímavý referenčný zdroj. Ide 
o finančne a personálne náročný projekt a jeho využitie je obmedzené. Napríklad pole 
vyhradené cudzojazyčným ekvivalentom patrí k fakultatívnym údajom. Tvorcovia databázy 
výstižne vystihli problematiku terminologických zdrojov pre právnu oblasť: „Ekvivalentácia 
slovenských právnych termínov v cudzích jazykoch by si zaslúžila samostatný projekt“ 
(http://data.juls.savba.sk/std/O%20projekte). Aj v Taliansku je otázka ustaľovania 
terminologických sústav práva aktuálna. Na nutnosť terminologického výskumu v oblasti 
práva, obzvlášť trestného práva a trestného práva procesného upozorňuje napr. aj Maldussi 
(2008) v závere svojho výskumu (5) zameraného na používanie databáz ako terminologického 
nástroja. Problém ekvivalencie, ako aj problém ustálenia jednotlivých terminologických 
sústav čiastočne riešia malé projekty venujúce sa konkrétnej vednej disciplíne, či jej odvetia a 
výstupné informácie databázy majú väčšinou formu tematických slovníkov alebo glosárov. 
Ide skôr však o statické databázy alebo o databázy, ktoré sú časovo limitované a po ukončení 
projektu dochádza k uzavretiu pripojenia k databáze. Ideálne by bolo spojenie projektov na 
národnej úrovni alebo vytvorenie jedného veľkého projektu. 

Záver

Prekladateľ môže v prekladateľskom procese využiť celú sériu sofistikovaných 
technologických nástrojov, ktoré ponúkajú riešenia rôznych prekladateľských problémov, 
zabraňujú zbytočnému opakovaniu činností spätých s prekladateľským procesom. Pri ich 
efektívnom použití nahrádzajú „klasické“ printové nástroje, hlavne pri menej používaných 
jazykoch v našom kultúrnom kontexte, akým je taliančina, kde absentujú nástroje (slovníky) 
a stávajú sa oporným pilierom pre hľadanie a archivovanie termínov a pojmov. Používanie 
nástrojov by malo byť v symbióze s požiadavkami trhu. Z toho vyplýva,  že otázka odborných 
a technických kompetencií prekladateľa je stále naliehavejšia, ako aj potreba jeho neustáleho 
vzdelávania sa v súlade s rýchlym rozvojom technológií.

Poznámky:

1 TradInfo http://www.tradinfo.org/it/traduzione/il-ruolo-del-traduttore [cit.20.10.2011]
2 Systém riadenia databázy (SRDB) je súhrn programov na spracovanie databázovej štruktúry 
a riadenia prístupu k databáze.
3 Pozri Mačura, M. 2009, s. 295 výhody a nevýhody počítačových a knižných slovníkov.
4 http://data.juls.savba.sk/std/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka [cit.15.12.2011]
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5 Maldussi pri svojom výskume vyšpecifikoval aj ďalšie oblasti (napr. verejná správa, 
welfare, poisťovníctvo, administratíva policajného zboru), ktoré nutne potrebujú 
terminologickú ustálenosť.
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OUR ADVERTISEMENTS UNDER THE INFLUENCE 
OF ENGLISH CULTURE

Klára Václav Dudás



Abstract: Tento príspevok obsahuje rôzne definície chápania kultúry. Sú v ňom uvedené 
príklady každodenného života z hľadiska anglickej, slovenskej i maďarskej kultúry, ich 
podobnosti a rozdiely. Sústredíme  sa predovšetkým na anglickú kultúru a jej vplyv na texty 
slovenského a maďarského jazyka. Práca obsahuje príklady reklamných textov, publikované 
v slovenčine a maďarčine, ktoré sú v dnešnej dobe stále viac a viac ovplyvňované anglickou 
kultúrou a prvkami anglického jazyka.

What is culture? 

When we hear the word culture it can evoke various connotations in us. For some people it 
means art, theatre, music or entertainment, while for the others the way of behaviour or the 
way of speech. One may understand it as a specific feature of a nation. One thing is common. 
Each nation, each civilisation, has its own culture whether it is primitive or developed. No 
matter which language people speak or where they were born, they all have something which 
is theirs, which is familiar to them, which is their self, their past, something they know more 
than other language speakers, something they were brought up in, something which shaped 
their self and soul, which is responsible for their acts, reactions, the way they speak, behave, 
dress, eat or drink, understand or accept others: their culture. 
According to Julianne House: “Culture has been the concern of many different disciplines 
from philosophy, sociology, anthropology, literature to latter day cultural studies, and the 
definitions offered in these fields vary according to the particular frame of reference invoked”
(House, 2009, p. 8). House in her work refers to two basic views of culture, the humanistic 
concept of culture which captures the ‘cultural heritage’ as a model of refinement, an 
exclusive collection of community’s masterpieces in literature, fine arts, music and so on, and 
the anthropological concept of culture that refers to the overall way of life of a community, 
i.e., all those explicit and implicit designs for living which act as potential guides for the 
behaviour of its members. She also adds that “culture in the anthropological sense of a 
group’s dominant and learned sets of habits, as the totality of its non-biological inheritance, 
involves presuppositions, preferences and values- all of which are, of course, neither easily 
accessible nor verifiable” (House, 2009, p. 8). 
Zsuzsa Valló writes that: “For some people culture means the term which includes various 
arts, containing literature, theatre, film and music. While for those who use the term under the 
meaning of education and learning it means sophisticated behavioural culture or cultivated 
manner of speech. Moreover folk and primitive cultures are also discussed as civilizations in 
which case not even the artistic work but the objective world, beliefs and rituals are 
understood under the term culture” (Valló, 2000, 41). 
Adaskou differentiates culture from its aesthetic, sociological, semantic and sociolinguistic
viewpoint. Aesthetically, culture can be so-called high-culture, containing literature, theatre, 
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the media, films and cinema. From a sociological point of view low-culture refers to families 
and the system of everyday relations; semantically, culture can be related to the conceptual 
system of the language and finally, the sociolinguistic interpretation of culture refers to social 
familiarities, skills, paralingual skills and background knowledge (Valló, 2000, 41). Valló 
Zsuzsa also refers to Goodenough’s definition about culture which says: “A society’s culture 
consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a manner 
acceptable to its members, and do so in any role that they accept for any one of themselves. 
(…) culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people’s behaviour or 
emotions. It is rather an organization of these things. It is the form of things that people have 
in mind, their models of perceiving, relating, and otherwise interpreting them” (see: Valló, 
2000, 41). Howard defines culture as a system of habits according to which a particular group 
of human beings organises its environmental behaviour and thinking, Valló also refers to 
Havilland, who understands culture as a set of rules and norms of a society or social group 
whose usage is found appropriate and is accepted by the members. Furthermore, she states 
Duncan as an example, who says that society can function because its members use symbols 
which mean the same thing for the sender and the receiver. So they understand them in the 
same way (see: Valló, 2000, 41). 
Among the Collins Cobuilt Dictionary’s definitions about culture can be found the following:

1. Culture consists of activities such as the arts and philosophy, which are considered to 
be important for the development of civilization and of people’s minds. 
(..)

2. Culture is a particular society or civilization, especially considered in relation to its 
beliefs, way of life, art.…

3. The culture of a particular organization or group consists of the habits of the people in  
it and the way they generally behave (Collins Cobuilt Dictionary, 1995, 399). 

