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Azda najväčší umelec, 

aký sa u nás objavil 

od čias Ševčenka... 

absolútny majster formy ... 

 

Ivan Franko 

 

 

1 LINGVISTICKÉ ŠPECIFIKÁ POVIEDOK VASYĽA STEFANYKA 

A ICH PREKLADOV  

1.1 Originalita jazyka a štýlu Vasyľa Stefanyka ako ťažisko 

problematiky skúmania prekladov 

Vasyľ Stefanyk (1871–1918), západoukrajinský prozaik, bol výnimočným literárnym 

zjavom nielen v dobe, v ktorej žil. Svojím majstrovstvom udivuje aj dnes. Je autorom 

stručnej, sugestívnej a impresionisticky ladenej prózy. Cez detail dokázal vyjadriť 

univerzálny obraz skutočnosti v sociálnom prepadlisku haličskej dediny na prelome 

posledných storočí. Prvé dielka menšieho rozsahu, publicistické črty (Žalúdky našich 

pracujúcich ľudí) a poéziu v próze (Fornaľ Antin), publikoval v študentských časopisoch 

ešte počas gymnaziálnych štúdií v Drohobyči. V rokoch 1897 – 1900 napísal väčšinu 

svojich poviedok. Prvá Stefanykova zbierka Syňaknyžečka vyšla v roku 1899. Obsahovala 

pätnásť próz a vyvolala pozitívny ohlas ukrajinskej a poľskej kritiky. V tomto období sa 

objavili aj prvé poľské, nemecké a ruské časopisecké preklady Stefanykových próz. V roku 

1900 publikoval druhú zbierku poviedok Kaminnyj chrest, ktorá bola kladne hodnotená 

znalcom ukrajinskej literatúry Ivanom Frankom. Treťou zbierkou pod názvom Doroha sa 

v roku 1901 zavŕšilo prvé obdobie Stefanykovej literárnej činnosti, po ktorom sa na 

pätnásť rokov odmlčal. Prózou Detská príhoda sa v roku 1916 Vasyľ Stefanyk k literárnej 

činnosti vrátil. Po tomto diele mu ešte v roku 1926 vyšla nová zbierka próz s titulom 

Zemľa. Vasyľ Stefanyk sa na rozdiel od iných autorov nezlepšoval od diela k dielu. S. 

Rakús v doslove poviedkového výberu Chýr uvádza, že už vo svojich prvých poviedkach 

sa Stefanyk javí ako celostný, zavŕšený autor a kompaktný umelec. Jeho neskoršie práce sú 

rovnako vydarené ako tie ranné. 
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Vasyľ Stefanyk – majster krátkeho žánru na Ukrajine 

Nerozsiahle dielo Vasyľa Stefanyka zanechalo v ukrajinskej literatúre citeľnú stopu, 

ktorá je podľa literárneho vedca S. Rakúsa s odstupom času ešte viditeľnejšia. Ak v ňom 

čas čosi odsunul do úzadia, potom to, čo v ňom povýšil, preniklo medzi trvalé hodnoty 

ukrajinskej, ale aj európskej novelistiky (Rakús, 1976). Tvorbu Vasyľa Stefanyka už v čase 

jej vzniku oceňovali vtedajší významní literáti
2
. Literárna kritika ho dokonca zaradila 

medzi najväčších svetových novelistov. Jeho tvorivá invencia sa prejavila na ploche 

kratšieho žánru, ktorý S. Rakús nazýva novela napriek tomu, že kvantitatívne hľadisko by 

pri viacerých prózach poukazovalo skôr na poviedku (Rakús, 1976). 

V centre príbehu Stefanykovych diel je vždy výnimočná, ba niekedy až hraničná 

udalosť. Autor približuje svojho hrdinu v situáciách, keď sa v jeho živote deje niečo 

mimoriadne, vymykajúce sa z rámca bežných dní. Pred čitateľom defilujú obrazy 

bezmocných žien, mužov, starcov i detí. Stefanyk sa sústreďuje predovšetkým na vnútorné 

prežívanie postáv, ktoré zobrazuje verne, expresívne, s drsným realizmom a bez 

sentimentality. Rozsiahlejšie opisy vonkajších udalostí v príbehoch nenájdeme, nie sú 

podstatné. Autor zväčša nevenuje pozornosť ani životným peripetiám hrdinu, 

prebiehajúcim poza rámec ústrednej udalosti, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní celý 

zvyšok jeho života. Vyhrotená udalosť (smrť, choroba, vražda, rodinné problémy) postavu 

vždy významne poznamenáva. U Stefanyka nenachádzame ľúbostné námety, atmosféru 

šťastnej ľahkosti či lyrické opisy prírody. Napriek tomu autor vidí život objektívne a v jeho 

najsubtílnejších, i keď tragických prejavoch. 

Vasyľ Stefanyk ovláda krátky žáner, takmer všetky pohnuté udalosti sú zobrazované 

v priebehu veľmi krátkeho časového úseku. Na nerozsiahlej ploche dokáže stručne, 

lakonicky, ale zároveň mimoriadne umelecky presvedčivo a komplexne stvárniť osudové 

udalosti. Príčina týchto udalostí zväčša pramení v hlbokých sociálnych rozdieloch; spolu 

so S. Rakúsom môžeme teda konštatovať, že fundamentálnou črtou jeho próz je silný 

sociálny akcent, ktorý vyplynul z tragického osudu haličského vidiečana na konci 19. 

a v prvých troch desaťročiach 20. storočia. Pre lepšie pochopenie výnimočnosti 

Stefanykovej tvorby si priblížime miesto deja väčšiny jeho poviedok. 

                                                           
2
 napr. Maxim Gorkij, Ivan Franko a i. 



10 

 

Miesto činu – Pokutsko 

Dejiskom Stefanykovych próz je jeho rodný kraj – Pokutsko. Z hľadiska tvorby 

najvýznamnejšieho ukrajinského novelistu začiatku 20. storočia je táto oblasť nesmierne 

zaujímavá a má dominantný vplyv na výber výrazových prostriedkov v jednotlivých 

poviedkach a novelách. Pristavíme sa pri jej histórii a špecifikách. Pokutsko patrilo pod 

geografickú jednotku označovanú ako Halič
3
. Je to historická oblasť v dnešnom 

juhovýchodnom Poľsku a na severozápadnej Ukrajine. V rokoch 1772 až 1918 bolo toto 

územie 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 región vyznačoval aj 

etnografickými osobitosťami. Tie pochádzali hlavne z oblasti tradičnej kultúry 

a každodenného života, kam patril napríklad národný odev, slovesný a hudobný folklór, 

tance a miestne remeslá. Okrem týchto vonkajších prvkov, pre Haličanov typických, to 

boli aj jazykové zvláštnosti, ktorými sa ich celkový prejav líšil od ostatných Ukrajincov 

žijúcich v iných regiónoch. V čase vzniku poviedok Vasyľa Stefanyka bola Halič 

ovplyvňovaná jazykmi a dialektmi, ktoré sa v Rakúsko-Uhorsku používali, t.j. nemčinou, 

slovenčinou, poľštinou a maďarčinou. 

Príčiny jazykového dualizmu Vasyľa Stefanyka 

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 tvorili umeleckú literatúru, nebol ešte na prelome 19. a 20. storočia plne 

normovaný. V čase formovania ukrajinského literárneho jazyka nejestvoval len jediný 

dialekt. Bázou pre vznik spisovného jazyka sa preto stalo hneď niekoľko príbuzných 

dialektových variantov. Samotní autori, ktorí literárny jazyk formovali v čase jeho vzniku, 

                                                           
3
 Halič (ukr. Галичина, poľ. Galicja, nem. Galizien, zriedkavo nazývaná tiež latinským názvom Galícia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko-Uhorsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko-Uhorsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1867
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%ADni
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BE%C5%A1tina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
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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. 

Vasyľ Stefanyk ako propagátor pokutského dialektu 

Znalec Stefanykovej tvorby a zároveň jeho vzor, Ivan Franko, ho nazval 

„absolútnym pánom formy“. Stefanykove diela nemajú analógie, pokiaľ ide o princíp, 

akým tvorí obraz, ani vo výbere kompozície, napínavosti deja či jednoduchosti výpovede 

a čistej tragiky. Jazyk jeho diel je archívom miestnej (pokutskej) dialektovej lexiky 

v replikách predstaviteľov jeho poviedok. Táto lexika je vedome uchovávaná aj v autorskej 

reči, pričom spisovateľ používa fonetické, morfologické i syntaktické dialektizmy. Prejavy 

jednotlivých osôb sú častejšie než autorská reč, ktorá je často obmedzená na zopár 

výstupov. 

Stefanyk veľmi citlivo vnímal diferencie pokutského dialektu, jeho rytmus, intonáciu 

či nevyslovené poryvy duše. Práve ním bol schopný vyjadriť realitu, život a tragiku 

obyvateľov tohto regiónu. Umelou zmenou jazyka na literárny by sa pravdepodobne 

stratila hĺbka a emotívnosť Stefanykových 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 Stefanykovu tvorbu najvýstižnejšie charakterizuje jazykový dualizmus. 

Ukrajinský literárny jazyk spájal s dialektom – v priamej reči v plnom rozsahu uplatňoval 

dialekt, v nepriamej o niečo menej a v autorskej sa snažil zachovávať literárny jazyk. 

Poviedky Stefanyka obohatili jazyk umeleckej literatúry, jeho výrazové možnosti a 

slovník. Do povedomia čitateľov sa dostali reálie späté s každodenným životom 

pokutského dedinčana toho času. 

V druhom období autorovej tvorby, keď sa už literárny jazyk vyznačoval väčšou 

mierou normovanosti aj v Haliči, dialektových prvkov v prejavoch Stefanykových hrdinov 

ubúda a niekedy dokonca hovoria čisto „literárne“. 
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Avšak vo všetkých obdobiach jeho poviedkovej tvorby sú jazyk predstaviteľov 

inteligencie a autorská reč jazykom literárnym. Jazykový dualizmus je najvýraznejší práve 

v poviedkach, kde je reč postáv výrazne nárečová. Reč autora je často kusá, plní úlohu 

remarkov k hlavnému deju a je prerozprávaná literárnym, normovaným jazykom. 

Medzi dialektizmy rátame slová na fonetickej, lexikálnej, slovotvornej, 

frazeologickej a gramatickej úrovni jazyka. Opierajúc sa o výskumy ukrajinských 

dialektológov (Bulachovského, Hryščenka, Žovtobrjucha) považujeme nasledujúcu 

klasifikáciu nárečových slov za najpresnejšiu. Títo autori rozlišujú dialektizmy: 

● fonetické (ortoepické osobitosti reči, špecifiká výslovnosti, zvukové zmeny 

v lexéme); 

● lexikálne (nominácia predmetov, skutočností, okolitých reálií v zhode 

s jazykovým obrazom obyvateľstva danej oblasti); 

● 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 týchto 

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); 
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[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); 

po spoluhláske [с] chýba mäkký znak na konci slov (хтос, шос, якос, цес, вес, дес); 

po spoluhláske [ц] na konci slova pred samohláskou [а], [у] chýba 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). 

Slovotvorné dialektizmy v jazyku poviedok Vasyľa Stefanyka 

Sufix -оньк (lit. -еньк) – дрібонький, сухонький, тихонький, потихоньки. 

Adjektívny sufix -цький (lit. -ський) – люцький, панцький, свинцький, 

наймицький. 

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 – 
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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 Vasyľa Stefanyka 

● Prípony v rámci 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). 
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● 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, ми, мні, 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). 

● 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 rozkazovacieho 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, 

порозходилиси, розпук би си). 

Preklady Stefanykových diel 

Poviedky Vasyľa Stefanyka sú vďaka prekladom známe nielen v poľštine, ruštine 

a nemčine, ale aj v litovskom, bieloruskom, francúzskom, anglickom, maďarskom, 

talianskom, srbochorvátskom, rumunskom, bulharskom, českom, slovenskom a iných 

jazykoch. Prvý český knižný výber Stefanyka pochádza z roku 1905, sú to Povídky v 

preklade Karla V. Rypáčka a Kamilly Neumannovej. Ďalší výber v preklade Rudolfa 

Hůlku je z roku 1945, nesie názov Ona – země. Literárna kritika tvrdila, že to bol ďalší 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V._Ryp%C3%A1%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamilla_Neumannov%C3%A1
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krok k lepšiemu poznaniu tvorby Vasyľa Stefanyka. Mária a Ivan Slavíkoví boli autormi 

výberu Ve vzduchu plovou lesy, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Vyšehrad v roku 1951. Ich 

výber obsahuje 35 poviedok. O viac ako dve dekády neskôr, v roku 1978, vyšiel 

v rovnakom vydavateľstve preklad 37 poviedok Stefanyka pod názvom Javorové listí. 

Autormi boli poprední českí ukrajinisti Zina a Konstantin Genyk-Berezovskí. V doslove 

k uvedenému prekladu česká ukrajinistka Z. Genyk-Berezovská napísala: „(...) i dnes ještě 

může překvapit Stefanykovo pojetí života. Na jedné straně naprosto střízlivé, úplně 

obnažené pozorování a ve své podstatě tragické hodnocení skutečnosti, a na druhé zas 

básnivé ocenění lidských citů i mezilidských vztahů“ (Berezovská, 1977, s. 161 – 166). 

Prvý slovenský preklad Stefanykovho diela uverejnili Slovenské noviny v roku 1901, 

bola to poviedka Robotnícka knižka. O rok neskôr, pod pseudonymom Andrej Potocký, 

publikovali Národné noviny prvý Votrubov preklad Stefanyka – prózu Odviedli z dediny. 

Aj v ďalších rokoch 20. storočia to bol F. Votruba, ktorý posunul slovensko-ukrajinské 

literárne vzťahy na vyššiu úroveň. Čo sa týka kvality jeho prekladov, I. Jackanin 

poznamenáva, že F. Votruba sa až príliš usiloval priblížiť slovenskému čitateľovi reálie 

originálu, čím došlo k značným posunom aj k ochudobneniu poetiky Stefanykových 

poviedok
4
 (Jackanin, 2011). V roku 1903 uverejnil v Slovenskom domovom kalendári 

a v Ľudových novinách novely Smrť, Novina, Deti a Modrá knižka, o rok neskôr 

v Slovenskom týždenníku vyšli preklady noviel Javorové lístie, List a Zúfal si. V roku 

1911 Slovenský denník uverejnil ďalšie preklady próz Zatratený, Podzim, Novina, Moje 

slovo a Slovenské noviny priniesli prózu Posledné minúty. V roku 1922 je opäť v preklade 

F. Votrubu uverejnená v slovenskej tlači novela Katrusia a v roku 1925 Slovenský denník 

publikuje Stefanykovu miniatúru Večerná hodina, ktorú preložil K. Rypáček. V ďalších 

rokoch (1928 a 1939) ešte časopisecky (Slovenský východ a Nový Svet) vyšla novela 

Katrusia. 