Some specifics of English culture 

If we want to translate English texts into our language it is not enough to be a perfect speaker 
but we have to be aware of English culture too. What is more, we have to be aware of both the 
source and the target language culture as well. The same symbol for English speakers can 
mean something different than it means to us. Even everyday words in both languages can 
have a different connotation. And it all derives from a matter of culture.
English culture is different from ours in many ways. Even simple English words which can be 
easily translated into Slovak or Hungarian can suggest a different picture about the word for 
an English, Slovak or Hungarian speaker. For instance even if the word window can be 
translated into Slovak as okno or Hungarian ablak, without any difficulties, it is not the same 
window for an English or Slovak speaker. English windows do not open out into the streets or 
gardens as our traditional ones, and the British cannot lean out of them, moreover neither 
blinds nor curtains of our type are likely or needed on them, following the saying “My house 
is my castle”, so there is no human among them who would gape into whether anyone is at 
home after not answering the bell. Neither do they look at each other when getting on a bus or 
other means of transport as it is considered to be impolite. While in our villages (dedina) there 
can be one hundred or even two thousand people, the word village for the English mean there 
is a population between a hundred and one thousand. If it is less they call it a hamlet, if is 
more it becomes a small town. For the Hungarian a villa is a home for the rich, for the English 
it is just a summer house. AV-sign is the rudest “up yours, mate” message angry drivers can 
use; in our country nobody knows it in this way. Whilst we become yellow because of 
jealousy, in such situations the British are instead green, and yellow refers to timidity in their 
culture. We prefer drinking tea when we have a cold or flu, usually with sugar, lemon or 
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honey; they drink it with milk, for breakfast lunch or dinner, (afternoon tea, early morning 
cuppa, morning tea), and they leave the lemon for their pancakes. 
Of course, not only do we have some opinion about the British but they also have their own 
regarding other nations. In their language what is French is rather negative, such as French-
cricket, which is a simple game for children, where kids have to hit each other’s legs with a 
ball, or a French leave, which means leave without permission; however whatever is French 
in the kitchen is positive. On the other hand, there are plenty of word formations with Dutch 
that are rather humorous or funny. For instance, what is double-Dutch, is unclear, not easy to 
understand (here the Slovak refer to the Italians, Hungarians say it is in Chinese), Dutch-gold 
is also not a pleasing, and nobody would like to listen to a Dutch-concert; what is more a 
Dutch-courage is just a courage of a drunk man. Even an unlucky bid is a Dutch auction. 
British and American children believe that fairies live in the back of the garden under the 
bushes and the tooth-fairy conjures money instead of a milk tooth fallen-out and hidden under 
the pillow, which was unknown in our culture till now. On the other hand, in England nobody 
can be named a fairy because of his or her goodness as in slang it means a homosexual man. 
Looking back to our childhood we all remember how Krtko went to the big city and the story 
of Janko Hraško. Hungarian parents still buy DVDs about Vuk, the little fox, hoping their 
children will like them as much as they did and because it belongs to their culture. While 
British children would have no idea about these figures and their names would sound as 
strange for them as Coco the Clown, the Cheshire cat, Chitty Chitty Bang Bang or Humpty 
Dumpty for us. 

Culture and its translation?

As Julian House defines, “cultural consciousness enables a human being to be aware of what 
characterizes his or her own culture and makes it distinct from others” (House, 2009, 9).  This 
definition shows that the key to cultural consciousness is knowledge and familiarity of our 
own culture. We have to know our culture in depth to be able to experience cultural 
consciousness. Because it is our own culture we were born into and brought up in, this 
knowledge can be easily gained over the years. But how about being able to differentiate our 
culture from others? How can one notice the variety of possibilities in different cultures? How 
can one be aware of another culture as much as he or she can find the differences between 
them so well that after transforming the text it can evoke the same connotative meaning in the 
target group as was in the case of the text of the source language? How can one translate 
something which has its specific place in one’s language into another where it might have a 
different role. How can a particular phenomenon be transferred from its own language into 
something foreign without any change which can influence it? Is it possible at all? Can a 
translator fully adapt to both cultures during the process of translation? The translator’s role is 
much more difficult than just knowing his or her own culture and language. It is not enough to 
be a perfect speaker of both languages, but in order to create a valuable translation one must 
be aware of both source and target language culture too. “The translator can only ensure a 
successful communication between the text and recipient if apart from the word’s dictionary, 
denotative meaning he or she is aware of their possible socio-cultural multi-meaning, so he or 
she is able to decide about the associative content of a particular source language term and 
can define in which case under what kind of circumstances it can be used” (Valló, 2000, 40). 
The translator, to be able to choose the right option, must be aware of both language and 
cultural awareness of both languages. On the other hand, a translation should be “an 
appropriate process of opening cultures, as a process of mutual exchange of values” (Liba, 
2005, 135).
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Translating advertisements through cultures

One of the most specific features of advertisements is their persuasive purpose. Through 
advertisements companies try to promote their products and influence the audience not just to 
listen to or read their promotional texts but also to react to them through buying their 
products. Translators of advertisements are expected to transfer a source language text into 
the target language with the aim of providing information and persuasion. What is more, they 
do not just need to translate texts into different languages but they have to transfer cultural 
specifics too. Therefore, their role and task is quite specific and demanding. “Many 
Hungarian people who watch TV, listen to the radio, and read papers are made to realize the 
characteristics of their own everyday culture by the inappropriateness and inadequacy of 
international advertising. Thus the responsibility of the translators and localisers of 
commercials is enormous” (Klaudy, 2003, p. 109). Apart from being a fluent speaker of both 
languages they have to be aware of other skills too. One principal thing is to have a deep 
cultural knowledge of both languages.

Ira Torresi refers to some non-linguistic skills a translator of promotional and advertising texts 
needs in order to create a desired translation: 

1. Agility: the ability to recognize different functions and purposes embedded in the 
source text, and approach them appropriately, without losing sight of the overall 
function of the text, its coherence and cohesion. 

2. Persuasiveness: the mastery of an emotional or evocative style that helps lure the 
addressee into the desired course of action. A component of persuasiveness is the 
ability to recognize and, where necessary or advisable, to adapt to culture-specific 
values in order to accommodate both the target audience’s expectations and taboos. 

3. Creativity: is often maintained, even by translation agencies specializing in the 
localization of advertising campaigns, that advertising should not be translated by 
professional translators, but by copywriters and/or creative people who are proficient 
in foreign languages (…) in promotional translation, the ability to devise and produce, 
within an extremely limited time frame, clever texts that play with language and visual 
cues makes things easier in professional practise, particularly in those cultures where 
witty promotion and advertising is more appreciated (Torresi, 2010, 8). 