V knižnej podobe sa dielo Vasyľa Stefanyka dostalo do rúk slovenského čitateľa až 

v roku 1976. Výber z jeho poviedok, spolu šestnástich, pod názvom Chýr vyšiel v edícii 

Lipa
5
 vo východoslovenskom vydavateľstve. Autorom tohto doposiaľ jediného prekladu je 

Juraj Andričík. Doslov „Stefanykov prozaický svet“ napísal slovenský spisovateľ a 

literárny vedec S. Rakús, ktorý vnímal Stefanyka ako moderného autora napriek jeho 

                                                           
4
 http://www.iliteratura.cz/Clanek/29157/procjuk-stepan-trojanda-rytualnoho-bolju-roman-pro-vasylja-

stefanyka 
5
 Lipa – edícia slovanských literatúr, založil ju J. Zambor, redaktor Východoslovenského vydavateľstva 

v Košiciach. Okolo Lipy sa zoskupovali vtedajší východoslovenskí literáti ako A. Bagin, S. Rakús, 

J. Rybák, A. Valcerová-Bacigálová, M. Heveši, J. Andričík a ďalší.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1951
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ukotveniu v poviedkovom priestore mapujúcom tragiku západoukrajinského vidieka. 

„Nerozsiahle dielo západoukrajinského prozaika Vasyľa Stefanyka zanechalo v ukrajinskej 

literatúre citeľnú stopu, dodajme k tomu, že stopu s odstupom času ešte viditeľnejšiu, lebo 

ak čas v tomto diele čosi odsunul do úzadia, potom to, čo v ňom povýšil, preniklo medzi 

trvalé hodnoty ukrajinskej, ale aj európskej novelistiky“ (Rakús, 1976, s. 141 – 152). 

1.2 Poetika poviedok Vasyľa Stefanyka v kontexte umeleckého prekladu 

do slovenčiny 

V nasledujúcej časti práce sa v kontexte umeleckého prekladu bližšie pozrieme na 

poetiku Stefanykových poviedok. Vasyľ Stefanyk je majstrovským predstaviteľom 

krátkeho žánru v ukrajinskej literatúre začiatku 20. storočia. Novátorstvo jeho štýlu 

spočíva v porušovaní klasickej dramatickej výstavby diela, pričom výrazný akcent kladie 

na psychologizmus postáv. Cez akcentovaný detail, na relatívne malom priestore, dokáže 

podať široký obraz sociálnej skutočnosti. 

Keďže je obmedzený krátkym rozsahom svojich próz, pointu príbehu strategicky 

umiestňuje na začiatok. Tak je to napríklad v poviedke s názvom Chýr  Новина, ktorá sa 

začína mimoriadne presvedčivo, plasticky, ale bez pátosu: 

„У селі сталася новина, що Гриц Летючий утопив у ріці свою дівчинку. Він 

хотів утопити і старшу, але випросилася.“ (Stefanyk, 1972, s. 60).
6
 

Slovenský preklad: 

„Po dedine sa rozniesol chýr, že Hryc Letučyj utopil v rieke svoju dcérku. Chcel 

utopiť aj staršiu, ale tá ho uprosila.“ (Stefanyk, 1976, s. 93).
7
 

Poviedka Dávne časy/Давнина sa vyznačuje miernejším tónom. Hneď v úvode je 

čitateľ konfrontovaný s takýmto konštatovaním: 

„Bони всі троє вже в могилі, вже давно над їз гробами вишні цвітуть і родять, 

і хрести дубові у їх головах похилилися. Померли давно: Дмитро, баба Дмитриха і 

дяк Базо.“ (1972, s. 106). 

Slovenský preklad: 

„Už sú všetci traja na cintoríne, už dávno im nad hrobmi kvitnú a rodia višne, aj 

dubové kríže na záhlaví sa nachýlili. Už dávno zomrel dedo Dmytro, babka Dmytrycha 

i kantor Bazo.“ (1976, s. 9). 

                                                           
6
 Úryvky z ukrajinského originálu uvádzame z diela Stefanyk, V.: Tvory. Kyjiv: Moloď, 1972. 

7
 Úryvky zo slovenského prekladu uvádzame z diela Stefanyk, V.: Chýr. Košice: Lipa, 1976. 
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Rovnako lakonicky sa začína aj poviedka Skon  Скін: 

„Як глуха осінь настала, як з ліса все листя опало, як чорні ворони поле вкрили, 

та тоді до старого Леся прийшла смерть.“ (1972, s. 104). 

Slovenská verzia: 

„Keď nastala chmúrna jeseň a zo stromov opadalo všetko lístie, keď čierne vrany 

pokryli polia, po starého Lesa prišla smrť.“ (1976, s. 45). 

Čítaním prekladu sa čitateľa zmocňuje rovnako sugestívny dojem ako po prečítaní 

originálu. Prekladateľ dokázal voľbou primeraných ekvivalentov v slovenskom jazyku 

navodiť atmosféru monumentálneho zážitku a zároveň potrebu otázky, prečo k onej 

udalosti došlo. Dôraz sa razom presúva zo samotnej udalosti na jej príčinu, takže 

vyčerpanie dramatickosti hneď na začiatku je len zdanlivé. V pokračujúcej časti poviedok 

je priestor venovaný samotným dôvodom, resp. príčinám činov, ku ktorým došlo. 

V iných poviedkach dáva Stefanyk prednosť postupnému rozplietaniu príbehového 

klbka života hlavnej postavy. Udalosti prebiehajú síce naoko staticky, no neodvratne. 

V takýchto intenciách sa nesie aj príchod hraničnej udalosti – smrti. Je prejavom 

pokojného a prirodzeného plynutia času. Stefanyk nepozná tabuizáciu, svet jeho hrdinov je 

kontrastný a viacvrstvový. Tento kontrast zasahuje ako do tematického, tak i 

do kompozičného a jazykového plánu. 

Zamerajúc sa na jazykovú rovinu poviedok, je známe, že Stefanyk písal pokutským 

dialektom, ktorý najviac vynikol v originálnom znení jeho diel. 

Problém prekladu dialektizmov je aj dnes diskutabilný. I. Jackanin hovorí o prístupe 

dvoch ukrajinských teoretikov prekladu, V. Koptilova a H. Kočuru, ktorí k prekladu 

dialektizmov zaujímajú nasledujúce stanovisko: V. Koptilov je proti ich používaniu, tvrdí, 

že dialektizmy sťažujú pochopenie diela. H. Kočura zasa akcentuje nevyhnutnosť zachovať 

v preklade aj nárečie. Práve tu I. Jackanin podčiarkuje, že v honbe za čistotou jazyka sa 

„zabúda na bohatstvo, pestrofarebnosť umeleckého diela. V takejto čistote nie je život, ba 

ani žiadny život tam nie je možný“ (Jackanin, 1999, s. 105). 

A napokon názor slovenského literárneho vedca J. Ferenčíka, ktorý v knihe Kontexty 

prekladu (1982) propaguje pravidlo neprekladať regionálny dialekt originálu akýmkoľvek 

konkrétnym regionálnym dialektom slovenčiny. Tohto pravidla sa držal pri prekladaní 

Stefanykových próz aj J. Andričík. 

Haličský dialekt dostáva u Stefanyka priestor hlavne v krátkych a dynamických 

dialógoch, ktoré sú navyše plné dobových výrazov. Za takýchto okolností zohráva v 

translatologickom procese veľkú úlohu kultúrny aspekt a skúsenostný komplex 
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prekladateľa, ktorý musel zohľadňovať aj naše národné tradície. Dialektizmy v prózach 

tvoria neprehliadnuteľný celok so špecifickými znakmi. 

V slovenskom preklade je atmosféra starej haličskej dediny zachovaná. J. Andričík 

sa v primeranej miere nevyhýba nárečovým slovám, archaizmom, ba ani slangovým 

výrazom. Nimi do určitej miery tento spôsob prekladu – naturalizáciu – kompenzuje. 

Nevyužíva však slová žiadneho konkrétneho dialektu. 

Postavy komunikujú výrazmi Stefanykovho rodného kraja, napr. v poviedke 

Máj Май, kde sme nárečové slová zvýraznili: „Як бузок по млаці ходить“ (1972, s. 115)/ 

„Ako bocian po mláke chodí“ (1976, s. 18); „Переднівок дуже прикрий“ (1972, s. 115)/ 

„Žnivá pripierajú“ (1976, s. 18); „Корець орнарії“ (1972, s. 115)/ „Korec žitka“ (1976, s. 

18); „Чужого не люблю кивати“ (1972, s. 115)/ „Na cudzie ani nepomyslím“ (1976, s. 

19); Павун (1972, s. 116)/Páv (1976, s. 20). 

Vzhľadom na krátkosť žánru sa pri preklade Stefanykových diel nestretávame 

s vynechávaním kapitol ani obsiahlejšich textových úsekov. Neplatí to len v prípade 

poviedky Javorové lístky/Кленові листки, kde v slovenskom preklade chýba prvá 

kapitola. Tá tvorí pomyselný úvod k ďalším trom častiam. Ústredné miesto v nej zaujíma 

Ivan, otec práve pokrsteného dieťaťa. Hostia na krstinách počúvajú jeho bedákanie nad 

počtom vlastných detí a jeho obavy, čo s nimi bude, aký osud ich čaká. V ďalších 

kapitolách sme svedkami agónie jeho manželky, ktorá dokonáva a zodpovednosť presúva 

na najstaršieho syna Semenka, keďže otec Ivan pracuje do úmoru. 

V poviedke Lesova família/Лесева фамілія autor rieši problém alkoholizmu a jeho 

negatívny dopad na všetkých členov rodiny: 

„– Ой, не тікай, ой, не біжи, не розноси мою працю з межі дітий! – А ти, 

мерзó, знов хочеш робити веймір на всі люди! Лице би-c мала! 

– Лиця я із-за такого газди не мала, та й не буду мати! Давай мішок та 

пропадай. А ні, то будем тібити, буду ті бити з дітьми насеред села! Най буде 

покаяніє на увесь світ! Давай! 

– Ти, стара лєрво, та ци ти здуріла? Та я тебе і бахурів твоїх повішію!“ (1972, 

s. 33). 

Slovenský preklad: 

„– Ach, neutekaj, ach, nebež, nevynášaj od detí moju prácu! 

– A ty, hnusoba hnusná, zase chceš robiť pred všetkými ľuďmi cirkus! Mala by si 

mať rozum! 
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– Rozum som za takého gazdu nemala, ani nebudem mať. Daj sem vrece a choď do 

pekla. Keď nedáš, budeme ťa biť, budem ťa s deťmi stred dediny biť! Celému svetu na 

posmech! Daj ho sem! – Ty, stará fľandra, zošalela si? Hneď ťa aj s tými tvojími faganami 

obesím!“ (1976, s. 111). 

V ukážke si môžeme všimnúť nárečové slovo веймір. V spisovnej ukrajinčine sa 

používa галас, крик. J. Andričík zvolil expresívnejší výraz cirkus. Rovnako aj v prípade 

výrazu бахури, čo je dialektizmus pomenúvajúci deti, Andričíkova voľba padla na 

slovenský ekvivalent fagani a ukázala sa byť tou najlepšou alternatívou. 

V tematickej rovine rieši Stefanyk opozitný vzťah: boháč – chudák, dedina – mesto, 

resp. muž – žena. Spomínaná relácia je zaujímavá tým, že autor si všíma výlučne 

konfliktné situácie a vzťahy. Ak je situácia opačná, nezaoberá sa ňou a berie ju ako 

samozrejmosť. Autorov antagonizmus k mužom, ktorý sa prejavil vo viacerých prózach, je 

pravdepodobne spojený s nenávisťou voči vlastnému otcovi, ktorému vyčítal, že matku, 

ktorú on nadovšetko miloval, priviedol do hrobu. 

V oblasti kompozície sa často odohráva jedna udalosť na dvoch rôznych úrovniach. 

Najskôr sa udeje, neskôr je hodnotená, čím sú do poviedky vnášané sociálne, 

psychologické a etické významy. Motivácia činu má najčastejšie realistický spoločensko-

psychologický rozmer. Na úrovni kompozičnej výstavby poviedky Súd môžeme sledovať 

pre Stefanyka charakteristický prvok, akým je retrospektívny pohľad na udalosť. Ten sa 

v jednom príbehu premietne hneď dvakrát – v úvode a vzápätí v retrospektívnom pohľade 

do minulosti, keď je udalosť skúmaná. Aj načasovanie epizódy sa vo väčšine poviedok 

odohráva večer, v noci, resp. na svitaní a najčastejšie s príchodom zimy, ktorá je tak 

symbolom zániku a umierania. 

„Зробилася цілком днина. Хати на білім снігу стояли, як громади чорних, 

великих птахів. Ліс найспокійніше шептав. Дзвін іще голосив тривогу. З громади 

жінок вийшла Іваниха Золота, ймила окервавленого чоловіка за рукав та й так 

казала: 

–Чоловіче, таподивиси на людей, та на село, та на ліс, та спамнєтайси! Та 

що-с наробив, та людене худоба?“ (1972, s. 167). 

Preklad do slovenského jazyka: 

„Сelkom sa rozbrieždilo. Chalupy stáli na bielom snehu ako kŕdeľ veľkých čiernych 

vtákov. Hora si pokojne šepkala. Zvon ešte zvonil na poplach. Z davu žien vyšla Ivanycha 

Zolotá, chytila zakrvaveného muža za rukáv a povedala: – Pozri sa, muž môj, na ľudí, na 
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dedinu, na les a spamätaj sa! Čo si to porobil?Veď sú to ľudia, a nie dobytok.“ (1976, s. 

67). 

V tomto odseku sa nachádzajú slová, ktoré J. Andričík na jednom mieste prekladá 

ako hora a inde ako les, pričom v ukrajinčine sa uvádza len slovo ліс. V tomto kontexte 

ich prekladateľ pravdepodobne vnímal ako synonymá ukrajinského výrazu. Z pohľadu 

lingvistiky prekladu by sme však mohli diferencovať dva etymologicky odlišné termíny 

s odlišnou obsahovou náplňou. 

Ďalším silným výrazovým prostriedkom noviel je kontrast. Kľúčovým kontrastom 

je bohatý verzus chudobný, druhotným je muž kontra žena. Objavuje sa aj kontrast mesto – 

dedina. Celý príbeh v novele Súd je postavený na nenávisti chudobných voči bohatým. 

„– Кого б'ють? 

–Багачів. 

–А хто б'є? 

–Весілє. 

–А Федька вже вбили? 

–Він вже на тамнім боці“ (1972, s. 166). 

Slovenský preklad: 

„–Koho bijú? 

–Boháčov. 

–A kto bije? 

–Svadobníci. 

–A Feďku už zabili? 

–Už je na druhom svete“ (1976, s. 65). 

Posledná veta v preklade implikuje rôzne pomenovania odchodu na druhý svet 

v ukrajinskom a slovenskom kontexte. Kým v ukrajinčine je na druhej strane, v slovenčine 

je na druhom svete; ak by sa použilo doslovné je na druhej strane, nemuselo by to 

znamenať, že je už po smrti. Je až znepokojujúce, ako autenticky Stefanyk dokáže 

opisovať predsmrtné stavy, zachovávajúc pritom zorný uhol pohľadu svojich postáv. 

Ďalšou typologickou črtou autorovej tvorby je psychologizmus. Vnútorné prežívanie 

postáv neodhaľuje priamym komentárom. Postavu približuje cez jej správanie a činy. 

Stefanyk sa akýmkoľvek zdĺhavým opisom vyhýba, preto je čitateľ nútený čítať pomedzi 

riadky. Je doslova stelesnením pravidla, že práve slovo robí spisovateľa. Úsporná voľba 
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jazykových prostriedkov a lapidárnosť vyjadrení sa pričiňujú o to, že pri preklade sa 

spravidla nič nevynecháva. 

„– Дєдязсукали ще свічку та й казали, що якби-сте умирали, аби вам дати у 

руки і засвітити. Коли я не знаю, коли давати“ (1972, s. 126). 

Slovenský preklad: 

„– Apko uhnietili ešte sviečku a vraveli, že keby ste umierali, aby som ju vám dal do 

rúk a zapálil. A či ja viem, kedy ju mám dať?“ (1976, s. 55). 

Finále väčšiny Stefanykových diel je nejasné. Dalo by sa povedať, že koniec zostáva 

takmer vždy otvorený. Autor tak dáva čitateľom slobodu domyslieť si, akým smerom by sa 

situácia mohla ďalej uberať. Pointa, aj keď je dobre ukrytá medzi riadkami, predsa len 

preniká celým príbehom. Tak, ako je to v závere novely Chýr/Новина: 

„Гриць закочував штани, щоб перейти річку, бо туди була дорога до міста. 

Вступив вже у води по кістки та й задеревів. – Мнєоца і сина і святого духа, амінь. 

Оче наш іже єси на небесі і на землі... Вернувся і пішов до моста.“ (1972, s. 62). 

Slovenský preklad: 

„Hryc si vykasal nohavice, že prebrodí rieku, lebo tadiaľ sa chodilo do mesta. Už bol 

vyšiel po členky do vody a zmeravel. – V mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen. Otče 

náš, ktorý si na nebesiach i na zemi...Vrátil sa a zamieril k mostu.“ (1976, s. 92). 

Stefanyk v novelách pracuje s expresívnymi výrazmi, aby umocnil pocity 

odohrávajúce sa v duši hrdinov. Hlavná postava v novele Chýr  Новина napr. nazýva svoje 

deti mŕtvolkami: 

„Гриць глянув на них із лави і погадав: ,Мерці,ʻ – і напудився так, що аж його 

піт обсипав.“ (1972, s. 60). / „Hryc na ne pozrel z lavice a pomyslel si: ,Mŕtvolky!ʻ a tak 

sa preľakol, že ho až oblial pot.“ (1976, s. 93). 

Tu môžeme pozorovať drobné odchýlky pri prekladaní dobových výrazov. Napríklad 

slovo сердачинa označuje v spisovnej ukrajinčine druh vrchného teplého odevu – свитка, 

ktorý slúžil ako časť ľudového kroja. Slovenská verzia pomenovanie tohto druhu odevu 

opomína, namiesto toho uvádza, že Lesycha striehla nad deťmi na podstení. Avšak 

v predchádzajúcej vete je uvedené, že si s deťmi ľahla do buriny v záhrade. Nesprávnym 

pochopením predlohy dochádza k posunu a dezinformácii. 

„Лесиха повиносила все з хати до сусідів. На ніч лягла з дітьми спати в городі, 

у бур'янах. Бояласья п'яного Леся, що вночі прийде. Дітям постелила мішок і 

накрила кожухом. Сама чипіла над ними в сердачині. 
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– Діти, діти, що мемо робити? Тото-мвам постелила сегодні на увесь вік! І 

пімрете, та слави не збудетеси! Не годна я цего за вас відмолити... 

І плакала, інаслухала, чи Лесь не вертає. 

Небо дрожало разом із звіздами. Одна впала з неба. Лесиха 

перехрестилася.“ (1972, s. 35). 

Slovenská verzia prekladu: 

„Lesycha povynášala všetko z chalupy do susedov. Na noc si s deťmi ľahla do buriny 

v záhrade. Bála sa, že v noci príde opitý Les. Deťom podstlala vrece a prikryla ich 

kožuchom. Sama nad nimi striehla na podstení. 

– Deti, deti, čo si teraz počneme? 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. 

Nebo sa chvelo spolu s hviezdami. Jedna hviezda spadla. Lesycha sa 

prežehnala.“ (1976, s. 113). 

Závery 

Krátkou sondou do prekladania próz Vasyľa Stefanyka do slovenčiny sme načrtli 

problémy, s ktorými sa prekladateľ pri translácii potýkal. Individuálny štýl Vasyľa 

Stefanyka, jeho poetiku, sa J. Andričík snažil napodobňovať aj použitím nespisovných 

slovných spojení. V reči hrdinov sa stretávame s hovorovými, niekedy i vulgárnymi 

slovami, dobovými výrazmi a všade sa nachádzajúcim pokutským dialektom 

západoukrajinskej dediny v dialógoch jednotlivých postáv. 

Na základe analyzovaného materiálu môžeme konštatovať, že krátke prózy 

Stefanyka sú preložené len s drobnými odchýlkami plynúcimi z rozdielnych jazykových 

podmienok týchto slovanských jazykov. Takmer nikde sa nestretávame s voľnými 

prekladmi jednotlivých viet. Všetky tituly diel Vasyľa Stefanyka boli J. Andričíkom 

preložené pod rovnomenným názvom. 

Psychologizmom a dramatizmom preniknutá tvorba Vasyľa Stefanyka nielen 

reflektuje život v písanej forme, ale je to príbeh prihovárajúci sa nám aj pomedzi riadky, 

keďže je výpoveďou o mentalite etnika, o tradíciách konkrétneho kultúrneho prostredia a 

o dobe. Je prirodzené, že autorské riešenie prenosu informácií sa bude odvíjať práve od 

možností sprostredkovať dané špecifiká v úplnom rozsahu. Dejiny myslenia o preklade sú 

aj dejinami autorského majstrovstva, konštituovania nových metodologických postupov 
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a výsledku ich uplatnenia. Sú dejinami, v ktorých sa odráža rôznorodosť prístupov 

k medzijazykovému a medzikultúrnemu transferu. Bez poznania kultúry v tom najširšom 

význame nie je možné sprostredkovať to najcennejšie – poetický a kognitívny odkaz diela. 

Preto sa výskum uberá paralelne dvoma smermi – literárnovedným a lingválnym. 

1.3 Literárna antroponymia v dielach Vasyľa Stefanyka 

a jej preklad do slovenčiny 

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na antroponymické názvy z poviedok Vasyľa 

Stefanyka a podrobnejšie preskúmame prekladateľské riešenia J. Andričíka. Komunikačná 

premisa v cieľovom jazyku musí byť dodržaná aj pri preklade antroponým. Cudzie 

antroponymá v preberajúcom jazyku majú fungovať tak, aby nebola porušená 

komunikatívna funkcia (porov. Ološtiak, 2001, s. 82). Pri vymedzovaní miesta vlastných 

mien treba brať do úvahy celý komplex faktorov súvisiaci s ich fungovaním v spoločnosti 

a v jazyku. Vlastné mená slúžia na identifikáciu a diferenciáciu príslušných objektov, resp. 

subjektov. Do spoločensko-komunikačných vzťahov sú zapojené užšie a bezprostrednejšie 

ako apelatíva, z lexikálnej zásoby ktorých boli vytvorené. Pomenovania osôb (osobné 

mená, antroponymá) tak vytvárajú najdôležitejšiu skupinu bioným. Jednotlivé triedy 

antroponým sa do značnej miery navzájom odlišujú, pretože s extralingválnou realitou sú 

späté rozličným spôsobom. Ako uvádza M. Ološtiak, vlastné mená je potrebné skúmať 

v rámci daného genus proximum. Zo slovnodruhového hľadiska patria antroponymá medzi 

substantíva. 

Jazyk a štýl krátkych próz Vasyľa Stefanyka vzbudzoval od začiatku jeho tvorby 

všeobecný záujem u bádateľov ukrajinského literárneho jazyka či historikov ukrajinskej 

literatúry. Výber vlastných mien pri nomináciách hrdinov vystupujúcich v Stefanykových 

dielach nie je náhodný a nesie pečať rukopisu autora. Obzvlášť pri prozaických dielach 

platí, že antroponymický systém býva prepojený so štýlom diel jednotlivých spisovateľov. 

Vlastné osobné mená, ktoré si autor vybral, vyznievajú vierohodne, pričom odzrkadľujú 

tradičnú antroponymiu tak, ako sa reálne používala v nomináciách vidieckeho 

obyvateľstva oblasti Haliče na prelome 19. a 20. storočia. 
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1.3.1 Preklad antroponým 

V predkladanej kapitole priblížime antroponymá, ktoré Vasyľ Stefanyk zvolil ako 

osobné mená hlavných hrdinov svojich poviedok. Východiskom pre našu analýzu sa stali 

poviedky napísané v rokoch 1899 – 1933 a jediný slovenský výber z diela Vasyľa 

Stefanyka pod názvom Chýr v preklade J. Andričíka z roku 1976, ktorý obsahuje šestnásť 

poviedok. 

V súvislosti so substitúciou antroponým prezentuje J. Levý zaujímavú myšlienku: 

„Při překladu jde přirozeně jen o význam, jenž má platnost v celku díla, nikoliv o 

významovost absolutní: nebudou se překládat jména, která sama o sobě mají sice 

sémantický obsah (König, Pokorný), ale takový, který není součástí významové výstavby 

díla“ (Levý, 1998, s. 116). Substitučné riešenia sa často uplatňujú pri preklade mier a váh, 

peňažných jednotiek, pri pozdravoch, osloveniach a pod. Dosiahnutie významovej 

zrozumiteľnosti je prioritou, avšak v umeleckom texte je nutné navodiť aj atmosféru 

cudzieho prostredia. Recipient prekladového textu by mal podľahnúť ilúzii, že sám je 

súčasťou deja v určitom špecifickom čase či priestore. Literárne antroponymá 

z preložených poviedok sme rozdelili do niekoľkých kategórií. Pri ich kategorizácii 

zároveň uvádzame slovenský preklad. 

1.3.2 Vlastné osobné mená 

Vlastné mená predstavujú najfrekventovanejší spôsob nominácie hrdinov i iných 

postáv v poviedkach Vasyľa Stefanyka. Tieto mená najčastejšie vystupujú samostatne, 

niekedy v spojení s priezviskami či prezývkami. Ak hovoríme o menách, najčastejšie sa 

uvádzajú mužské mená (Semen, Mykola, Mykolaj, Les, Nykolaj, Vasyľ, Ivan, Anton, 

Mychajlo, Maksym, Horhij, Mytro, Dmytro, Bazo, Danylo, Fedor, Juda, Moško, Proc, 

Martyn), ale aj ženské (Kateryna, Marijka, Nasťa, Tofanka, Docka, Handzuňa). J. Andričík 

pri preklade antroponým zo Stefanykových próz postupoval v súlade s Levého teóriou. 

Transkribovaním antroponým prekladateľ navodil predstavu inonárodného prostredia, 

zároveň však zachoval zrozumiteľnosť. Z fonetického hľadiska Andričíkom preložené 

antroponymá znejú ukrajinsky, v niektorých prípadoch ich prekladateľ mierne 

transformoval a tak priblížil slovenskému jazyku (Федір – Fedor; Яків – Jakov; Антін – 

Anton) V iných prípadoch postupoval zasa opačne – ukrajinské meno Міхайло 

transkriboval ako Mychajlo. 
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Niekoľko mužských krstných mien vystupuje len vo forme hypokoristík, 

utvorených za pomoci sufixov -ko, -yk: (Feďko, Kasijanko, Moško, Vasyľko, Lukynko, 

Semenko, Ivanko, Andrijko, Petryk, Srulyk). 

Mužské mená 

Muži dostávali mená zväčša podľa cirkevného kalendára, pričom sa málokedy 

používali zdrobnené formy. To zodpovedalo drsnému spôsobu života dedinčanov na 

prelome 19. a 20. storočia, vzdialenému akejkoľvek sentimentalite. Pri nominácii mužov 

vystupujú aj prezývky, najčastejšie v spojení s menami v ich plne dokumentujúcej podobe 

a niekedy aj s bežným vykresľujúcim dodatkom. V preklade do slovenčiny: dedo Dmytro, 

starý Les, strýčko Mykolaj, ujček Semen, sváko Semen. Slovenský hovorový výraz sváko či 

ujček tak trochu pripomína štylizáciu Tajovského, chronologicky však patrí na koniec 19. 

storočia, tak ako poviedky Stefanyka. 

Židovské mená 

Zastúpené sú typicky židovské mená, charakteristické pre miestnu židovskú 

komunitu. Zaujímavé je, že v Stefanykových poviedkach sa objavujú v hypokoristickej 

podobe: Мошко (od Moše, Mojžiš), Срулик (Srul), Юда (Jehuda). Židovské meno 

v slovenskom preklade znie rovnako ako v ukrajinskom origináli. Napríklad mužské 

židovské meno Юда z poviedky Podpaľač bolo preložené ako Juda. Ďalšie poviedky, 

v ktorých sa židovské mená vyskytujú, Andričíkom do slovenčiny preložené neboli. 

Ženské mená 

Ženské mená sa v Stefanykových dielach objavujú menej. Z toho by sme mohli 

usudzovať, že hrdinami Stefanykových diel sú častejšie muži ako ženy, tie majú v diele 

skôr „doplnkovú“ funkciu. Deminutívne formy ženských mien sú však častejšie než 

mužské. Môže to svedčiť o väčšej miere emocionality vo vzťahu autora k jeho hrdinkám. 