“Media translation as a research topic offers a lot for the researchers of intercultural 
communication, as the translation of TV commercials, advertisements and media events are a 
rich source of problems resulting from intercultural differences. Culture-specific traits 
characterising a particular culture do not exist in themselves, they can only be seen from the 
perspective of another culture. New phenomena can only be seen when compared to known 
phenomena. If we come into contact with a foreign culture, we contrast it with one we already 
know. In such cases our own culture serves as a means of orientation” (Klaudy, 2003, p. 109).
As mentioned above, the most essential role of advertising and promotional texts apart from 
rousing attention is agitation and persuasion. Via advertising texts companies, producers and 
suppliers are trying to influence and persuade the buyers of products and users of services. 
For that reason we can say that the form and content of promotional and advertising texts can 
be very important factors in successful annotation, advertising and selling. Nowadays more 
and more foreign products are getting into circulation and through them advertising slogans 
are entering into the awareness of the public too. The most commonly occurring signs are 
built on “the liking of youngsters regarding foreign products which suggest a western lifestyle 
to them” (Virág, 1999, p. 2 ).Wholesalers often do not create new ads in their mother tongue 
but translate the ads from a foreign language, mostly from English. There is a high number of 
Hungarian and Slovak adverts believed to sell better if in the centre of the whole image a 
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foreign language expression is kept, being up-to-date and fashionable suggesting the impact 
of western culture. The following advertisements can be listed as typical examples:
-Vannak, akik már bizonyítottak. DIFFERENT BY CHOICE AWARD. Nem 
a kompromisszumokra – Igen az eredetiségre. Válasszunk együtt példaképeket. /Beck’s beer/. 
Among the Hungarian advertising text a whole sentence has been kept in English, same as in 
the following example: - az Axe és a budnight bemutatja: WE LOVE SUMMER, június 16. 
szerda /Axe/. However some examples can be found among Hungarian advertisements where 
just some phrases have been kept in English and the rest of the text has been translated into 
Hungarian. The following adverts are such types: 
-Új Axe Twist. Az illat, amely változik- New Axe Twist. -even if the word twist could have 
been translated into Hungarian as forgatás.
- A disco club advertises itself in a following way in “Hungarian”: AXE PARTY DJ FREE 
Bulizz együtt a Főiskolák Szépe és Mr COLLEGE 2010-es döntős csapatával és az AXE-al! 
Fütyülős 2x4cl 910 Ft+WELCOME DRINK,- where we can find a really noticeable contrast 
between two expressions, “Fütyülős„ and  “WELCOME DRINK“. The word “Fütyülős” also 
refers to a kind of alcoholic drink in Hungarian, but it is a typical, traditional, we can rather 
say old-fashioned word, which cannot be simply translated into English and it really carries its 
cultural characteristics, while the expression “WELCOME DRINK” is a phrase which  
suggests the popularity of today’s Englishness. The translator of this advert probably meant to 
keep both phrases in the text using no translation regarding the second expression as it can be 
addressed to both those who follow the Hungarian tradition and those who would rather seem 
international and modern. In the following adverts we can also find some English words 
keeping the texts up-to-date: 
- Kihagyni veszélyes. MORNING SHOW. Reggel 6-tól. /ClassFM/. 
-Forma FOR men /Calvin Klein/. 
- Stílus. SUMMER IN THE CITY. Nyári Olimpia. GRAND SLAM szerelés /NIKE/.
- Naponta egy Balaton SOUND belépő /Wilkinson Sword/.
- 4 napos balatoni vitorlás PARTY /Wilkinson Sword/.
- Az élet piszkosul szép. WAY OF LIFE /Suzuki motorbike/.
- Crocs GOES RETRO. Nem kell, hogy a nyár csak a fociról szóljon /Crocs slippers/.
- SHOPPING GUIDE – instead of Vásárlási útmutató.
- Bemutatkozik a GILLETTE FUSION POWER STEALTH /Gillette/.
- Meghitt otthonok: toszkán, COUNTRY, mediterrán hangulat /Veranda magazine/.
- RIDER AFTER ALL. ENJOY THE RIDE /Rider shoes/. 
- NUTRI SENSITIVE babafürdető LOTION /Nivea/-where among a four-word formation only 
one is in Hungarian, the rest was kept in English, the translator made no effort to translate the 
words sensitive /érzékeny/ or lotion /bőrápoló tej/ into Hungarian.
The above presented “Hungarian” adverts are just shining examples of English expressions; 
well that makes them “Hungarish”.
In many cases we can encounter adverts in the Slovak language where even if the text has 
been translated into Slovak, while reading it we have an impression that we are reading an 
international, English text. For example, Extreme Bathrooms are advertised in the following 
way in a catalogue published in Slovak: High-tech materiály. Absolútny komfort. Luxusné 
prevedenie. Elegantné, čisté línie postmoderného dizajnu. Where the words high-tech, 
absolútny, komfort, luxusné, dizajn all suggest some Englishness. Other examples of Slovak 
adverts are the following:
- MAKE YOUR IMPRESSION. GOSH NATURAL TOUCH FOUNDATION prichádza v 10 
prirodzených odtieňoch /Gosh Cosmetics/. 
- JEANS sukňa WHITE /Mamička budúca/. 
- EARTH FRIENDLY BABY prírodná kozmetika pre detičky /children’s biocosmetics/.
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- IT’S ME! /Bon prix catalogue published in Slovakia/.
- IN BRITAIN WE ARE AT HOME! Vo Veľkej Británi sme doma! /Students line SK travel 
agency/- where on the second page of the catalogue the slogan appears in both English and 
Slovak languages.
- Dokonalosť v každom DETAILE. KNOW HOW INSTALLED. /Geberit/, where the English 
word DETAIL, could have been simply translated into podrobnosť. 
- Jednoduchá montáž-EASY…NANOGLASS  zadarmo…ELEGANT STYLE…DESIGN 
PLUS…TOWER LINE…CLASSIC LINE…Parné BOXy  /Roltechnik catalogue of bathrooms/. 
- HIGH-TECH materiály / Extreme bathrooms/. 
- YOUR RELAX HOTEL. NaturMed a CONFERENCE Hotel. /Hotel Therma in Dunajská 
Streda/. 
- LACALUT BRILLIANT WHITE CLASSIC. LACALUT BRILLIANT WHITE SENSITIVE. -
LACALUT BRILLIANT WHITE MENTA /Lacalut toothpaste/.
- LIFTING pleti s prírodnými zložkami / Doliva Creme/. 
- THE SPECIAL GUEST. DARE TO DREAM /Castello dance club in Komárno/. 
- Pozývame Vás do novootvorenej predajne dámskych odevov. SUNSHINE COLLECTION 
/Clothes shop for women/.
- Spoločnosť Toshiba odporúča systém Windows Vista BUSINESS. TOSHIBA. LEADING 
INNOVATION. TOSHBA EASY GUARD /Toshiba notebook/. 
We can find some examples of the influence of English language on the level of lexemes too, 
such as in the following Hungarian adverts:
- Bukósisak, motoroskesztyű…és egy fékbetétSZETT /Right Guard/. Where the word fékbetét 
means brake-lining and szett is the Hungarian version of a word set (of smt), which has 
already been used in Hungarian for a long time with great preference and in this way adapted 
into their language.
The following advertisement is an example of homophones using the means of the English 
language in a Hungarian text: 
- Csak 3 SNACK, és nekivághat az 5 földrésznek…covers a hidden double meaning (just 3 
snacks and you can set out to the 5 continents), where the British word SNACK is pronounced 
in the same way as the end of the Hungarian word földrésznek. 
Another word game can be noticed in the following Hungarian advertisement thanks to the 
influence of English culture.
- Flair kerti bútorok…Ha ön is kerti PARTY párti…- where the word PARTY is kept from the 
English language, and the following Hungarian word párti has a very similar sounding which 
results in a kind of alliteration. 
In some cases even if there is no sign of the English language the cultural influence is really 

noticeable. The Plussz tablet advert saysthe following: Enni, vagy nem enni...ez itt 
a kérdés...(in English: Eat or not to eat ...that is the question), where Shakespeare’s words are 
hidden in the text of the advertisement. Even if this text carries the message of English culture 
the author of the text chose the right phrases to promote the product because the Hungarian 
audience is familiar with Shakespeare’s quotation and the hidden message can be noticed by a 
Hungarian percipient too.
We can find a lot of advertisements with the typical occurrence of YOU - Second person 
singular, as an effect of the English language upon the Hungarian and Slovak. The examples 
below serve as proof of this occurrence. In Hungarian verb endings carry the second person 
singular form which is becoming more and more popular in everyday language usage too: 
- Itt mindent megtalálsz....Ha még nincs tipped, mire költsd a fizetésed, bízd csak ránk, 
szívesen segítünk! /APPLE iPhone 4/.



197

- Ha szereted játék közben az összes menüablakot és beállítást együtt látni, és fontos, hogy 
rögtön megtaláld a megfelelő gombot, akkor ez a hat 23 colos kijelzőből összerakott videofal 
neked való /Samsung MD230 gigamonitor/.
- Ha a laptopodban még nincs beépített webkamera, akkor egy teljes HD-minőségű, 
autofókuszos cuccot vegyél. ../Microsoft HD6000 webcamera/.
- Egy kézben a világod /Sony Xperia mobile/.
- Nyerd meg a több mint 1000 ajándék valamelyikét! Játssz velünk! /Wilkinson sword/.
- Legyél te is bajnok, élvezd a kalandot! /Suzuki motorbike/.
- Ha már a hazádnak nem szurkolhatsz, legalább bújj bele kedvenc csapatod papucsába, és 
légy te a legvagányabb drukker a társaságban! /Croslite slippers/.
- Tapasztald meg saját bőrödön, milyen fiatalnak maradni!/Nanoderm/. 
- Ha egészséges vagy, a kincs te magad leszel /Just goji/. 
Regarding some Slovak adverts some suffixes and pronouns refer to the second person 
singular too. For example:
- Ukáž index alebo študentský preukaz a máš na výber z troch menu len za 3,-eur /Centro 
Nitra/.
- Založ si v Dexia banke balík bankových služieb Axion zadarmo /Dexia-Primabank/.
- Nakúp si Mlynoch za 30,-eur okrem supermarketu A VYHRAJ: Zmenu Viváže.4 dňový pobyt 
pre dve osoby Therma Beauty pre dámy s raňajkami v Hoteli Therma v Dunajskej Strede
/Gallery Mlyny in Nitra/.
- Zo strechy sa máš tešiť dlhé zimy, letá... /KM BETA roofs/. 
We can even notice products which are advertised through English culture using just English 
language: A tea producer, the Klember company from Dunajská Streda, advertises its tea in 
English. On a box of tea is written “Have a nice tea time”, only in English. We can ask 
whether they advertise and sell tea for the English or for Slovaks.
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Resumé

Ak berieme do úvahy uvedené definície a príklady, musíme priznať, že národ a jeho jazyk 
nemôžu byť pochopené bez poznania kultúry. I keď anglická kultúra nesie v sebe podobnosti 
s našou, má aj veľa odlišností. Príklady uvedené v tomto príspevku nám ukazujú, že anglicky 
hovoriaci ľudia vidia a chápu veľa vecí inak, pretože majú odlišné vnímanie sveta ako my.
Preto je dôležité, aby preklady anglických reklamných textov boli naozaj prekladmi pre náš 
národ, t.j. aby boli preložené do jazyka domáceho percipienta, aby sme ich mohli vnímať 
z nášho pohľadu. Prekladateľ reklamných textov má veľmi dôležitú a zodpovednú úlohu, 
pretože počas prekladateľského procesu musí brať do úvahy skutočnosť, že má preložiť text 
nielen do iného jazyka, ale aj do inej kultúry. Preložené reklamné texty môžu mať očakávaný 
pozitívny efekt na percipienta len vtedy, ak prekladateľ text východiskového jazyka 
transformuje do cieľového jazyka takým spôsobom, aby v ňom percipient našiel niečo, čo 
bolo vytvorené pre neho, a to sa dá len vtedy, ak sa prekladateľ vyzná v lingvistických 
a kultúrnych špecifikách obidvoch jazykov a národov.

PaedDr. Klára Václav Dudás
Oddelenie translatológie FF UKF
Štefánikova 67
949 74 Nitra
intellego@intellego.sk
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KONTAKT AKO KONFLIKT:
PREKLAD DOKUMENTOV RADY EÚ

Elena Nikolajová Kupferschmidtová



Abstract: The intention of this paper is to discuss the conflicts generated from the global 
environment and intercultural contact within the European Union which involve recourse to 
translation. Described conflicts raise new questions for translation theory and practice. The 
concept of hybrid text as one of these phenomena is mentioned and features of legal language 
used in the documents of the Council of the European Union are exhibited as result of the 
contact within the multilingual environment and negotiation process. 