Počet zdrobnených mien je pri hrubom a lakonickom líčení života obyčajných vidiečanov 

veľmi nízky. Ženské mená sa najčastejšie utvárajú za pomoci sufixu -ycha. Verbálne je tak 

vyjadrená ženská podriadenosť mužom (Semenycha Basarabova, Mytrycha, babka 

Dmytrycha, Vasylycha, stará Ivanycha Zolota, Mychajlycha, Hrycycha, Lesycha, 

Tomycha). Takýto variant v pomenovaní ženských mien sa donedávna používal v oblasti 

východného Slovenska, prevažne na dedinách. V slovenskom preklade tieto mená znejú 
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absolútne identicky. Najčastejšie používané ženské mená sú: Marija (Marijka), Kateryna 

(Katerynka, Katrusia). Najviac je ženských mien, ktoré sa v dielach objavujú len 

v pozmenenej, hypokoristickej forme, bez uvedenia úradnej podoby tohto mena. 

Nasledujúce mená boli vytvorené za pomoci sufixu ˗a: Nasťa (pôvodne Anastazia); Dosia 

(pôv. Dokija, Jevdokija, Jevdochija); Handza, Handzuňa (pôv. Hanna); Parasia (pôv. 

Paraskovija); -ka: Docka (pôv. Dionysia); Nastunka (pôv. Nastunia, Anastasija); Todoska 

(pôv. Teodosija); Tofanka (pôv. Teofanija); -unia: Handzunia. 

Vlastné mená osôb vystupujúce v dielach Stefanyka charakterizuje jednoduchosť 

a realita spätá so životom na pokutsko-haličskej dedine. Popri spomínaných menách sa 

hojne používal tzv. vokatív, ktorým sa mená skracovali o koncové hlásky (Andri, Vasi). 

Zaujímavým faktom je, že všetky antroponymá vystupujúce v Stefanykových prózach 

majú z etymologického hľadiska neslovanský pôvod. V súlade s dávnou tradíciou 

na Ukrajine sa používal kalendár svätých ako inšpirácia pri výbere mien. Mená 

Stefanykových postáv pochádzajú z gréčtiny, starohebrejčiny a latinčiny. Etymologicky 

slovanské mená, typu Volodymyr, Jaroslav, či mená germánskeho pôvodu, ako Oleh, tu 

nenájdeme. Pre ukrajinskú antroponymiu konca 19. storočia bola takáto situácia príznačná. 

1.3.3 Hagionymá 

Hagionymá sú klasifikované ako vlastné mená svätcov alebo ľudí považovaných za 

svätých. V dielach Stefanyka sa hagionymá objavujú len zriedka. V slovenskom preklade 

sa stretávame so sv. Nykolajom z poviedky Tá zem. V kresťanskom pozdrave Славайсу –

Slavajsusu (Slava Isusu Christu) sa spomína meno Isus. V poviedkach sa objavuje aj 

pomenovanie Господ (-ь) (Pán). Napriek tomu však hagionymá tvoria významnú súčasť 

kultúry na západoukrajinskej dedine 19. storočia. Všetky uvedené pomenovania a cirkevné 

pozdravy sú v slovenskom preklade z fonetického hľadiska zhodné so svojím ukrajinským 

náprotivkom. Pre priemerného slovenského čitateľa však cirkevný pozdrav Slavajsusu 

zostane nezrozumiteľný. Čitateľný je len pre obyvateľov východného Slovenska, kde sa 

používa ešte aj v súčasnosti. 

1.3.4 Prezývky 

V kategórii prezývok sa antroponymia prejavuje v poetizovanej podobe. Prezývky sú 

kladne alebo záporne emocionálne zafarbené a vznikli sémantickou deriváciou 
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všeobecných pomenovaní. Individuálna charakteristika osoby sa v jednotlivých prípadoch 

skúmaných antroponým udomácnila natoľko, že sa už nepociťuje ako prezývka. Osobná 

charakteristika sa stala živým osobným menom – priezviskom a pôvodná motivácia sa 

vytratila z povedomia. V slovenskom preklade autor nepripomína pôvodnú konotáciu. 

Priezvisko je v kontexte diela bezpríznakové. Pri výbere prezývok v poviedkach Vasyľa 

Stefanyka ako inšpirácia poslúžili: 

 názvy zvierat (Kuročka – malá kura; Synyca – sýkorka). V prípade prezývky 

Kuročka toto pomenovanie evokuje dialektový výraz pre sliepku. 

 názvy rastlín (Kropyvka – deminutívum výrazu „koprivka“, vo význame pŕhľava; 

Sytnyk – sitina, Kasijan – касія – druh trávy) 

 pomenovania obyčajných ľudí podľa veku, vzhľadu, povolania či pôvodu 

(Didyk – dedko; Meľnyk – mlynár; Basarab – pochádzajúci z Basarábie
8
; Kovaľuk 

– коваль – kováč; Danylo z Bukoviny) 

 pomenovania evokujúce charakteristické ľudské vlastnosti, resp. časti tela 

(Bezklubyj – безклубий – niekto so slabo rozvinutými kĺbami; Basok – odvodené 

od slova „bas“, čo je spevák s nízkym hlasom; Zub – zub; Zolotyj – zlatý; Pečeňuk 

– печеня – pečené mäso; Kalenyk – chlieb z bobulí rastliny pomenovanej kalyna; 

Letučyj – летучий – ten, ktorý lieta, rýchlo manévruje; Prodan – проданий – 

predaný; Kalman – nem. plešatý, mann – človek). 

Prezývky, ktoré Stefanyk použil vo svojich poviedkach, hovoria samy za seba. 

Prezrádzajú pôvod, charakter postavy, povolanie, resp. vnútorné alebo vonkajšie 

charakteristiky. Ich slovenský preklad, vďaka príbuznosti slovenčiny a ukrajinčiny, čo-to 

poodhaľuje aj z ich etymológie. Prekladateľ ich zásadným spôsobom nezmenil. 

V zmienených prípadoch antroponymá neboli vedome motivované, ich charakteristika 

neslúži na hlbšiu deskripciu jednotlivých postáv. Snáď iba v prípade Basarabovcov, ktorí 

boli pomenovaní podľa geografickej jednotky – Basarábie. 

1.3.5 Priezviská 

Tento spôsob pomenúvania postáv Stefanyk nevolí až tak často. Ak sa rozhodne 

použiť priezvisko, najčastejšie je odvodené od prezývky, čo sme analyzovali vyššie (Andrij 

Kuročka, Bezklubyj, Bojko, Poliak, Nemec, Nykyfor Kovaľuk, Feďko Prodan, Mychajlo 

Pečeňuk, Dmytro Zolotyj, Petryk Synycja, Ivan Kalenyk, Kasijan Kropyvka, Onofrij 

                                                           
8
 Basarábia– rumunská terminológia, dnešné Moldavsko. 
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Meľnyk, Jakov Didyk, Ivan Zub, Hryc Letučyj, Toma Basarab). Priezviská sa zväčša 

objavujú v spojení s krstným menom, napr. Ivan Diduch, Mychajlo Pečenjuk. Samotné 

priezviská vystupujú spolu s prídomkami, ako dedo Dmytro, kantor Bazo, babka Mytryška, 

strýčko Mykolaj, ujček Semen, sused Mykola, resp. s prídavným menom starý Les alebo 

zámenom každý Basarab. 

1.3.6 Skupinové antroponymá 

V Stefanykových poviedkach sa stretávame s pomenovaniami Poliak, Nemec, Bojko, 

žid či cigán. Všetky uvedené výrazy sa napospol uvádzajú v poviedke Палій/Podpaľač 

a ich zaradenie medzi antroponymá nebolo od začiatku jednoznačné. Naše rozhodnutie 

napokon ovplyvnil názor M. Sokolovej, ktorá v monografii Nový deklinačný systém 

slovenských substantív (2007) uvádza: „Komplikované sú vzťahy medzi etnonymami, 

obyvateľskými menami, pomenovaním príslušníkov rasy či pomenovaním príslušníkov 

náboženstva, keďže vývin smeroval od pomenovaní kmeňov (etnonymum) k vytvoreniu 

názvov krajín a vzniku obyvateľských mien.“ (2007, s. 19). Vo všeobecnosti sa skupinové 

antroponymá – obyvateľské mená (Prešovčan) a etnonymá (Slovák, Nemec, Poliak, 

Bojkovia, Žid) – považujú za nepravé propriá a tvoria prechodnú skupinu medzi pravými 

propriami a apelatívami. Zo slovotvorného a pravopisného hľadiska sa skupinové 

antroponymá v slovakistike pokladajú za propriá, ale správajú sa ako apelatíva. Za 

apelatíva sa skupinové antroponymá pokladajú v ruskej, ukrajinskej, bulharskej, 

rumunskej, maďarskej, fínskej, švédskej, nórskej, portugalskej, španielskej jazykovednej 

tradícii. Ako propriá sa hodnotia v anglickej, nemeckej, francúzskej, talianskej, srbskej, 

chorvátskej, českej, slovenskej, novogréckej a latinskej gramatike (porov. Sokolová, 2007, 

s. 19). Pri preklade skupinových antroponým sa J. Andričík riadi slovenským úzom 

a pomenovania prekladá udomácnenými slovenskými výrazmi: лях/Poliak, німець/Nemec, 

бойко/Bojko, циган/cigán, жид/žid; názov etnika Bojkovia prekladá ako proprium. 

Závery 

Antroponymické typy v poviedkach Vasyľa Stefanyka majú výrazný regionálny 

akcent. Priezviská končiace sa na sufix -enko (Semenko) sa považujú primárne za 

východoukrajinský typ priezvisk. Sufix -uk (-ňuk) patrí k západoukrajinskému typu 

priezvisk (Kovaľuk, Pečeňuk). Prezývky, ktoré časom prešli ku kategórii oficiálnych 

priezvisk, tvoria svojráznu encyklopédiu života národa, jeho obyčajov a duchovnej kultúry. 
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Odráža sa v nich charakter etnika, jeho zmysel pre humor a zábavu. Ako také sú priezviská 

končiace na sufix -ko, -enko, -uk (-ňuk) svojráznou vizitkou Ukrajinca kdekoľvek vo svete 

aj dnes. Diapazón prezývok je neobyčajne široký, to vidíme na príklade osobných mien 

postáv, ktoré si Stefanyk v poviedkach zvolil. Naším cieľom bolo poukázať na 

charakteristické tendencie vo voľbe literárnych antroponým J. Andričíkom pri preklade do 

slovenčiny. Záverom konštatujeme, že v slovenskom preklade poviedok Vasyľa Stefanyka, 

konkrétne v prípade antroponymickej sústavy, bol zachovaný západoukrajinský akcent. 

Jeho diela sa v povedomí slovenských čitateľov pociťujú ako cudzie, ale predsa len blízke 

a zrozumiteľné aj v pôvodom fonetickom tvare. 

Kvôli prehľadnosti uvádzame antroponymá z jednotlivých poviedok preložených do 

slovenčiny v nasledujúcich tabuľkách. Tabuľka č. 3 obsahuje mužské mená, tabuľka č. 4 

mená ženské. 

Tabuľka č. 1: Mužské mená 

Titul poviedky 
Antroponymá – mužské 
ukrajinský originál 

Antroponymá – mužské 
slovenský preklad 

Давнина 

Dávne časy 

Дмитро 

Базьо 

Dmytro, Mytro 

Bazo 

Май 

Máj 
Данило Danylo 

Палій 

Podpaľač 

Андрій Курочка 

Федір 

Юда 

Безклубий 

Мошко 

Проц 

лях, бойки, німці, жид 

Andrij Kuročka 

Fedor 

Juda 

Bеzklubyj 

Moško 

Proc 

Poliak, Bojkovia, Nemci, žid 

Скін 

Skon  

Лесь 

Мартин 

Les 

Martyn 

Кленові листки 

Javorové lístky 

Семен, Семенко 

Іван Петров 

Василько 

Циган 

Semen, Semenko 

Ivan Petrov 

Vasyľko 

Cigán 

Шкільник 

Školáčik  

Лукин 

Басок 

Лесь 

Lukynko 

Basok 

Les 
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Суд 

Súd 

Никифір Ковалюк 

Федько Продан 

Дмитро Золотий 

Міхайло Печенюк 

Петрик Синиця 

Іван Каленик 

Касіян, Касіянко Кропивка 

Онуфрій Мельник 

Яків Дідик 

Іван Зуб 

Федько Мельник 

Nykyfor Kovaľuk 

Feďko Prodan 

Dmytro Zolotyj 

Mychajlo Pečeňuk 

Petryk Synycja 

Ivan Kalenyk 

Kasijan, Kasijanko Kropyvka 

Onufrij Meľnyk 

Jakov Didyk 

Ivan Zub 

Feďko Meľnyk 

Осінь 

Jeseň 
Митро Mytro 

Злодій 

Zlodej 

Михайло 

Максим 

Горгій 

Mychajlo 

Maksym 

Horhij 

Новина 

Chýr 
Гриць Летючий Hryc Letučyj 

Басараби 

Basarabovci 

Басараби 

Тома Басараб 

Антін 

Лесь 

Іван 

Николай 

Василь 

Семен 

Миколай 

Basarabovci 

Toma Basarab 

Anton 

Les 

Ivan 

Nykolaj 

Vasyľ 

Semen 

Mykolaj 

Лесева фамілія 

Lesova família 

Лесь 

Андрійко 

Іванко 

Les 

Andrijko 

Ivanko 

Катруся 

Katrusia 

Семен 

Миколай 

Микола 

Semen 

Mykolaj 

Mykola 

Вона земля 

Tá zem 

Семен 

Данило буковинський, 

свєтий Николай 

Semen 

Danylo z Bukoviny 

Sv. Nykolaj 

Діти 

Deti 
0 0 

Вечірня година 

Večerná hodina 
0 0 
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Tabuľka č. 2: Ženské mená 

Titul poviedky Antroponymá – ženské 
ukrajinský originál 

Antroponymá – ženské 
slovenský preklad 

Давнина 

Dávne časy 

Дмитриха, Митриха, 

Митрашка 

Dmytrycha, Mytrycha, 

Mytryška 

Май 

Máj 
0 0 

Палій 

Podpaľač 

Катерина, Катеринка 

Настя 

Марійка 

Kateryna, Katerynka 

Nasťa 

Marijka 

Скін 

Skon 
0 0 

Кленові листки 

Javorové lístky 

Катруся 

Марія 

Василиха 

Katrusia 

Marija 

Vasylycha 

Шкільник 

Školáčik  
Тофанка Tofanka 

Суд 

Súd 

Міхайлиха 

Іваниха Золота 

Mychajlycha 

Ivanycha Zolotá 

Осінь 

Jeseň 
Митриха Mytrycha 

Злодій 

Zlodej 
0 0 

Новина 

Chýr 

Грициха 

Гандзуня, Гандзя 

Доцька, Доця 

Hrycycha 

Handzuňa, Handza 

Docka, Doca 

 

Басараби 

Basarabovci 

Томиха 

Семениха Басарабова 

Тодоска 

Tomycha 

Semenycha Basarabova 

Todoska 

Лесева фамілія 

Lesova família 
Лесиха Lesycha 

Катруся 

Katrusia 

Катруся 

Іваниха 

Katrusia 

Ivanycha 

Вона– земля 

Tá zem 
Марія 

Marija 

 

Діти 

Deti 
0 0 

Вечірня година 

Večerná hodina 
Марія, Марійка Marija, Marijka 
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1.4 Komparatívna analýza prekladu lingvokulturém v slovenskej 

a českej verzii próz Vasyľa Stefanyka 

Stefanykove poviedky sú dôkazom životaschopnosti pokutského dialektu, oživujú 

dialógy postáv a novšie vydania jeho poviedok
9
 obsahujú aj obšírny poznámkový aparát, 

ktorý sa venuje jednotlivým pojmom. To dokazuje, že aj rodeným Ukrajincom niektoré 

špecifické pokutské slová nemusia byť už zrozumiteľné. Analýza translačného transferu 

lingvokulturém v Stefanykových poviedkach vychádza z teoretického rozdelenia 

jednotlivých translačných postupov podľa R. Zorivčakovej. 

S originálom a slovenským prekladom na vybraných miestach porovnávame aj české 

preklady od M.
10

 a I.
11

 Slavíkových z roku 1951 pod titulom Ve vzduchu plovou lesy...
12

 

a preklad Z.
13

 a K.
14

 Genyk-Berezovských Javorové listí z roku 1978
15

. Dôvodom, kvôli 

ktorému sme sa v komparácii rozhodli použiť aj češtinu, je lepšia ilustrácia analyzovaných 

lingvokulturém. Taktiež príbuznosť slovenskej a českej kultúry otvára možnosti pre širšie 

uchopenie naznačenej problematiky. Núka sa porovnanie recepcie konkrétnych 

lingvokulturém prostredníctvom prekladu v dvoch navzájom blízkych kultúrach –  

v slovenskej a v českej. 

Pri preklade lingvokulturém zo Stefanykových poviedok sa predmetom našej analýzy 

stalo vyše 162 lexikálnych jednotiek. Aj keď sme sa pri preklade poviedok nestretli 

s vynechávaním viet, resp. väčších textových úsekov, v procese komparácie sa ukázalo, že 

v slovenskom preklade poviedky Кленові листки/Javorové lístky J. Andričíka chýba prvá 

                                                           
9
 Stefanyk, Vasyľ: Moje slovo. Kyjiv: Veselka, 2001. 

10 Marie Slavíková, *1891, dátum smrti neuvedený. Bližšie informácie sa zistiť nepodarilo. 
11 Ivan Slavík, *1920 Praha, †2002 Hořovice. Kresťansky orientovaný básnik, pôvodne študoval 

francúzštinu a filozofiu, pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Vyšehrad. Prekladal z francúzštiny, 

angličtiny, nemčiny, španielčiny a ruštiny (F. I. Tjutčev, A. A. Fet, I. A. Bunin), ale aj z pôvodných 

aztéckych a mayských prameňov. Súbor poviedok V. Stefanyka Ve vzduchu plovou lesy... preložil v roku 

1951 s M. Slavíkovou. (zdroj: Slovník české literatury, dostupné na internete) 
12

 Stefanyk, Vasyl: Ve vzduchu plovou lesy… Překlad: Marie a Ivan Slavíkoví. Praha: Vyšehrad, 1951. . 
13 Zina Genyk-Berezovská, *1928 Praha, †1991 Praha. Ukrajinská literárna vedkyňa, jazykovedkyňa, 

prekladateľka, popularizátorka ukrajinskej literatúry v Česku. Autorka štúdií o ukrajinskej literatúre 

v českých encyklopédiách. Do češtiny preložila diela V. Ševčuka a S. Žurachovyča a spolu s manželom 

Kosťantynom aj poviedkový výber Stefanyka Javorové lístí. (zdroj: Dzjuba, I. M. – Železnjak, M. H.: 

Encyklopedija sučasnoji Ukrajiny. tom 7. 2007. s. 37. Autorka hesla: Kociubynska, M.) 
14 Kosťantyn Genyk-Berezovskyj, *1919 Kosiv, Ivano-Frankovska oblasť Ukrajiny, † 1988 Praha. 

Študoval na Jagelonskej univerzite v Krakove, po zač. II. svetovej vojny žil v Prahe. Prednášal ukrajinský 

jazyk a literatúru na Karlovej univerzite, ale aj v Prešove a Bardejove pre učiteľov novovzniknutých 

ukrajinských škôl. S Prešovom a jeho okolím ho spája aj dialektologická expedícia, ktorej sa zúčastnil. 

(zdroj: Dzjuba, I. M. – Železnjak, M. H.: Encyklopedija sučasnoji Ukrajiny. tom 7. 2007. s. 37. Autor 

hesla: Savčuk, M. V.) 
15

 Stefanyk, Vasyl. 1978. Javorové lístí. Překlad: Zina a Konstantin Genyk-Berezovskí. Vyšehrad: Praha. 

s. 165 
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kapitola. Číselné označenie nasledujúcich kapitol je posunuté. Kým v origináli má 

poviedka štyri kapitoly, v preklade sú kapitoly tri. Ako výrazovú stratu či ochudobnenie 

slovenských čitateľov možno vnímať aj chýbajúcu časť poviedky Катруся/Katrusia 

v slovenskom preklade, kde úvodná časť s rozsahom takmer dvoch strán do slovenčiny 

preložená nebola. V českom preklade je preložený celý text. Poviedky Діти a Лесева 

фамілія v preklade manželov Slavíkových z roku 1951 neboli realizované. 

V poviedkovom výbere z prekladateľskej dielne Z. a K. Genyk-Berezovských pod titulom 

Javorové listí z roku 1978 chýba v porovnaní so slovenským prekladom poviedka Діти, 

inak je v ňom preložených 37 poviedok Vasyľa Stefanyka. 

Lingvokulturému z ukrajinského vydania poviedok uvádzame na prvom mieste, za 

ňou nasleduje slovenský variant alebo varianty a potom variant český (ak ich je viac, 

oddeľujeme ich čiarkou). Pertraktované lingvokulturémy sme rozdelili podľa kategorizácie 

S. I. Vlachova a S. Florina, ktorú sme prispôsobili našim potrebám. 

1.4.1 Geografické lingvokulturémy 

Prvú skupinu tvoria geografické reálie – teritoriálne jednotky. Pri preklade názvov 

teritoriálnych jednotiek v slovenskom a českom variante prózy Вона – земля boli vybrané 

prirodzene znejúce pomenovania, ako ich poznáme z bežného úzu. V prípade prekladu 

ukrajinského prídavného mena буковинськi, označujúceho pôvod pocestných, J. Andričík 

a rovnako aj českí prekladatelia Slavíkoví zvolili substantívum pomenúvajúce teritoriálnu 

jednotku Bukovina. 

Tabuľka č. 3: Geografické reálie – teritoriálne jednotky 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Хина Čína Čína 

Сибір Sibír Sibiř 

Канада Kanada Kanada 

(ми) буковинські (my sme z) Bukoviny (jsme z) Bukoviny 
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1.4.2 Etnografické lingvokulturémy 

Druhou kategóriou sú etnografické reálie z každodenného života, kam sme zaradili 

jedlá a nápoje. Za lingvokulturémy považujeme pomenovanie typických ukrajinských, ale 

aj špecifických huculských jedál a nápojov. 

Nárečové slovo kuľaša v slovenskom preklade a kuleša v českom jazyku je vhodným 

ekvivalentom ukrajinského pomenovania кулеша, a to napriek tomu, že v prípade 

slovenského variantu ide o kašu z ovsenej múky a v ukrajinskom origináli skôr 

o kukuričnú kašu. Český preklad Berezovských uvádza na konci strany extratextovú 

explikáciu týkajúcu sa výrazu kuleša; označujú ju ako pokrm z kukuričnej múky, polentu, 

čím českým recipientom textu uľahčujú porozumenie. 

Бараболя ako dialektový výraz pre zemiaky sa do slovenčiny na jednom mieste 

premietol do nárečového slova krumple, inde do spisovného slova zemiaky. Vzhľadom na 

to, že všetky Stefanykove prózy sú presiaknuté nárečovými výrazmi, a tak evokujú 

atmosféru haličskej dediny, aj v slovenskom preklade by bolo namieste zachovať 

jednotnosť pri prekladaní jednotlivých lingvokulturém. J. Andričík sa však rozhodol 

neakcentovať nárečové slovo krumple, ktoré sa spája hlavne so západoslovenským 

a stredoslovenským regiónom, preto ho strieda so spisovným slovom zemiaky. České 

preklady uvádzajú len spisovné brambory. 

Záludný jav prezentuje slovo пиріг/пирoги, kde by sa na prvý pohľad mohlo zdať, 

že ide o jednoznačnú ekvivalenciu, tzv. faux amice. Ukrajinský пиріг je kysnutý koláč 

(resp. koláč z lístkového cesta), ktorý môže byť pripravovaný na sladko alebo na slano. 

Tento opis sa podstatne líši od tradičných slovenských pirohov, ktoré sú rozšíreným 

pokrmom na celom našom území a všade majú podobu prevažne menších naplnených 

taštičiek z cesta, pričom náplne môžu byť sladké alebo slané. V západoukrajinskom 

dialekte (aj pokutský dialekt patrí k západným dialektom ukrajinčiny) však пиріг 

pomenúva ukrajinské вареники, čo sú u nás známe pirohy. Z uvedeného vyplýva, že 

Andričík bol oboznámený so západoukrajinským dialektom a správne identifikoval túto 

lingvokulturému. Českí prekladatelia Slavíkoví uvádzajú pirožky, ktoré sa asociujú skôr so 

sladkými ruskými pirôžkami, okrem toho sú v českom prostredí známe aj pirohy (plnené 

skôr slanými plnkami), ktoré uvádzajú Berezovskí. A práve tie mal na mysli aj autor 

originálu. 
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Хлібець je deminutívum ukrajinského slova хліб. Alternatíva chlibec
16

, uvedená 

v slovenskom preklade, je transliteráciou ukrajinského slova a podľa našich zdrojov nie je 

známa v žiadnom slovenskom nárečí a neuvádza sa ani v slovenských slovníkoch či 

v slovenskom národnom korpuse. Slovo môžeme označiť ako novotvar vytvorený 

slovenským prekladateľom. Deminutívum chlebík by možno na tomto mieste poslúžilo 

podobne. Z. a K. Berezovskí použili neutrálny ekvivalent chléb. 

Aj v prípade ďalšieho slova булка prekladateľ kalkoval, čím sa v slovenčine objavilo 

nové slovo bulka, s ktorým sa v slovníkoch ani v nárečiach nestretneme. V tomto prípade 

sa mohol vyhnúť exotizácii a preložiť slovo ako žemľa. Rusky a ukrajinsky hovoriacim 

čitateľom sa toto slovo asociuje s pomenovaním pečiva, tvarom pripomínajúcim našu 

žemľu. V českom jazyku bol použitý výraz houska. Tá je ukrajinskej bulke podobná. 

V poviedke Dávne časy, keď domáci vo sviatočný deň ponúkajú hostí pečivom, v origináli 

pod názvom булка, J. Andričík prekladá tento pojem do slovenčiny ako koláč a Z. a K. 

Berezovskí do češtiny ako buchta. Zdá sa, že prekladateľským zámerom bolo odlíšiť 

výnimočnosť danej chvíle od všedných dní, keď sa konzumovalo jednoduchšie pečivo. Na 

tomto mieste prekladatelia nadinterpretovali. 

„Кожний мав від баби булку або яблуко“
17

(1972, s. 118). 

„(...) všetci mali od babky koláč alebo jablko“ (1976, s. 12). 

„(...) každý měl od báby housku nebo jablko“ (1951, s. 85). 

„Každý dostal od báby buchtu nebo jablko“ (1978, s. 154). 

Вудка pomenúva v spisovnej ukrajinčine udicu na lov rýb, v západoukrajinskom 

dialekte je to však slovo pomenúvajúce konkrétny druh alkoholického nápoja. Вудка 

navyše znie veľmi podobne ako vodka v slovenčine alebo češtine. Berezovskí na 

niektorých miestach v českom preklade pred konkrétnym názvom vodka uprednostňujú 

všeobecnejší názov kořalka. 

V nasledujúcom prípade pri preklade všeobecného pomenovania горівка (v 

spisovnej ukrajinčine горілка) J. Andričík využil synonymiu slovenského jazyka a názov 

alkoholického nápoja preložil podľa našej mienky hovorovými výrazmi s rovnakým 

slovným základom – pálené, pálenka, pálenočka a zastaraným expresívnym výrazom 

trúnok. Český preklad pred variovaním dáva prednosť úplnej vernosti originálu a uvádza 

všeobecné pomenovanie kořalka, resp. kořala (Berezovskí). Pomenovania pre „tvrdý“ 

alkohol v ukrajinčine, češtine a v slovenčine – горівка, resp. горілка, pálenka a kořalka  

                                                           
16

 Databáza priezvisk na Slovensku uvádza priezvisko Chlibec, Bulka (zdroj: KSSJ) 
17

 Úryvky z ukrajinského originálu uvádzame z diela Stefanyk, V.: Moje slovo. Кyjev: Veselka, 2001. 319 s. 
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naznačujú praslovanský spoločný pôvod destilátu, ktorého meno je odvodené z postupu 

výroby, pálenia nad ohňom. Dokonca aj v poľštine sa tento nápoj označuje ako gorzalka. 

Pomenovania sú si teda blízke nielen po stránke výrobnej, ale aj lingvistickej. 

Arak
18

 predstavuje konkrétny druh destilátu, ktorého domovom nie je slovanský 

svet, avšak – ako vyplýva z kontextu Stefanykových poviedok – arak bol vďaka 

obchodníkom rozšírený aj v haličskej časti Ukrajiny. Pri preklade do slovenčiny a češtiny 

prekladatelia zvolili vžitý variant tohto pomenovania v oboch jazykoch. 