Úvod

Európska únia predstavuje jedinečné hospodárske a politické partnerstvo medzi 27 
európskymi krajinami. Integráciou týchto krajín do jedného celku sa vytvoril tzv. európsky 
priestor, ktorý zároveň podnietil interkultúrny kontakt a komunikáciu medzi participujúcimi 
stranami. Interkultúrna komunikácia v tomto prostredí priamo súvisí s potrebou prekladu. 

Jedným z hlavných cieľov Európskej únie je podpora viacjazyčnosti. V súčasnosti má štatút 
oficiálneho úradného jazyka Európskej únie 23 jazykov, do ktorých je potrebné prekladať 
všetky právne dokumenty Európskej únie, t.j. všetkých jej inštitúcií, ktoré sú uverejňované v 
príslušných Úradných vestníkoch. 

Rada Európskej únie je inštitúciou Únie, v ktorej zasadajú zástupcovia vlád členských štátov, 
teda ministri jednotlivých členských štátov zodpovední za príslušné oblasti. Zloženie a 
frekvencia zasadnutí Rady sa menia v závislosti od prerokúvaných tém. Napríklad ministri 
zahraničných vecí sa schádzajú približne jedenkrát mesačne na zasadnutí Rady pre zahraničné 
veci. Rovnako sa ministri hospodárstva a financií schádzajú jedenkrát mesačne na zasadnutí 
Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, ktorá sa nazýva aj Rada Ecofin. Rada Európskej 
únie (ďalej len „Rada“) prijíma, najčastejšie spolu s Európskym parlamentom, akty s 
priamymi dôsledkami pre život občanov a významným medzinárodným vplyvom.
Medzi úlohy Rady patrí aj prijímanie legislatívnych aktov (nariadenia, smernice atď.), 
najčastejšie v rámci „spolurozhodovacieho postupu“ s Európskym parlamentom. Rada je 
spoločne s Európskym parlamentom zákonodarcom Únie. 

Prijímanie právnych dokumentov v Rade je rozdelené do niekoľkých úrovní:
1. prijatie dokumentov na úrovni pracovných skupín, resp. spoločných pracovných 
skupín (napr. Joint Working Parties for Research and Atomic Questions);
2. prijatie dokumentov na úrovni Výboru stálych predstaviteľov, tzv. COREPER (the 
Committee of Permanent Representatives);
3. prijatie dokumentov na úrovni Rady Európskej Únie, napr. Rada Európskej únie pre 
konkurencieschopnosť (Vnútorný trh, Priemysel, Výskum a Kozmický priestor) t.j. the 
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Council of the European Union “Competitiveness” (Internal Market, Industry, Research and 
Space); 
(4.) Európsky parlament – len formálne odobrenie právnych dokumentov prijatých v Rade.

Konflikt č. 1 – právny systém EÚ

Právne systémy v každej krajine vznikajú na základe nezávislého legislatívneho procesu 
a líšia sa hierarchiou jednotlivých právnych predpisov. Zároveň v danej krajine vytvárajú 
komplex, ktorý nie je možné ako celok premietnuť do iného právneho systému použitím tých 
istých termínov. Pri preklade právnych textov je nevyhnutné poznať právny systém 
východiskového aj cieľového jazyka. 

Pri preklade právnych dokumentov Rady je však prekladateľ postavený pred neľahkú úlohu, 
keďže do právnych dokumentov Rady sa premietajú právne systémy 27 členských krajín. Na 
úrovni pracovných skupín sa takpovediac formulujú všetky časti dokumentov podľa 
pripomienok jednotlivých členských štátov (obrázok č. 1):

Obrázok č. 1 – Tímové rokovanie zástupcov členských krajín v rámci zasadnutia Spoločnej 
pracovnej skupiny pre Výskum a Jadrové otázky (predsedníctvo Dánska)

Pri rozbore skúmaných dokumentov je nevyhnutné zohľadniť niektoré významné 
extralingvistické skutočnosti, a to predovšetkým okolnosti vzniku týchto dokumentov, ako aj 
okolnosti vzniku ich prekladu, alebo konkrétny vplyv na legislatívu Slovenskej republiky. 
Spôsob transpozície týchto textov do národného právneho systému a spôsob dosiahnutia 
stanoveného cieľa závisí viac-menej od jednotlivých členských štátov.

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje jazykovú podobu týchto dokumentov je skutočnosť, že 
tieto dokumenty sú výsledkom tímových rokovaní prebiehajúcich v pracovnom jazyku 
pracovných skupín, ktorým je zvyčajne angličtina. Zároveň sa do týchto právnych textov 
premietajú právne systémy všetkých zúčastnených krajín a výsledkom je kompromisný návrh 
znenia dokumentu. Kompromisný návrh znenia právneho dokumentu vytváraného na tejto 
úrovni by sme mohli označiť za tzv. hybridný text, keďže tento návrh dokumentu reflektuje a 
zároveň obsahuje prvky rôznych právnych systémov.

Ide o premietnutie nielen do lexikálnej, ale aj gramatickej a štylistickej roviny, či grafickej 
úpravy takto vytváraných právnych textov. Niektorí teoretici prekladu – Christina Schäffner, 
Beverly Adab, Anna Trosborg, Mary Snell-Hornby, Albrecht Neubert, považujú dokumenty 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“) za zvláštny textový typ, ktorý vzniká typicky v 
multilingválnom, medzinárodnom, či nadnárodnom prostredí v rámci procesov politickej 
integrácie a internacionalizácie.
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Konflikt č. 2 – Právnik – lingvista a korigendá

Podobne ako v iných inštitúciách EÚ, aj v Rade bol zriadený odbor právnikov – lingvistov. 
Na základe organizačných zmien bol tento odbor plne integrovaný do právnych služieb, tzv. 
generálne riaditeľstvo (Directorate General). V tomto prípade však samotné pomenovanie 
právnikov – lingvistov nemusí korešpondovať so získaným vzdelaním.

Právnici – lingvisti zodpovedajú za právny dokument a jeho preklad, revíziu a uverejnenie v 
príslušnom Úradnom vestníku. Právnici – lingvisti však takmer vôbec alebo len v obmedzenej 
miere terminologicky revidujú preklady po prekladateľoch. V princípe, pri uchádzaní sa 
o miesto právnika – lingvistu, uchádzač musí mať právnické vzdelanie a aspoň 3 roky praxe v 
oblasti právneho prekladu, len tak môže byť úspešný vo výberovom konaní. Lingvistické 
vzdelanie, prípadne vzdelanie v oblasti translatológie, nie je podmienkou úspešnosti vo 
výberovom konaní a neprihliada sa naň.

Pri formulovaní textu však môžeme hovoriť o významnej snahe nadviazať na obsahovo 
porovnateľné už existujúce právne dokumenty alebo v prípade novelizácie nadviazať na 
pôvodný dokument s cieľom finalizovať normu správania sa v strednom až dlhodobom 
horizonte. Z hľadiska konzistencie sa dáva dôraz nielen na terminologickú, ale predovšetkým 
na obsahovú konzistenciu a súlad s platnými legislatívno-technickými usmerneniami. Návrhy 
jednotlivých právnych dokumentov predkladaných na pripomienkovanie zástupcom 
jednotlivých členských krajín formulujú zvyčajne právnici – lingvisti predsedajúcej krajiny 
v súlade s agendou stanovenou na obdobie predsedníctva (v súčasnosti je predsedajúcou 
krajinou Dánsko). Len výnimočne je spracovateľom návrhu právneho textu osoba, ktorej 
rodný jazyk je zhodný s jazykom zdrojového textu. Zároveň pri spracovaní právneho textu sa 
uplatňuje niekoľko pravidiel ako napr.: vyhýbanie sa dlhým vetám, či súvetiam, opakovaniu 
viet či súvetí, nezrozumiteľným formuláciám, vyhýbanie sa právnemu jazyku tam, kde to nie 
je potrebné (predovšetkým preambula, normatívna časť, prílohy a ich „podštruktúry“), 
správne používanie špecifickej terminológie v súlade s inštitucionálnou databázou, resp. 
vzdialenou pamäťou inštitúcie, vyhýbanie sa pasívam, nahrádzanie slovies podstatnými 
menami, využívanie neutrálneho jazyka a ďalšie. Ide predovšetkým o dodržiavanie 
legislatívno-technických pravidiel a pokynov, ktoré v oblasti tvorby práva vydali príslušné 
inštitúcie EÚ. Medzi takéto pravidlá patrí najmä Medziinštitucionálna dohoda o spoločných 
pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy Spoločenstva (ISA) (Ú.v. ES C73, 17.3.1999, s. 1) 
a Medziinštitucionálna dohoda o kvalitnejšej tvorbe práva (Ú.v. ES C321, 31.12.2003, s. 1), 
ktoré boli prijaté Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou a na ktorú 
nadviazala Jednotná praktická príručka (JPG) vydaná právnymi servismi týchto troch 
inštitúcií. V roku 2007 bola Úradom pre vydávanie úradných publikácií EÚ (ďalej len 
„OPOCE“) vydaná Medziinštitucionálna príručka úpravy dokumentov (ISG).