Бевка označuje tekutý pokrm z múky alebo krupice zmiešanej s vodou, ktorý je 

zvyčajne určený dobytku a iným zvieratám. Ak však tvorí časť ľudskej stravy, prekladový 

ekvivalent v tvare žbrnda, ako slovo prekladá J. Andričík, úplne vystihuje autorský zámer. 

O českom preklade Slavíkových sa to povedať nedá, keďže na tomto mieste uvádzajú 

polievku a s tou sa asociácie nechutného pokrmu nespájajú. Spojenie šlichta nezapražená 

v českom preklade Berezovských sa významovo viac blíži k tomuto typu pokrmu. 

Борщ/boršč sa v rovnakom znení v slovenčine, ako aj v češtine dostal do oboch 

prekladov kalkovaním. Názov tohto jedla má však v oboch jazykoch určitú tradíciu, a preto 

sa nepociťuje ako cudzí či nezrozumiteľný výraz. 

Hovorový ukrajinský výraz перчиця označuje перець/paprika. Z kontextu poviedky 

Басараби/Basarabovci pochopíme, že paprikami mal autor na mysli štipľavé papričky, 

ktoré sú istou formou kontraindikácie pri požívaní silných alkoholických nápojov: „.Я не 

раз випивав цілу кварту горівки і пролигав одну перчицю за другою, аби перегризл“ 

(1972, s. 156).Preklad do slovenčiny hodnotíme ako substitúciu na vcelku zrozumiteľnej 

úrovni: „Neraz som vypil celú štvrtku pálenky, hltal jednu papriku za druhou, aby to 

prežralo“ (1976, s. 108).Príkladom výrazovej straty je však preklad do češtiny, ako to 

ilustruje citát z prekladu M. a I. Slavíkových: „Nejednou jsem vypil celý čtvrťák kořalky, 

proléval jsem hrdlem jednu sklenku za druhou, abych to překonal“ (1951, s. 75). 

Preklad K. a Z. Berezovských je najpresnejší, dokonca uvádza aj typ paprík: 

„Kolikrát jsem vypil celou flašku kořalky a zhltal horu pálivých paprik, abych to přehlušil“ 

(1978, s. 55). 

Kalkovanie a transliterácia – tieto prekladateľské spôsoby najčastejšie využíval pri 

preklade názvov jedál a nápojov J. Andričík. V slovenčine sa preto objavilo zopár 

novotvarov, ktoré sú však vzhľadom na príbuznosť slovanských jazykov v kontexte próz 

úplne zrozumiteľné. Prekladatelia Slavíkoví sa prikláňajú skôr k hyperonymickému 
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 Arak (arab.) – ušľachtilá pálenka pôvodom z juhovýchodnej Ázie, vyrábaná skvasením rozličných 

tropických plodín a výrobkov z nich, najmä ryže, trstinovej melasy, múčky z manioku. 
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prekladu, čím dosahujú zrozumiteľnosť za cenu ochudobnenia recipientov českého 

prekladu o niektoré naozaj špecifické prvky vlastné ukrajinskej kuchyni. Manželia 

Berezovskí viac naturalizujú, ale vo vzťahu k originálu volia presnejšie prekladové 

ekvivalenty. 

Tabuľka č. 4: Etnografické reálie – každodenný život – jedlá a nápoje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Кулеша kuľaša kuleša 

Бараболя zemiaky, krumple brambory 

Пироги pirohy pirožky, pirohy 

Хлібець chlebec chléb 

Булка bulka, koláč houska, buchta 

Перчиця paprika sklenka, pálivá paprika 

Вудка vodka vodka, kořalka 

Борщ boršč boršč 

Горівка 
pálené, pálenka, pálenočka, 

trúnok 
kořalka, kořala 

Гарак arak arak 

Бевка žbrnda polívka, šlichta nezapražená 

 

Karpatská oblasť bola vďaka klimatickým podmienkam zaujímavá rôznymi typmi 

odevov a obuvi, ktoré sa líšili od iných etnografických oblastí Ukrajiny. V nasledujúcej 

časti sa preto bližšie pozrieme na lingvokulturémy z kategórie odevov a obuvi karpatských 

horalov. 

Ženský druh oblečenia pod názvom горботкa, resp.горбочкa bol známy na území 

dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a predstavoval zásteru z vlneného materiálu. Stretli 

sme sa aj s definíciou, ktorá горботки opisuje ako spodničky. Slovenský preklad tohto 

výrazu v podobe sukňa teda nie úplne vystihuje túto časť odevu, uvedená odchýlka však 

nespôsobuje zmeny na makroštylistickej úrovni. Definujeme to ako výrazové zoslabenie, 

nivelizáciu v zmysle zbavenia sa špecifickej vlastnosti daného pomenovania. Český 

preklad v autorstve Slavíkových na tomto mieste uvádza slovo plátno, čo považujeme za 

príklad výrazovej straty. Berezovskí tento výraz prekladajú hyponymickým spojením 

mámino oblečení. 

Slovo kaftan, v slovenčine a češtine transliterované expresívnym spôsobom, 

označuje dlhší odev podobný županu, resp. nesie konotácie spojené s odevom 
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východoeurópskych ortodoxných židov. Кафтан v ukrajinskom jazyku označoval druhú 

vrstvu oblečenia, bol to typický nezapínateľný kabátec s dlhými rukávmi. 

Киптар, resp. кептар na západnej Ukrajine, má podobu kratšej vesty z ovčej kože, 

ako taký je známy nielen na Ukrajine, ale aj v Rusku, Bulharsku, Maďarsku či na 

Slovensku. Slovenský prekladový variant pomenovania киптар v tvare halena
19

 definuje 

Synonymický slovník slovenčiny ako voľný mužský súkenný kabát. Je zjavné, že v tomto 

prípade nastala disproporcia pri prenose informácie, následkom ktorej došlo k posunu na 

mikroštylistickej úrovni. Tento posun nemá závažnejší vplyv na celkový kontext. 

Prekladatelia Berezovskí uvádzajú slovo kožíšek. 

Бунда je typický vrchný odev ukrajinských obyvateľov Karpát, je zhotovený 

z kožušiny a predstavuje jednoduchší variant vesty zvanej кептар. Slovenský preklad 

tohto pomenovania v tvare kabátec je vhodnou alternatívou, keďže označuje ľahký krátky 

kabát. Navyše expresívne slovo kabátec je adekvátnym prekladovým riešením pri 

evokovaní dedinského typu oblečenia. Kazajka v češtine označuje ľahký krátky kabát 

a podobne ako slovo kabátec patrí do staršej vrstvy lexiky, čím sa autorský zámer aj 

v preklade do češtiny sprostredkovane napĺňa. Berezovskí uvádzajú zrozumiteľné české 

slovo kabát, ktoré ničím nenaznačuje, že sa pod ním v origináli skrýva odev Huculov. 

Preklad ukrajinského názvu vrchnej vrstvy oblečenia кожушина, кожушанка, do 

slovenčiny v podobe kožuch, kožuštek a do češtiny v tvare kožich, kožíšek, je plne 

ekvivalentný, keďže v cieľových jazykoch označuje to isté ako v origináli. Výhrady by 

mohli nastať len v prípade, že by sme sa zamerali na detailnú komparáciu tvaru a zdobenia 

kožucha. V celkovom kontexte poviedok sú tieto jednotlivosti irelevantné. 

Príkladom výrazovej straty v slovenskom preklade je na viacerých miestach 

vynechanie pojmu сердачина, ktorý označuje vrchný odev – kabátec. Vhodným 

ekvivalentom preň by mohlo byť pomenovanie šuba
20

, ktoré sa nachádza v Slovníku 

slovenského jazyka a ku ktorému sa uchýlili aj Slavíkoví. V češtine tento výraz pôsobí 

archaizujúco. Berezovskí sa rozhodli pre naturalizovaný výraz halena, ktorým sa 

pochopiteľne viac prispôsobili čitateľom, ale pritom sa vzdialili východiskovému 

komunikátu. 

Oblečenie vojakov, одіж (жовнярів), preložené do slovenčiny hovorovým 

expresívnym výrazom mundúr, pôsobí mierne historizujúco, aj keď prihliadame na rok 

vzniku prekladu (1976). Prekladateľ zvýšenou expresivitou substituuje nárečový náboj 
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 http://slovniky.korpus.sk/?w=halena&c=358f 
20

 http://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C5%A1uba&c=V9cc 
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originálu, hoci sa na tomto konkrétnom mieste v origináli dialektové slovo nenachádza. 

V češtine je uvedené naturalizované spojenie, úplne ekvivalentné originálu – šaty vojáků, 

resp. oblečení vojáků. 

Do kategórie etnografických reálií sme medzi názvy oblečenia zaradili aj výrazy 

картання,фалатє, драночки, дрантя (-є) pomenúvajúce časti odevov 

najchudobnejších vrstiev. Vzhľadom na kontext Stefanykových poviedok, kde sa to 

biednymi postavami len tak hmýri, je týchto názvov naozaj veľa. J. Andričík pri ich 

preklade využíva bohatú synonymiu slovenčiny a uvádza výrazy ako otrhané šatočky, 

čačky, pazderie, starina, handry, haraburdie a pod. Českí prekladatelia sú zdržanlivejší 

a variujú medzi názvami cucky, hadry a křápy. Voľbou takýchto názvov bola dosiahnutá 

ekvivalencia s originálom. 

Výrazovou substitúciou sa slovo oнучі prenieslo do oboch cieľových jazykov. 

Vďaka morfematickej podobnosti ukrajinčiny, slovenčiny a češtiny znie úplne prirodzene. 

Pomenovanie onuce pre predchodcov dnešných ponožiek patrí do staršej vrstvy slovnej 

zásoby ako v slovenčine, tak aj v češtine. 

Постоли, typ obuvi, ktorý mal lokálne špecifiká, čo sa týka spôsobov upevňovania 

na nohu, bol do slovenského jazyka preložený ako bačkory. Vďaka kultúrnej blízkosti 

oboch krajín prekladateľ našiel vhodný ekvivalent pomenovania pre túto ľudovú koženú 

obuv, ktorá sa ešte aj na začiatku 20. storočia používala v našom geografickom priestore. 

České škrpále
21

sú skôr slangovým výrazom pre topánky všeobecne, resp. označuje 

sa nimi obnosená obuv, kým láptě ako ďalšie pomenovanie pre ukrajinskú obuv постоли 

označuje ľudovú obuv vyrobenú z lyka drevín (najčastejšie z lipy). Láptě nesú aj 

konotatívnu sémantiku, je to obuv pochádzajúca z ruského vidieka, aká sa nosila približne 

do roku 1930. Jej používatelia sa tak radili medzi nižšiu, chudobnú vrstvu. Tretím 

prekladovým ekvivalentom pre постоли sa v češtine stalo neutrálne slovo boty, ktoré bolo 

pre čitateľov rovnako zrozumiteľné v roku 1951 ako aj dnes. Z prehľadu vidieť, že 

Slavíkoví sa netradične rozhodli jednu a tú istú lingvokulturému preniesť do rodného 

jazyka až tromi spôsobmi. Berezovskí zostávajú pri dvoch ekvivalentoch, na jednom 

mieste uvádzajú boty a na inom opánky
22

. Druhým variantom preklad archaizujú, keďže 

opánky sú starodávnym ľahkým druhom obuvi, ktorá sa upevňovala na nohu remienkami. 

                                                           
21

 Škrpále, škarpále boli staročeskou obuvou prostého ľudu, nosili saaž do 16. storočia. Dnes je to hanlivé 

označenie pre nekvalitnú alebo nevzhľadnú a obnosenú obuv.  
22

 Opánky sú podobne starodávnym druhom obuvi z mäkkej koženej podrážky, ktorej okraje obaľovali 

priehlavok a remienkami sa priväzovali k nohe (zdroj oboch výrazov: http://is.muni.cz/th/ 

180084/ff_b/02_Nektere_ceske_nazvy_obuvi_-historickosrovnavaci_studie.txt). 
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Prekladový výraz baganče
23

 znie síce expresívne a archaizujúco, je však vhodným 

ekvivalentom ukrajinskej lingvokulturémy черевики, keďže sú rovnako ako baganče 

druhom vyšších topánok z hrubej kože. V češtine v preklade Slavíkových bol použitý 

neutrálny výraz boty, ktorým prekladatelia nič nepokazili. Berezovskí boli o niečo 

dôslednejší, keď zvolili výraz střevíce. 

Aj ďalšie ukrajinské pomenovanie typu obuvi, чоботи, sa do češtiny prenieslo 

hyperonymickým prekladom v tvare boty, čím prekladatelia vystihli druhový pojem. 

Špecifická charakteristika sa v tomto prípade stratila. Výstižnejší je slovenský preklad, 

ktorý uvádza ekvivalent čižmy. 

Odev a obuv Ukrajincov karpatskej oblasti, kde sa odohráva dej poviedok Vasyľa 

Stefanyka, majú celý rad osobitostí. Rôzne typy kožušín, vrchných kabátcov alebo topánok 

boli prispôsobené podmienkam života, práce i klímy. Rovnako je v nich obsiahnuté 

spojenie praktickej a estetickej materiálnej kultúry ukrajinského národa. Preložiť jednotlivé 

lingvokulturémy do slovenčiny a češtiny sa najčastejšie podarilo pomocou transliterácie 

a hyponymického prekladu. Zmeny, ktoré sa následkom takého prekladu udiali, nemali 

vplyv na makroštylistiku textu. 

Tabuľka č. 5: Odev a obuv 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Киптар halena kožíšek 

Фалатє pazderie cucky 

Драночки otrhané šatočky hadry 

дрантя, дрантє starina, handry, haraburdie křápy 

Шкураття zdrapy kože kousky kůže 

Картання čačky cucky 

Бунда kabátec kazajka, kabát 

Онучі onuce onuce 

Постоли bačkory boty, škrpále, láptě, opánky 

Чоботи čižmy boty 

Черевики baganče boty, střevíce 

Горботки sukne plachty, mámino oblečení 

Кафтан kaftan kaftan 

кожушина, кожушанка kožuch, kožuštek kožich, kožíšek 

                                                           
23

 Baganče sú druhom mužských topánok z hrubej kože, známe aj ako vojenské baganče. 
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Сердачина 0 šuba, kabátek, halena 

одіж (жовнярів) mundúr (vojakov) 
šaty vojáků, oblečení 

vojáků 

 

Analýzou a komparáciou etnografických reálií z kategórie obydlia – budovy, nábytok 

a riad odhalíme špecifiká kultúry bývania Ukrajincov na začiatku 20. storočia. Je 

zaujímavé, ako sa jednotlivé výrazy podarilo preložiť do slovenčiny a češtiny. Ukrajinské 

pomenovanie хатa označuje v slovenčine chalupu, resp. domec. J. Andričík zvolil 

ekvivalent chalupa, ktorý do kontextu vhodne zapadá. O vhodnosti ďalšieho variantu izba, 

podobne ako aj v češtine, kde Slavíkoví uvádzajú výraz světnice a Berezovskí pokoj, by sa 

dalo polemizovať. Izba, světnice a pokoj predstavujú základnú obytnú miestnosť v dome, 

len hyperonymickým prekladom sa nimi môže v prenesenom význame označovať celá 

chalupa. 

Ďalšie časti chalupy sú v origináli nazvané сінь a хорім. Slovenský preklad uvádza 

adekvátne pomenovanie pitvor, čo predstavuje predsieň dedinského domu staršieho typu. 

Českí prekladatelia v prípade tohto názvu variujú medzi výrazmi světnice a síň, ani jeden 

z nich však nevystihuje dané pomenovanie. Síň sa v starej češtine stotožňuje skôr 

s kuchyňou. Ukrajinský výkladový slovník neobsahuje slovo хорім, zato definuje výraz 

хорімці ako západoukrajinské pomenovanie časti domu medzi vonkajšími a vnútornými 

dverami. Ďalší výraz сінь je dialektové slovo, ktoré sa vo výkladovom slovníku 

nenachádza. To, že сінь je synonymom výrazu хорім a ako také pomenúva predsieň 

domu, dosvedčuje aj rovnaký základ slova v cieľových slovanských jazykoch, v slovenčine 

(predsieň) a v češtine (předsíň). 

Priestor pri peci, pri komíne, známy pod názvom prípecok, je vhodným 

ekvivalentom ukrajinského výrazu припічок. Slavíkoví uvádzajú deskriptívne 

parafrázované spojenie lavice u pece. Berezovskí volia jednoslovný výraz přípecek, ktorý 

sme však v korpuse českého jazyka nenašli. Domnievame sa preto, že ide o novotvar 

vytvorený Berezovskými. 

J. Andričík substituoval aj v prípade prekladu slova тік, ktoré v slovenčine vhodne 

nahrádza výraz holohumnica, t. j. miesto v humne (v stodole), kde sa mláti obilie. 

Berezovskí slovo prekladajú ako mlat, čo je mimochodom i slovenským synonymickým 

výrazom pre holohumnicu. Aj nasledujúce pomenovania v preklade do slovenčiny znejú 

prirodzene archaicky, v súlade s časovým trvaním deja v poviedkach. Napriek tomu sú ešte 
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aj dnes zrozumiteľné. Ide o dialektové výrazy приспа (призьба)/podstenie/záspa; 

ясла/jaslá, žľab/žlab; яселця/jasličky/jesličky. 

Dialektové slovo кошниця bolo preložené spisovným slovenským výrazom sýpka. 

Berezovskí sa prikláňajú k výrazu sušárna a touto substitúciou dosahujú ekvivalenciu 

originálu. Český prekladový ekvivalent Slavíkových v tvare šprýchar sa významovo 

stotožňuje skôr s pivnicou a používa sa hlavne v zime na uskladnenie ovocia, zeleniny 

a iných potravín. 

V prípade prekladu výrazov стайня a хлів slovenský prekladateľ využil substitúciu 

a pomenovania hospodárskych budov preložil ako maštaľ a chliev. Namiesto maštale 

mohol Andričík použiť aj identicky znejúce slovo stajňa. V ukrajinskom prostredí sa 

стайня využívala prevažne pre kone a hovädzí dobytok a хлів bol zas určený pre menšie 

chovné zvieratá. V češtine Slavíkoví uvádzajú len chlév, Berezovskí, podobne ako 

Andričík, pracujú s pojmami stáj a chlév. Tieto varianty považujeme za najbližšie 

originálu. 

Kostol a kostel ako slovenský a český variant ukrajinského slova церква spĺňajú 

kritériá ekvivalentných výrazov. Vzhľadom na prevahu katolíckeho náboženstva 

v krajinách cieľových jazykov bol použitý práve tento názov „božieho stánku“. Slovník 

slovenského jazyka uvádza na označenie pravoslávneho kostola slovo cirkev. Spojenie 

„pravoslávna cirkev“ skôr implikuje pravoslávnu konfesiu a nie pomenovanie miesta, kde 

sa vykonávajú bohoslužby. V ukrajinčine sa pomenovania церква a костьол/костел 

líšia. Kým prvé označuje pravoslávny alebo gréckokatolícky chrám, druhé pomenovanie 

slúži na označenie miesta, kde prebieha výlučne rímskokatolícky obrad. 

Slovenský preklad ukrajinského dialektového slova коверці v tvare pokrovce je 

zrozumiteľný nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Aj Berezovskí sa rozhodli použiť 

zrozumiteľný prekladový variant v tvare deminutíva – koberčeky. Starší preklad z pera 

dvojice Slavíkových predstavuje výrazovú nivelizáciu, keď uvádza slovo dečky. 

Корито je v ukrajinskom jazyku pomenovaním pre nádobu používanú nielen na 

uskladňovanie potravín, resp. iných predmetov, ale v chudobnejších rodinách slúžilo aj ako 

postieľka pre malé dieťa. Uvedený význam tohto predmetu J. Andričík pretavil do 

slovenskej podoby v tvare kolíska a rovnako postupovali aj Slavíkoví, keď uviedli v 

preklade kolébku. Berezovskí preferujú na tomto mieste výraz necičky/necky, čo sa 

v preklade do slovenčiny významovo stotožňuje s korytom. 

Aj v prípade prekladu ďalšieho výrazu цебри/цебер použil Andričík archaizujúce 

pomenovanie nádob šafle, do češtiny boli preložené ako džbery (Berezovskí) alebo vědra 
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(Slavíkoví). Slovenský preklad a preklad Berezovských vhodne ilustruje dedinské 

prostredie, v ktorom sa takéto nádoby používali. 

Podobne je to aj s prekladom výrazu кварта, ktorý označuje starú objemovú mieru 

(štvrťka – 0,41 l), ale aj nádobu na pitie s týmto objemom. Andričík pri preklade použil 

zastaraný výraz žajdlík, kým českí prekladatelia pracujú s naturalizovaným výrazom 

sklenka. 

Pri preklade názvov obydlí – budov, nábytku a riadov slovenský prekladateľ využil 

staršiu vrstvu slovenskej lexiky, v ktorej sa nachádzajú všetky uvedené lingvokulturémy. 

Substitúciou týchto výrazov dosiahol v slovenčine ilúziu vidieckeho prostredia začiatku 

20. storočia. Český preklad Slavíkových dáva tiež priestor staršej lexike češtiny 

substituovaním výrazov, kým preklad Berezovských je viac naturalizovaný a tým bližší 

českým recipientom. 

Tabuľka č. 6: Obydlie – budovy, nábytok, riad 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Хатa chalupa, izba světnice, pokoj 

сінь, хорім pitvor světnice, síň 

Припічок prípecok lavice u pece, přípecek 

Тік holohumnica mlat 

Стайня maštaľ chlév, stáj 

Церква kostol kostel 

Хлів chliev chlév 

Приспа podstenie záspa (na záspí) 

Ясла jaslá, žľab žlab 

Яселця jasličky jesličky 

Кошниця sýpka šprýchar, sušárna 

Коверці pokrovce dečky, koberčeky 

Корито kolíska kolébka, necičky 

Цебри šafle vědra, džbery 

Кварта žajdlík sklenice 

 

V nasledujúcej kategórii uvádzame lingvokulturémy identifikujúce dopravné 

prostriedky, resp. obrábacie stroje a ich súčasti. V textoch Stefanykových poviedok sa ich 

až tak veľa nevyskytuje. O to viac sa J. Andričík musel popasovať s ich prekladom do 

slovenčiny, keďže ide napospol o názvy súčiastok starších obrábacích nástrojov. 
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Фіра je západoukrajinské dialektové slovo označujúce voz; prekladateľ toto slovo 

prekladá na jednom mieste ako voz a na inom ako fúra, čo je skôr výraz označujúci plne 

naložený voz. České preklady uvádzajú jediné slovo pochádzajúce z nemčiny – fůra. 

V prípade prekladu slova колія bolo v slovenskom jazyku použité hyponymum 

železnica a v češtine rovnako slovo s užším významom vagón. Takýto transfer hodnotíme 

ako výrazovú zámenu. 

Drevenáky sú všeobecne nástroje vyhotovené z dreva (pluhy, úle, vozy a pod). Tento 

generalizujúci pojem zvolil slovenský prekladateľ na preklad ukrajinského spojenia 

деревяні (spisovne дерев'яні) отої. Z kontextu originálu, ale aj prekladu je evidentné, že 

ide o drevené vozy. Český preklad Slavíkových na tomto mieste uvádza nejednoznačný 

nivelizovaný výraz dříví a Berezovskí expresívnejšie spojenie dřevěné haraburdí. Takýto 

postup je príkladom výrazového zoslabovania. 

Drevená oblúkovitá časť kolesa, Andričíkom pomenovaná ako bahor, v roku 1976 

pravdepodobne neznela tak archaicky ako dnes, keď poľnohospodárstvo ovládla moderná 

technika. Podobne je to aj s preloženými výrazmi otka (nástroj pri pluhu), brdce (súčiastka 

vozových váh, za ktorú kôň ťahá), lievč (žŕdka podopierajúca rebriny na voze) a rázvora 

(dlhá drevená žrď, ktorá spája prednú časť voza so zadnou časťou), ktoré pomenúvajú 

jednotlivé časti nástrojov určených na obrábanie pôdy. V češtine bol zvolený naturalizačný 

princíp, napr. розвора/oje, rázvora; oбод/kolo, věnec svého kola; істики/otky; орчик/ 

postraněk (remeň v konskom postroji, popruh); люшня/postraněk, líšeň. Preklad 

Slavíkových uvádza postraněk pri dvoch rôznych ukrajinských výrazoch a Berezovskí 

rozlišujú aj súčiastku pod starším názvom líšeň. 

Slovenský preklad pracovných prostriedkov a ich súčastí potvrdil blízkosť 

poľnohospodárskej kultúry na Slovensku a na Ukrajine. Roľníctvo a obrábanie pôdy boli 

neoddeliteľnou súčasťou života dedinčanov, nasvedčuje tomu bohatá lexika v sledovaných 

jazykoch. Andričík, ale aj dvojice českých mediátorov využili staršiu vrstvu lexiky 

v skúmaných jazykoch, vrstvu historizmov. 

 

Tabuľka č. 7: Dopravné prostriedky, obrábacie stroje a ich súčasti 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Фіра fúra, voz fůra 

Колія železnica vagóny 

деревяні отої drevenáky dříví, dřevěné haraburdí 

http://slovniky.korpus.sk/?w=%C5%BEr%C4%8F&c=t520&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=%C4%8Das%C5%A5&c=t520&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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Обод bahor kolo, věnec svého kola 

Істики otky otky 

Орчик brdce postraněk, rozporek 

Люшня lievč postraněk, líšeň 

Розвора rázvora oje, rázvora 

 

Podobne aj pomenovania pracovných nástrojov z poviedok Vasyľa Stefanyka boli do 

slovenčiny preložené pomocou staršej vrstvy slovnej zásoby, čím sa preklad čiastočne 

archaizoval. Nájsť vhodné ekvivalenty však pre J. Andričíka, M. a I. Slavíkových či pre Z. 

a K. Genyk-Berezovských nebolo problémom, keďže dratva (konopná niť používaná na 

šitie kože, súkna) či kosák/srp boli na začiatku 20. storočia na Slovensku aj v Čechách 

bežne používanými nástrojmi. Len pri preklade pojmu кужіль Andričík použil vhodnejšiu 

alternatívu v podobe slova kúdeľ (vyčesané vlákna ľanu alebo konope pripravené na 

pradenie), kým českí prekladatelia uviedli hyponymum len. 

Tabuľka č. 8: Pracovné nástroje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Дратва dratva dratva 

Кужіль kúdeľ len 

Серп kosák srp 

 

Vybrané pozdravy zo Stefanykových poviedok patria do kategórie náboženských 

pozdravov a predstavujú tak lingvokulturému spätú s východiskovým kontextom. Dialekt 

je v uvedených výrazoch obzvlášť markantný. Prepis skráteného cirkevného pozdravu 

Славайсусу je identický s cirkevným pozdravom gréckokatolíkov na východnom 

Slovensku – Slavajsusu. V češtine je v preklade z roku 1951 uvedené plné znenie pozdravu 

Pochválen Pán Ježíš Kristus, preklad z roku 1978 uvádza skrátené spojenie Pochválen 

buď. České prekladové varianty majú katolícky ráz, avšak s gréckokatolíctvom 

nekonotujú. 

Prežehnanie v západoukrajinskom dialekte v tvare Мнєоца, і сина, і світого духа, 

амінь z poviedky Новина/Chýr J. Andričík preložil už do spisovnej slovenčiny. V mene 

otca i syna i svätého ducha, amen je zrozumiteľné širšiemu okruhu čitateľov na Slovensku, 

podobne ako znamenie kríža v českom jazyku Ve jménu Otce I Syna I Ducha svatého 

amen. 
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Tabuľka č. 9: Pozdravy 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Славайсусу Slavajsusu 
Pochválen Pán Ježíš Kristus 

Pochválen buď 

Мнєоца, і сина, і світого 

духа, амінь 

V mene otca i syna 

i svätého ducha, amen 

Ve jménu Otce i Syna 

i Ducha svatého amen 

 

Do poslednej kategórie etnografických reálií sme zaradili všetky ostatné, do iných 

kategórií nezaradené lingvokulturémy. Vznikla tak pomerne rozsiahla skupina 

lingvokulturém, ku ktorým uvádzame stručný komentár. 

V poviedke Dávne časy kantor Bazo číta prítomným smiešne knižočky o Lucovi 

Zalyvajkovi
24

. Za lingvokulturému považujeme aj pomenovanie dobového hrdinu menom 

Luca Zalyvajko (resp. názov vydania s týmto titulom), ktorého meno bolo do všetkých 

prekladov transkribované. V cieľových jazykoch tak vzniklo nič nevypovedajúce spojenie, 

kontext zostal uväznený v ukrajinskom prostredí. Bez explikácií nemáme možnosť zo 

samotných prekladov zistiť, o akom diele je reč. Textová súvislosť v poviedke Dávne časy 

síce naznačuje, že je to zábavné čítanie, ale to je všetko. Lingvokulturému Luca Zalyvajko 

predstavíme citátom z originálu a prekladových textov: 

„Сини і невістки помирали зо сміху від Луця Заливайка та від індика, що лише 

стільки має розуму, що в хвості.“ (1972, s. 119); 

„Synovia a nevesty pukali od smiechu nad Lucom Zalyvajkom a moriakom, čo má len 

toľko rozumu, koľko sa mu udrží na chvoste.“ (1976, s. 13); 

„Syni i nevěsty umírali smíchem nad Luciem Zalivajkou a nad krocanem, který měl 

jen tolik rozumu, co se vejde do ocasu.“ (1951, s. 85); 

„Synové a snachy umíraly smíchy nad příhodami Luce Zalyvajka a krocana, který 

měl všechen rozum v ocase.“ (1978, s. 154). 