Preklad zdrojového textu sa v podmienkach Rady robí až po schválení textu. Z tohto dôvodu 
je možné, v prípade potreby, pozmeniť len ostatné jazykové znenia, prípadne navrhnúť na 
základe takýchto pozmenení textu korigendum. Korigendum čiastočne plní funkciu 
redakčného oznámenia o oprave chyby uverejnenej v Zbierke zákonov SR s tým rozdielom, 
že korigendom možno opraviť obsahové nesprávnosti, ktoré môžu mať nežiaduce právne 
konzekvencie. Na území Slovenskej republiky vydalo Ministerstvo zahraničných vecí SR 
internú inštrukciu k vypracovaniu korigenda, ktorá, žiaľ, nie je verejne prístupná a zároveň na 
národnej úrovni je možné opraviť gramatické aj terminologické nesprávnosti. Na úrovni Rady 
však právny servis poskytol nasledovný výklad, ktorý je v súčasnosti záväzný:
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a) Bod 2 písm. c) vyhlásenia (interný dokument 6492/81)

Ak ide o zrejmú chybu, ktorá sa týka napríklad právneho základu, je vhodné použiť 
korigendum. Ak sa táto chyba vyskytla na úrovni samotnej Rady, korigendum sa predloží na 
schválenie zasadnutiu Rady ako bod „A“.
Rovnako sa v prípade opomenutia článku vo všetkých jazykoch v texte predloženom Rade na 
schválenie, schválenom a uverejnenom s touto chybou má za to, že chybu musí opraviť 
samotná rada, na tento účel generálny sekretariát navrhne Coreperu I, aby odporučil Rade 
prijatie korigenda ako bod A.

Z hľadiska prekladu je základnou otázkou, či možno meniť terminológiu novelizovanej časti 
právneho dokumentu, resp. aktu, keďže prekladateľ nemá dosah na jeho zvyšnú časť. 
Osobitne citlivou sa táto otázka stáva pri novelizácii. V princípe by sa terminológia 
novelizovanej časti meniť nemala bez zmeny terminológie zostávajúcej časti, keďže sa tým 
zvyšuje nekonzistencia celého právneho dokumentu, resp. aktu. V praxi sa však medzi 
právnikmi – lingvistami a prekladateľmi Rady zaužívala prax, že ak sa novelizuje tá časť 
právneho dokumentu, resp. aktu, kde sú vymedzené základné pojmy a tieto je potrebné 
opraviť, takýto zásah je možné vykonať a následne urobiť nadväzujúce zmeny terminológie 
v celej časti novelizovaného právneho dokumentu, resp. aktu. Cieľom je postupnou sériou 
zmeny terminológie počas viacerých po sebe nasledujúcich novelizáciách dosiahnuť nápravu 
chýb a nepresností v texte. Tento proces je však nesmierne zdĺhavý.

S ohľadom na skutočnosť, že v oboch prípadoch, na národnej úrovni aj na úrovni Rady, ide o 
interné dokumenty, prekladateľ, ktorý neposkytuje služby týmto inštitúciám, nemá prístup 
k spomínaným informáciám napriek snahe Rady o väčšiu transparentnosť a použitie správnej 
a konzistentnej terminológie. Vlastné terminologické databázy jednotlivých inštitúcií taktiež 
nie sú verejne prístupné. Jediná, dnes už verejná, terminologická databáza IATE, do ktorej 
prispieva predovšetkým Európsky parlament, Rada a Európska komisia, je založená na forme 
výťahov z databáz Multiterm a ELIZE.

Konflikt č. 3 – Eurolekt

Pracovným jazykom pracovných skupín je zvyčajne angličtina, a preto dominantný vplyv pri 
formulácii a pojmovom uchopení skutočnosti v týchto dokumentoch má britský právny 
systém so svojimi výrazovými prostriedkami (keďže Veľká Británia je jednou z členských 
krajín EÚ). Zároveň však angličtina slúži ako komunikačná platforma pre všetky zúčastnené 
strany, a tým vytvára akýsi spoločný jazykový model, ktorý síce nie je samostatným jazykom, 
ale metajazykom používaným v európskom priestore. „Eurolekt funguje ako matrica, ktorá 
ovplyvňuje tvorenie slov a syntax národných jazykov. Vyskytujú sa v ňom formy s osobitným 
definovaným významom, napr. agenda 2000, princíp subsidiarity, zaužívané a neohybné 
acquis communitaire, často však aj prechodné kulisy: prechodné obdobie, čo vlastne znamená 
sedemročný zákaz zamestnať občanov novopristúpených štátov“ (Rakšányiová, 2005, s. 32). 

Súčasne sa prekladateľ stretáva s novými termínmi príznačnými výlučne pre oblasť 
európskeho priestoru, akými sú napríklad: europenization, euro-kits, eurotrains, Euro-crats 
atď., ktoré sú zvyčajne doslova prekladané do cieľového jazyka, keďže pri hľadaní vhodného 
ekvivalentu je prekladateľ nevyhnutne konfrontovaný s rôznymi spôsobmi interpretácie 
týchto termínov. Nerovnomernosti v pojmovom uchopení skutočnosti vystupujú do popredia 
nielen v oblasti všeobecnej slovnej zásoby, ale pravidelne aj v oblasti právnej terminológie. 
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Zároveň je však nevyhnutné poukázať na skutočnosť, že v právnych dokumentoch Rady sa 
vyskytujú termíny, ktoré sú v niektorých jazykoch presne definované v slovníkoch 
dostupných na stránkach Rady. Pre prekladateľa prekladajúceho do slovenského jazyka však 
nie je zatiaľ k dispozícii žiaden slovník. Problém teda spočíva v tom, že obsah termínu je 
široko interpretovateľný a pri prekladoch do slovenského jazyka sa často používajú nevhodné 
interpretácie (príklad č. 1), alebo synonymné výrazy, či kalkovanie (príklad č. 3), alebo 
výpožičky jazykových šablón (príklad č. 2), alebo xenotermíny (príklad č. 4), ktoré 
pomenúvajú novú právnu skutočnosť, ale postupne sa v cieľovom jazyku asimilujú a viac sa 
nepociťujú ako neologizmy (príklad č. 5).

Príklad č. 1
Dokument ERA Framework

EN: In this context, work on setting up repositories has progressed well and significat 
coordination initiatives are underway regarding the interoperability of institutional 
(university-based) or subject-based repositories, in particular via the EC-funded project 
OpenAIRE.

SK: V tejto súvislosti výrazne pokročila práca na zakladaní úložísk a prebiehajú významné 
koordinačné iniciatívy týkajúce sa interoperability inštitučných (univerzitných) alebo 
tematických úložísk.

Správny preklad do SK: V tejto súvislosti výrazne pokročila práca na zakladaní 
informačných databáz a prebiehajú významné koordinačné iniciatívy týkajúce sa vzájomného 
prepojenia informačných databáz založených na inštitucionálnej (univerzitnej) báze alebo na 
základe predmetu výskumu, predovšetkým prostredníctvom projektu OpenAIRE 
financovaného z prostriedkov EK.

Príklad č. 2
inter alia, ex post, ipso facto

Príklad č. 3
Návrh nariadenia EP a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program pre colníctvo a dane 
v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (FISCUS) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 
1482/2007/ES a č. 624/2007/ES.

EN: By pushing technical progress and innovation in national tax administrations towards e-
tax administrations, the new programme also contributes to the establishment of a digital 
Single Market ('Digital Agenda for Europe').

SK: Presadzovaním technického pokroku a inovácií vo vnútroštátnych daňových správach 
smerom k elektronickým daňovým správam bude nový program taktiež prispievať k 
vytvoreniu jednotného digitálneho trhu („Digitálna agenda pre Európu“).

Za kalkovanie pokladáme doslovný preklad názvov medzinárodných inštitúcií 
a inštitucionálnych termínov obsahujúcich sémanticky transparentné slová, ale aj doslovný 
preklad bežných slovných spojení, napr. European citizenship – Európske občianstvo, 
Member States – členské štáty, co-financing – spolufinancovanie, framework partnership 
agreements – rámcové partnerské dohody, framework programme – rámcový program atď.
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Príklad č. 4
Monitoring, transparency, mobility, grant, obligation
Monitorovanie, transparentnosť, mobilita, grant, obligácia

Príklad č. 5
Subsidiarity – subsidiarita, Ombudsman – ombudsman (v európskom priestore sa tento výraz 
používa na označenie inštitúcie Spoločenstva namiesto jeho funkčného ekvivalentu 
Parliamentary Commissioner, ktorý bol vo Veľkej Británii používaný už skôr).

Konflikt č. 4 – fenomén globalizácie

Koncipovanie právnych textov Rady je poznačené tendenciou EÚ o jednotný pojmový aparát 
a globalizačnými tendenciami pri tvorbe a preklade tohto typu dokumentov. Mona Baker 
výstižne charakterizuje vzťah globalizácie a prekladu, ktorý je uplatniteľný aj pre situáciu 
tvorby právnych dokumentov v Rade:

„...we now live and function in a climate of conflict that cuts across national boundaries and 
constantly forces itself on our consciousness. In this conflict-ridden and globalized world, 
translation is central to the ability of all parties to legitimize their version of events, especially 
in view of the fact that political and other types of conflict today are played out in the 
international arena and can no longer be resolved by appealing to local constituencies alone“ 
(Baker, 2006, s. 1).

„...žijeme a pracujeme v atmosfére konfliktov, ktorá neberie do úvahy národné hranice a 
neustále sa vnucuje do nášho povedomia. Vo svete poháňanom konfliktami a globalizáciou je 
preklad nevyhnutnou súčasťou schopnosti všetkých strán legitimizovať svoj pohľad na 
udalosti a to obzvlášť preto, že politické a iné konflikty súčasnosti sa odohrávajú na 
medzinárodnom poli a už nie je možné ich ďalej riešiť s odvolávaním sa iba na miestne 
volebné obvody“ (preklad: Elena Nikolajová Kupferschmidtová).

S ohľadom na snahy Rady a v podstate všetkých inštitúcií v EÚ o harmonizáciu právnych 
dokumentov je dôležité poznamenať, že štýlová norma právnych dokumentov EÚ je pomerne 
presná, pretože je daná oficiálnymi preskripciami zakotvenými v už spomínaných 
inštitucionálnych príručkách, čo sa prejavuje podobnou jazykovou a syntaktickou štruktúrou 
týchto textov. Tento typ dokumentov má podobnú matricovú formu. „Dnes v našej kultúre 
funguje obrovské množstvo textov, ktoré si prekladateľská kultúra nevybrala na preklad, ale 
sú jej vtláčané spolu s produktmi iných kultúr vo forme obsahových a jazykových matríc (...), 
ktoré sa preberajú buď v pôvodnej podobe, doslovne prekladajú, alebo napĺňajú slovenským 
obsahom a vzniká čosi ako monokultúra“ (A. Keníž, cit. In: Huťková, 2007, s. 55). V tejto 
súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že preklad ako jedna z foriem komunikácie 
v dnešnej dobe globalizácie už neplní svoju funkciu len v intenciách zúženého jazykového 
priestoru, ale v kultúrnom priestore, kultúrnom transfere aj výmene, čím nadobúda dimenziu 
interkulturality, ako to uvádza Rakšányiová v publikácii Preklad ako interkultúrna 
komunikácia (2005). V tomto smere ide v európskom prostredí o vytvorenie homogénneho 
diskurzu pri tvorbe európskych právnych textov, ktoré z hľadiska prijímajúcej kultúry 
obsahujú cudzie, či neobvyklé prvky a nespĺňajú celkom ustálené normy a konvencie 
prijímajúcej kultúry, ale zároveň sú akceptované, pretože plnia svoju komunikačnú funkciu. 
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Záver

Cieľom tohto príspevku je poukázať na hypotézu existencie hybridných textov, ktorých 
existencia je výsledkom interkultúrnych a globalizačných tendencií v našej súčasnej 
spoločnosti, a to predovšetkým v priestore inštitúcií EÚ – menovite Rady Európskej únie. 
Východiskom je aj predpoklad, že právne texty EÚ sú s ohľadom na špecifické okolnosti 
svojho vzniku a s ohľadom na multilingválne, medzinárodné prostredie inštitúcií EÚ, medzi 
ktoré patrí aj Rada EÚ, špecifickým textovým typom dokumentov, ktorý sa prejavuje na ich 
jazykovej, ako aj formálnej stránke, ktorá sa zároveň premieta do ich prekladu. V tomto 
príspevku išlo o rozbor vybraných dokumentov právnych textov v anglickej mutácii a ich 
prekladu do slovenského jazyka. 

Uvádzané konflikty vyplývajúce z kontaktu rôznych kultúr a právnych systémov v rámci 
európskeho priestoru majú informatívny charakter a ich snahou je podnietiť diskusiu zo strany 
akademickej obce, ako aj praxe o otázkach definovania konštitutívnych znakov právneho 
jazyka európskych dokumentov, ktoré sú vytvárané na pozadí existujúcich národných 
legislatív jednotlivých členských štátov.
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ASPEKTY PREKLADU HISTORICKÝCH TEXTOV

Ervín Weiss



Abstract: Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der intralingualen Übersetzung ausgewählter, 
deutscher, historischer Texte aus dem Gebiet der heutigen Slowakei. Es werden hier die 
bedeutsamsten translatologischen Fragen im Bezug auf  die Übersetzung historischer Texte 
aufgegriffen. Man konzentriert sich vorerst auf die verschiedenen Aspekte und 
Herangehensweisen mit denen die historischen deutschen Texte modern zu erschließen sind. 
Aufgrund einer funktionalen Analyse einzelner Aspekte ergibt sich eine partielle Darlegung 
der wichtigsten Spezifika im Rahmen intralingualer Übersetzung von historischen Texten. 

Historický text

Theuerkauf (1990, s. 50) vo svojej publikácii uvádza podrobnú jazykovo-filozofickú 
charakteristiku pojmu historický text. Historický text podľa neho v sebe zahŕňa znaky, 
predmety a skutočnosti, ktoré sú pre ľudí nemenne stanovené. Pri preklade je nevyhnutné 
interpretovať danú historickú skutočnosť čo najvernejšie. Spomínaný fakt si vyžaduje, aby 
prekladateľ bral do úvahy širší historicko-spoločenský kontext, ktorý mu  výklad textu uľahčí. 
Theuerkauf (1990, s. 53) ďalej uvádza, čo všetko k historickým a do istej miery aj 
translatologickým skutočnostiam zaraďujeme: geografické podmienky, klíma, veda, technika, 
zvyky, obyčaje a náboženstvo. Na prvý pohľad široké spektrum súvislostí, avšak len na 
základe ich dôkladného poznania sa dá uskutočniť kvalitný preklad. Inak by nešlo o odborný 
preklad, ale o svojvoľné pospájanie rôznych historických súvislostí a ich interpretáciu. 
V rámci našej práce poukážeme na najdôležitejšie skutočnosti, ktoré ovplyvňovali podobu 
ranonovohornonemeckých textov zo Slovenska. Chceme zdôrazniť, že interpretácia a preklad 
historických textov nie sú uzavreté systémy. Ak by sme ich týmto spôsobom chápali, nikdy 
by sme sa nedopracovali ku kvalitnému inter- alebo intralingválnemu prekladu historických 
pamiatok. Translatológia je ale humanitná veda, a preto nie je subjektívny vplyv človeka 
(prekladateľa) na finálnu podobu textu a priori vylúčený, ba práve naopak. Vychádzajúc 
z našich doterajších skúseností si dovoľujeme konštatovať, že skúsený odborník – prekladateľ 
má právo si do istej miery subjektívne modifikovať uznané teórie vzhľadom na funkciu alebo 
účel textu, pričom sa v konečnom dôsledku pri každom preklade prejaví prekladateľský 
idiolekt ako determinant hierarchie výberu najdôležitejších častí textu. Uvedené tvrdenie 
nechápeme ako alibizmus, ale ako fakt, ktorý sa pokúsime aj dokázať. 

Postup interpretácie historických prameňov

1. Prvotné oboznámenie sa s prameňom
2. Analýza
3. Syntéza
4. Kritika
5. Porovnanie s inými druhmi textov, alebo textami toho istého žánru
6. Záverečná charakteristika historického textu
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1. Prvotné oboznámenie sa s prameňom

Ide o prvý krok interpretácie, ktorý má viac-menej formálny charakter, ale už v tomto kroku 
je nevyhnutne potrebné poznanie hore uvedených historických a spoločenských súvislostí. 
Oboznámenie sa v sebe zahŕňa podrobné prečítanie si celého historického dokumentu, jeho 
rozdelenie na časti úplne pochopené, časti čiastočne pochopené a časti nepochopené. Potom 
nasleduje základný preklad pochopených častí textu. 
Pri prvotnom oboznamovaní sa s textom sa sústredíme predovšetkým na základné jazykové 
charakteristiky, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v správnom priradení dokumentu do 
daného vývinového štádia. Okrem toho je potrebné zistiť, do akej miery je skúmaný text 
úplný a koľko útržkov, textových zlomov sa v ňom vyskytuje. Veľmi dôležitou súčasťou 
prvotného oboznámenia sa s textom je aj stanovenie štýlu a objavenie základných 
štylistických charakteristík. Najdôležitejším krokom prvého bodu interpretácie je formulácia 
hlavnej myšlienky textu a určenie častí s najväčšou výpovednou hodnotou pre porozumenie 
celku. Musíme si uvedomiť, že prvotný preklad je súčasťou základného oboznámenia sa 
s textom, pričom interpretáciu ako celok chápe Theuerkauf (1990, s. 58) v zmysle 
metodického postupu skúmania.

2. Analýza historického textu

V priebehu analýzy prenikáme do hĺbky skúmaného textu. Sústredíme sa pritom na vonkajšie 
a vnútorné znaky textu. Vonkajšie znaky v sebe zahŕňajú druh papiera, písma, druhy pečatí, 
alebo spôsob overovania úradných listín. Vnútorné charakteristiky textu predstavujú základ 
translatologickej a jazykovej analýzy. V rámci tohto kroku je potrebné uskutočniť aj čiastočnú 
paleologickú analýzu textu. V našej práci poukážeme na základné charakteristiky 
originálnych a sfalšovaných textov. Najvýznamnejšiu časť analýzy historického textu 
predstavujú:

 vnútorné znaky prameňa
 obsah
 jazyková forma

Obsah skúmaného textu možno objasniť iba na základe jeho vlastných štruktúr. V tejto etape 
sa vypracováva základná obsahová charakteristika textu, pričom je dôležité klásť dôraz na to,
do akých širších obsahových súvislostí je daný text začlenený. Analýza v sebe zahŕňa 
i vnútorné obsahové členenie textu. Na tomto mieste sa potvrdzuje súvzťažnosť jednotlivých 
jazykových rovín. Uskutočnenie obsahového členenia textu je možné len na základe vetnej 
stavby, štylistických charakteristík a aktuálnej morfologickej realizácie jednotlivých slov. 
V našej práci nebudeme jazykové roviny od seba striktne oddeľovať, ale budeme sa snažiť 
hľadať neustále prieniky medzi nimi, pretože len tak je možné kompetentne obsiahnuť 
skúmanú tému ako celok.
V časti jazyk skúmaného textu sa prekladateľ zameriava na podrobnú analýzu každej 
jazykovej roviny. Na základe teórie historickej gramatiky prakticky hľadá zhody a odlišnosti 
v jazyku konkrétneho historického dokumentu v porovnaní s celkovým vývinom jazyka. 
Prekladateľ pracuje so všetkou dostupnou primárnou i sekundárnou literatúrou. Veľkú pomoc 
mu v tejto etape poskytujú slovníky, obsahujúce slovnú zásobu starších vývinových štádií. 
S ich pomocou dokáže jednoduchšie posúdiť aj tie najnezrozumitelnejšie časti textu. Analýza 
textu v sebe nezahŕňa samotný preklad textu. Prekladateľ si ale sám pre seba rozčleňuje 
jednotlivé časti textu, vzhľadom na náročnosť prekladu, pričom úlohou etapy analýzy je 
okrem uvedeného aj „pátranie“ po najvhodnejšom preklade problematických častí textu. 
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V časti vnútorné znaky prameňa nás zaujímajú informácie jedinečného charakteru 
vyskytujúce sa v texte. Ide o vlastné mená osôb, názvy ulíc, miest a  rôznych inštitúcií. Okrem 
toho si všímame aj všetky náboženské pomenovania. Potrebu a spôsob ich prekladu je treba 
dôsledne zvážiť, aby nedochádzalo k mylnej interpretácii a nezmyselným prekladom. Popri 
uvedených faktoroch sa zameriavame na to, aký vplyv mal ten ktorý pisár na výslednú 
podobu textu. Pýtame sa, aký je jeho idiolekt, ktoré spojenia sa v jeho jazyku často opakujú, 
či sa majú nahrádzať, alebo nie. Vyskytujú sa v texte lexikálne, gramatické chyby spôsobené 
neznalosťou resp. nedôslednosťou pisára? Do akej miery a v čom konkrétne zanecháva v texte 
svoju osobnú pečať? Odpovede na uvedené otázky budeme hľadať v priebehu nášho 
výskumu.

3.     Syntéza – interpretácia v užšom slova zmysle

V priebehu syntézy skúmame historický text ako celok a pokúšame sa jeho výpoveď začleniť 
do širších sociálnych súvislostí. Zameriavame sa pritom na diachrónne a synchrónne 
charakteristiky. Súčasťou diachrónnej charakteristiky je hľadanie obrazu zvykov a tradícií tej 
doby v nami skúmanom texte. Našu pozornosť sústreďujeme na citáty v texte. Pýtame sa, 
prečo si autor vybral konkrétny citát, a s akým pragmatickým cieľom. Ktorým osobnostiam 
danej doby pripisuje autor najväčší význam? Je zo skúmaného textu možné odpozorovať, 
ktorá skupina obyvateľstva požíva najvyšší sociálny status? Akým spôsobom to zdôvodniť? 
Skúmanie týchto otázok má priamy vplyv na finálnu podobu prekladu. Prekladateľ musí 
poznať všetky potrebné informácie z uvedených oblastí, aby bol schopný preložiť historický 
text správne. Skúmanie diachrónnych charakteristík zahŕňa aj štylistickú stránku textu. 
Všímame si druh štýlu, rétorické prvky, všetky štylistické prvky, trópy, rytmus, rým a poetickú 
povahu textu. Uvedené faktory funkčne analyzujeme a hľadáme vhodné ekvivalenty 
v súčasnom jazyku. Ak niektorý štylistický prvok nemá v modernom jazyku miesto, musíme 
ho substituovať iným výrazovým prostriedkom s obdobnou funkciou. 
Synchrónna charakteristika historického textu znamená pragmatický náhľad na písomnú 
pamiatku. Všímame si vznik, pôvod a zámer, s ktorým bola historická pamiatka napísaná. 
Aký účel má text dosiahnuť u prijímateľa? Jestvujú totožné druhy textov, s iným 
pragmatickým cieľom? Je text koncipovaný tak, že dokáže splniť požadovaný zámer? Pri 
realizácii vnútrolingválneho prekladu musí prekladateľ zvážiť, akým spôsobom ponúkne 
modernému čitateľovi pragmatické poslanie historickej písomnej pamiatky tak, aby 
nepozmenil jej cieľ, ale zároveň aby bol text zrozumiteľný pre moderného čitateľa. Poznanie 
všetkých uvedených súvislostí predstavuje základný kameň úspešného historického prekladu. 

4.      Kritika historického textu

Prekladateľ si v tomto bode kladie otázku, do akej miery spĺňa text ako celok svoju funkciu. 
Sústredí sa na skúmanie opodstatnenosti použitia jednotlivých jazykových štruktúr. Uvedený 
postup interpretácie je nevyhnutný k uskutočneniu správneho inter- alebo intralingválneho 
prekladu, v rámci ktorého prekladateľ interpretuje text tak, aby jeho jazyková realizácia na 
prvý pohľad spĺňala pragmatickú intenciu textu. 

5.    Porovnanie s inými textami

Prekladateľ porovnáva text s inými textami, ktoré spĺňajú obdobný pragmatický zámer. 
Zamýšľa sa nad tým, či jazyková stavba ním skúmaného textu spĺňa intenciu na základe 
porovnania s inými historickými pamiatkami. Okrem pragmatickej funkcie sa skúma 
i obsahová stránka v širšom slova zmysle. Porovnáva udalosti, rozprávania a skutočnosti  



209

v texte s inými textami. Táto činnosť je nevyhnutná pre správnu interpretáciu daných 
obsahových štruktúr. Častokrát sa stáva, že isté skutočnosti sa nedajú jednoznačne vysvetliť, 
pričom má prekladateľ právo v tejto súvislosti ponechať danú udalosť (skutočnosť) 
nevysvetlenú, ak aj po porovnaní s paralelnými textami nie je možné dôveryhodné 
a podložené vysvetlenie. Ďalšou možnosťou je interpretácia problematickej pasáže vo 
viacerých variantoch. Prekladateľ interpretuje skutočnosť tak, aby recipientovi poskytol aspoň 
dva obsahovo difúzne výklady problémovej časti textu. Zachová si tak objektívny odstup 
a otázku správnosti toho ktorého výkladu ponecháva na recipienta.

6. Súhrnná charakteristika historického textu

Na záver interpretácie sa prekladateľ má pokúsiť vnímať skúmaný text nie ako historickú 
jazykovú pamiatku, ale ako súčasť hodnotového systému spoločnosti. Uvažuje nad spôsobom 
obohacovania poznania ľudskej spoločnosti a nad prínosom k rozširovaniu pozitívnych 
spoločenských hodnôt. Výsledkom tohto procesu je, že prekladateľ významovo definuje 
miesto, ktoré sa historickej pamiatke v rámci dejín pripisuje.
Gerd Theuerkauf (1990, s. 63) svojím náhľadom na interpretáciu historických textov poskytol 
všeobecný návod na klasifikáciu, rozbor a evaluáciu historických písomných pamiatok. 
Uvedený druh interpretácie chápeme ako východisko a základ pre realizáciu intralingválneho 
prekladu. Pomocou interpretácie má prekladateľ možnosť spoznať text do hĺbky, pričom sa 
veľa dozvedá aj o zmysle ústrednej výpovede textu. Interpretácia je nevyhnutným 
predpokladom pre realizáciu prekladateľskej analýzy a poskytuje všeobecné informácie 
o špecifikách jednotlivých jazykových rovín. Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj prvotný 
preklad, ktorý tvorí prvý článok v postupe prekladu.

Typológia historických textov

V rámci prekladu historických textov využívame dva základné postupy kategorizácie. Prvým 
je kategorizácia Gerda Theuerkaufa (1990, s. 71):

 hodnotnosť textu pre historické vedy
 spôsob vnímania historického prameňa
 materiálna existencia historického prameňa

Hodnotnosť textu pre historické vedy v sebe implikuje významnosť tej ktorej pamiatky a jej 
vplyv na vtedajšiu dobu. Domnievame sa, že tento krok je dôležitý, ale pri preklade 
pristupujeme ku každému textu rovnako, pretože v translatológii nám ide hlavne o preklad 
a nie o historicko-výkladový diskurz. 
Spôsob vnímania historického prameňa znamená, či má daný text normatívny, náučný, 
náboženský, alebo beletristický charakter. Uvedené charakteristiky musí prekladateľ 
akceptovať a svoj translát koncipovať tak, aby uvedené charakteristiky zachoval 
a nepozmenil.
Materiálna existencia historického prameňa predstavuje technicko-polygrafickú stavbu, 
pričom v tejto súvislosti rozlišujeme medzi viacerými druhmi textov.

Druhou významnou typológiou je typológia F. Sarana (1975, s. 103):
1. Texty zamerané na fikciu

Fiktívne texty sú literárne beletristické texty s umeleckým obsahom. Pri ich preklade musíme 
dodržiavať tak pravidlá historického, ako aj umeleckého prekladu. Fiktívne, beletristické 
obsahy sa ale nenachádzajú len v literárnych textoch. Môžu sa vyskytnúť i v normatívnych 
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textoch. Prekladateľ má v tomto prípade povinnosť zachovať umeleckú svojbytnosť 
fiktívneho textu aj v rámci normatívne orientovanej historickej písomnej pamiatky.
  

2. Texty normatívneho charakteru
Do tejto skupiny zaraďujeme všetky úradné dokumenty, listiny a spisy s normatívnou 
funkciou. Ich cieľom je exponovať spoločenské alebo špecifické pravidlá správania sa, rôzne 
pracovné postupy, nariadenia a vyhlášky organizujúce istú činnosť. Ďalej sem zaraďujeme 
všetky právne texty a predpisy. Ich preklad si vyžaduje striktnú obsahovú ale aj formálnu 
dôslednosť. Normatívne texty sa nedajú voľne interpretovať, prekladateľ sa musí striktne 
pridržiavať východiskového textu a má využiť všetky dostupné možnosti riešenia okrem 
subjektívnej interpretácie obsahu. 

3. Texty zamerané na fakty
Zaraďujeme sem „protokoly“ a naratívne historické texty. Od prekladateľa sa očakáva, že 
zachová v cieľovom texte naratívne prvky tak, aby bolo zrejmé, že hlavným poslaním textu je 
sprostredkovávanie nie fikcií, ani noriem, ale faktov, čiže skutočných udalostí. V tejto 
súvislosti nie je nutné pátrať po pravdivosti konkrétnej skutočnosti. 
F. Saran (1975, s. 104) uvádza, že k prekladu historických textov treba pristupovať s veľkou 
pokorou. Základnou chybou je, ak si prekladateľ myslí, že detailne rozumie celej skúmanej 
písomnej pamiatke. Franz Saran zastáva názor, že zmyslu historického textu sa musíme 
približovať len pomaly, čím sa nám postupne aspoň čiastočne otvára jeho výpovedná hodnota 
i poslanie. Za najväčšiu devízu prekladu historických textov autor považuje trpezlivosť, ktorá 
stojí v priamej opozícii k povýšeneckému, „násilnému“ porozumeniu a prekladu textu. 

Zásady a pravidlá translácie historických textov

a)  Požiadavky na osobu prekladateľa:
 prekladateľ historických textov musí disponovať odbornými schopnosťami 

a skúsenosťami z oblasti prekladu;
 prekladateľ musí mať dobré znalosti z historickej gramatiky, musí dôkladne poznať 

všetky vývinové štádiá daného jazyka;
 dôležitým predpokladom realizovania správnych historických prekladov je poznanie 

historických, spoločenských a kultúrnych súvislostí danej doby, inak nie je možné 
urobiť kvalitný preklad. Ide hlavne o cirkevné, svetské tradície, formy spoločenského 
života, zvyky a obyčaje. Preklad sa dá uskutočniť aj bez ich poznania, potom to je ale 
subjektívna a nekompetentná interpretácia bez odbornej relevancie.

b) Zásady práce s textom:
 Pred každým prekladom je potrebné si uvedomiť, aký stupeň vypracovanosti a kvality 

prekladu sa má dosiahnuť, ak je zámerom prekladu iba porozumenie nejasných častí 
textu, postačí jednoduchší preklad a prekladová analýza. Pri podrobnom preklade 
najprv uskutočňujeme prvotný preklad, následne dôsledný preklad celého textu, ktorý 
sa v priebehu analýzy ešte ďalej syntakticky a štylisticky upravuje.

 Sowinski (1992, s. 49) odporúča prekladateľovi čítať si historický text nahlas, pretože 
týmto spôsobom sa výrazne uľahčuje porozumenie zdanlivo nezrozumiteľných častí 
textu.

 V historických textoch sa vyskytuje veľa slov, ktoré sú na prvý pohľad totožné 
s lexikou moderného jazyka. Tieto slová sa ale nesmú len mechanicky preniesť do 
súčasného jazyka, ale je dôležité hľadať rôzne synonymá, kontextuálne vzťahy, ktoré 
nám pomôžu utvrdiť sa v tom, že ide o jeden a ten istý význam.
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 Prekladateľ musí dbať na morfologickú stavbu originálu a pátrať po správnych 
ekvivalentoch v súčasnom jazyku, napr. formy a tvary, ktoré sa už nevyskytujú musí 
nahradiť inými.

 Poetickú stránku textu (rýmy a ďalšie umelecké prostriedky) musí prekladateľ 
prispôsobovať a upravovať tak, aby nepôsobili triviálne a nevhodne. Pre tento účel je 
oprávnený pozmeniť usporiadanie vetných členov, ale aj výber jednotlivých slov tak,
aby bol daný umelecký prostriedok zachovaný.

 Prekladateľ musí dôsledne sledovať slovesné tvary v minulom čase, lebo v porovnaní 
s dnešnými tvarmi existuje veľká diskrepancia a nesprávnym formálnym posúdením 
by týmto spôsobom vznikol chybný preklad.

 Syntaktická stavba jazyka predchádzajúcich vývinových štádií nezodpovedá dnešnej 
a prekladateľ musí v procese translácie realizovať syntaktickú analýzu textu, na 
základe ktorej dokáže transformovať zložité syntaktické štruktúry historického jazyka 
na moderné.

Zhrnutie

Preklad po nemeckých písaných historických textov sa v súčasnej translatologickej vede 
nachádza na okraji záujmu jej skúmania. Z dôvodu zachovania historicko-kultúrneho odkazu 
našich predkov a kvôli obohateniu  translatológie a germanistiky je nevyhnutné venovať 
väčšiu pozornosť uvedenému druhu prekladu. V našom príspevku sme charakterizovali 
základné možnosti práce s historickými textami. Ide o všeobecný návod, ktorý je 
v konkrétnom prekladateľskom zadaní potrebné prispôsobiť danej povahe textu 
a pragmatickým cieľom prekladu. 

Literatúra

NORD, Ch. 1995. Textanalyse und Übersetzen. Julius Groos Verlag : Heidelberg, 284 s.  
ISBN 3872768689.
SARAN, F. 1975. Das Übersetzen aus dem Mittelhochdeutschen. Niemeyer : Tübingen, 228 
s.
SOWINSKI, B. 1992. Probleme des Übersetzens aus älteren deutschen Texten. Peter Lang 
AG : Bern, 195 s. ISBN 3-261-04458-6.
THEUERKAUF, G. 1991. Einführung in die Interpretation historischer Quellen,
Schwerpunkt: Mittelalter. Ferdinand Schöningh Verlag : Paderborn, 263 s. ISBN 3-506-
99400-X. 
ZIEGLER, A. 1999. Actionale Protocollum. Das älteste Stadtbuch von Bratislava/Preßburg 
aus den Jahren 1402 – 1506. Múzeum kultúry karpatských Nemcov : Bratislava, 374 s. ISBN 
80 – 8060-014-7

Mgr. Ervín Weiss
FF UKF Nitra, Katedra translatológie
Štefánikova 67
949 74 Nitra
ervin.weiss@ukf.sk