Ďalšou lingvokulturémou je na prvý pohľad neutrálne ukrajinské slovo образ, ktoré 

bolo do slovenčiny preložené ako ikona. Tá je druhom posvätného obrazu písaného na 

drevenej alebo kovovej tabuli. Na tomto mieste prekladateľ nadinterpretoval v záujme 

upresnenia miesta, pri ktorom sa postavy v poviedke modlia, keďže z ukrajinského 

originálu vyplýva, že ide o svätý obraz. Českí prekladatelia uvádzajú spojenie svatý obraz, 

ale aj ikona, i keď z kontextu vyplýva, o aký druh obrazov ide. 

                                                           
24

 V. Stefanyk mal na mysli knihu od Ivana Naumovyča Istorija Lucy Zalyvajka z roku 1872. 
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Hovorové slovo nemeckého pôvodu špacírka (známe aj v niektorých slovenských 

nárečiach, v poľštine spacer) si slovenský prekladateľ vybral za ekvivalent ukrajinského 

dialektového slova спацірка. Českí prekladatelia Slavíkoví zostali pri neutrálnom slove 

procházka, Berezovskí sa rozhodli pre expresívnejšie slovo špacírek. 

Ukrajinský hovorový výraz баталія sa slovenský prekladateľ snažil sprostredkovať 

pomocou expresívneho slova pračka (Krátky slovník slovenského jazyka uvádza aj 

expresívne hovorové slovo pranica). Český preklad opäť zostáva pri neutrálnej lexike 

a uvádza slovo rvačka. J. Andričík pokračuje v línii vyhľadávania hovorových výrazov aj 

v prípade ďalších slov, knižné slovo imanie uvádza ako ekvivalent ukrajinského 

hovorového slova добиток, ktoré českí prekladatelia Slavíkoví prekladajú spojením 

všechno, co jsem ušetřil a Berezovskí jednoslovným pomenovaním majetek. 

Nasledujúce ukážky z textov poukazujú na ustálené slovné spojenia, v ktorých sa na 

základe prirovnania opisuje krása mladých dievčat. Vasyľ Stefanyk v origináli poviedky 

Давнина/Dávne časy ich opisuje takto: 

„Такі чорнобриві, як гвоздики, такі червоні як калина.“ (1972, s. 118). 

J. Andričík sa prekladom tohto slovného spojenia prispôsobuje ukrajinskej kultúre, 

dievčiny sú v slovenskom preklade „čiernobrvé ako klinčeky, červené ako kaliny“ (1976, s. 

12). Takýto preklad považujeme za neadekvátny. 

Slavíkoví sa napoly prispôsobujú domácej kultúre a napoly zostávajú v kultúre 

ukrajinskej, kde sa krásne dievčatá prirovnávajú ku kalinám: „Černobrvé jako karafiáty, 

růžové jako kalina.“ (1951, s. 84). 

A napokon preklad Berezovských: „Oči jako trnky, tváře jako růže.“ (1978, s. 153). 

Posledný preklad považujeme za najvydarenejší. Berezovskí už viackrát prejavili snahu 

naturalizovať konkrétne lingvokulturémy v českom preklade. Pri preklade idiomatických 

spojení to platí o to viac, ich preklad by nemal byť doslovný. V cieľovom jazyku 

Berezovskí našli blízke výrazy, ktoré vyjadrujú symbol krásy, v českom ponímaní sú to oči 

ako trnky a tvár ako ruža. 

Ukrajinské slovo мода prekladá Andričík hovorovým tvarom móres. Českí 

prekladatelia sa viac pridržiavajú originálu, slovo prekladajú ako móda. Spisovné 

ukrajinské slovo кара nahrádza Andričík slovenským dialektovým slovom štrof (takmer 

identický ekvivalent je aj v ukrajinskom dialekte – штраф, ktorý však Stefanyk nepoužil), 

v českom preklade je spisovné slovo trest. Opäť hovorové slovo šibeň
25

 stojí v slovenčine 

                                                           
25

 šibeň – slovo je frekventované u slovenských realistov – T. Vansovej, P. O. Hviezdoslava a i. 
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na mieste spisovného ukrajinského výrazu шибениця; podobne aj na mieste výrazu 

стежечка zvolil Andričík ekvivalent – nárečové expresívne slovo pešníček. Českí 

prekladatelia tu siahajú po spisovnej lexike (šibenice, pěšinka). 

Tam, kde Stefanyk vyberá nárečové slovo, aj J. Andričík pátra po primeranom 

dialektovom, resp. hovorovom výraze, ako napr. cintor, nátura, kančuka
26

, família, 

kalamárik. Dôkazom, že nie vždy je výber netradičného variantu a jeho kontext v cieľovej 

kultúre plne zrozumiteľný, je slovo хоругви/koruhvy, ktoré patrí skôr do zastaraného 

liturgického jazyka. V nasledujúcom citáte zo slovenského prekladu poviedky 

Палій/Podpaľač sme zistili ešte jednu nezrovnalosť súvisiacu s koruhvami: 

„Prešlo vyše desať rokov a pred Fedorovu chalúpku priniesli ľudia červené koruhvy. 

Dnu na lavici ležala jeho Kateryna – veľká a objemná, strašná. (...) Fedor k sebe túlil dve 

dievčatká – jedenásťročnú Nasťu a osemročnú Marijku a jednostaj sa ich pýtal: – Čo 

si,dcérušky moje, bez mamky počneme?(...) A keď kládli ženu do rakvy, zahorekoval“  

(1976, s. 31 – 32). To isté ponúka aj český preklad z roku 1978: 

„Uplynula řada let a před Fedorovu chalupu přinesli červené korouhve.“ (1978, s. 

95). Koruhvy, t.j. kostolné zástavy, sa k domu v minulosti nosili pri pohreboch 

a symbolizovali smútok. V českom a slovenskom prostredí však vždy boli čiernej farby. 

Ak je možné, volí slovenský prekladateľ aspoň nejaké expresívne slovo, napr. kliatba 

na mieste ukrajinského сварка, protokol na mieste výrazu протокуля, 

читальник/pismárik, секурація/sekurácia, рейвах/huriavk, веймір/cirkus, 

гості/posiedky, модa/móres. 

Aj keď je prevažná väčšina slov zrozumiteľná, niektoré predsa len vyžadujú viac 

pozornosti, napr. slovo sekurácia je hovorovým variantom zastaraného výrazu asekurácia, 

ktorým sa označovalo v minulosti poistenie. Český preklad sa na tomto mieste naturalizuje, 

keď uvádza slovo pojištění. Aj M. a I. Slavíkoví sa na inom mieste opierajú o 

naturalizačný princíp – výraz протокуля prekladajú ako přísaha. Z. a G. Berezovskí 

uvádzajú výraz protokol. J. Andričík sa prikláňa k podobne znejúcemu slovu protokol. 

Protokol je synonymom pojmu zápisnica, čo je úradný zápis o priebehu istej akcie. 

Ostatne, aj kontext dokazuje, že ide o zápisnicu: „Ale počkaj, poviem ti to ako do 

protokolu.“ (1976, s. 37). 

                                                           
26

 kančuka – zastar. bič, korbáč z remencov 
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V nevyhnutných prípadoch sa Andričík uchyľuje k neutrálnej spisovnej lexike 

дзигарок/hodiny, гарячка/horúčka, дрожі/zimnica, мент/chvíľa, чума/mor, 

казети/noviny. 

Ako potvrdzuje prehľad, českí prekladatelia sa tiež často rozhodujú pre hovorovú 

lexiku: могила/drno (Slavíkoví); канчук/karabáč; рейвах/kravál; веймір/virvál; 

дрожі/třesavka; каламарчик/kalamářík; читальник/čtenáříček. Avšak častejšie 

preferujú naturalizáciu kvôli dosiahnutiu porozumenia u čitateľov. Dôkazom toho sú 

výrazy спацірка/procházka (Slavíkoví); баталія/rvačka; фамілія/príbuzní, rodina; 

цвинтар/hřbitov; натура/srdce, povaha; секурація/pojištění; протокуля/přísaha. 

Tabuľka č. 10: Ostatné 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Луць Заливайко Luca Zalyvajko 
Luc Zalyvajko, Luci 

Zalyvajko 

Образ Ikona ikona, svatý obraz 

Спацірка Špacírka procházka, špacírek 

Баталія pračka rvačka 

Добиток imanie 
všechno co jsem ušetřil, 

majetek 

Модa móres móda 

Кара štrof trest 

Шибениця šibeň šibenice 

Стежечка pešníček pěšinka 

Чума mor cholera, mor 

(у) гості na posiedky na návštěvu 

Фамілія família, príbuzní příbuzní, rodina 

Натура nátura srdce, povaha 

Цвинтар cintor hřbitov 

Могила cintorín drno, hřbitov 

Канчук kančuka karabáč 

Рейвах huriavk kravál 

Веймір cirkus virvál 

Сварка kliatby 0 

Секурація sekurácia pojištění 

Гарячка horúčka horečka 

Дрожі zimnica třesavka 
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Хоругви koruhvy korouhve 

Протокуля protokol přísaha, protokol 

Казети noviny noviny 

Читальник pismárik čtenáříček 

Каламарчик kalamárik kalamářík 

Мент chvíľa okamžik 

Дзигарок hodiny hodiny 

 

1.4.3 Lingvokulturémy z kategórie spoločenských reálií 

Kategória spoločenských reálií, kam zaraďujeme sviatky a obyčaje, nie je 

v analyzovaných poviedkach obsiahla. Tvoria ju pomenovania dvoch najväčších 

kresťanských sviatkov, ktoré prekladateľom nespôsobili žiadne problémy, keďže krajiny 

cieľových jazykov patria ku kresťanskej kultúre. Kresťanská exegetika sa líši iba 

v upozorňovaní na deň, resp. noc tohto sviatku. Označenie Veľká noc pripomína, že Ježiš 

vstal z mŕtvych v noci, Великдень v ukrajinčine generalizuje tento sviatok ako veľký deň 

zmŕtvychvstania – najväčší deň kresťanstva. 

Polemický je prekladový variant sviatku prvá Bohorodička v slovenskom a českom 

jazyku, ktorý cirkevný úzus nepozná. Existuje však Sviatok (Slávnosť) Panny Márie 

Bohorodičky, ktorý sa slávi 1. januára. Cвєтий Николай je v prekladoch známy sviatok 

svätého Mikuláša, prekladatelia si meno vhodne adaptovali na podmienky vlastnej kultúry. 

Obyčaje sa v texte preložených poviedok Vasyľa Stefanyka objavujú v podobe 

jediného reprezentanta a tým je obdobie nazvané sená alebo kosienok, ktoré patrilo 

k dôležitým častiam poľnohospodárskeho roka v Čechách i na Slovensku. 

Tabuľka č. 11: Umenie a kultúra – sviatky a obyčaje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

перша Богородиця prvá Bohorodička první Bohorodička 

Великдень Veľká noc velikonoce 

Різдво Vianoce vánoce 

cвєтий Николай svätý Nykolaj svatý Mikuláš 

cіножат, сіножет sená, kosienok sená 
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Kategória lingvokulturém z oblasti folklóru a mytológie nie je príliš rozsiahla. 

V Stefanykových poviedkach nenájdeme mytologické či folklórne postavy, napriek tomu 

však v mysliach obyvateľov Haliče niektoré bytosti prežívali aj na začiatku 20. storočia. 

Dôkazom je úryvok z poviedky Палій/Podpaľač: 

„Tú zimu sa do jeho chalupy nasťahovali upíri, prízraky a mátohy. Jednej noci sa 

zleteli do chalupy všetci čerti. Dubasili, až sa chalupa triasla (...) potom vyplazili od únavy 

práve také jazyky“ (1976, s. 34). 

Okrem uvedených pomenovaní sme do kategórie mytológia a folklór zaradili aj 

vedomkyňu, čerta rohatého a lucifera. Lucifer v slovenčine a rohatý v češtine sú 

ekvivalentmi ukrajinského neurčitého označenia bytosti pod názvom тот. Tajomno 

obklopujúce túto neznámu postavu v ukrajinskom jazyku jej dodáva ešte viac mystiky, než 

keby ju pomenovali priamo a jasne, tak ako v cieľových prekladových jazykoch. Túto auru 

záhadnosti sa do prekladov preniesť nepodarilo. 

Ukrajinské dialektové slovo опир nepatrí medzi spisovné slová, preložené bolo 

substitúciou ako upír. Ďalšie preklady v tvare pekelník v slovenčine a čertisko, darebák 

v češtine sú príkladmi výrazovej straty a absolútneho posunu v dôsledku nepochopenia 

predlohy. Kопилюк je pejoratívny zakarpatský výraz označujúci nemanželské dieťa 

(pankharta), patrí skôr medzi nadávky, rozhodne neoznačuje pekelníka ani čertisko. 

Tabuľka č. 12: Mytológia a folklór 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Ворожка vedomkyňa zařikávačka 

Привиди prízraky přízraky 

Мари mátohy mátohy 

Копилюк pekelník darebák, čertisko 

Опири upíri upíři 

Тот lucifer rohatý 

дідько рогатий čert rohatý čert rohatý 

Чорти čerti čerti 

 

Do kategórie etnických objektov patria pomenovania príslušníkov iných národov 

a etnických skupín, ako sú Nemci, Bojkovia, Poliaci, židia, cigáni. Všetky uvedené mená 

osôb patriacich k inému národu majú svoje miesto v poviedke Podpaľač/Палій, Кленові 

листки/Javorové lístky, Tá zem/Вона – земля. 
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Pomenovanie німці/Nemci/Němci vyznieva v kontexte poviedky vcelku neutrálne 

nielen v origináli, ale aj v prekladoch. Zato pomenovanie лях/Poliak/Polák má v origináli, 

vzhľadom na vtedajšiu spoločenskú a politickú situáciu v Haliči, negatívne konotácie, 

ktoré v slovenskom ani českom preklade nepociťujeme. Ukrajinci žijúci na území Poľska 

v oblasti Haliče boli nábožensky a ekonomicky perzekvovaní a bránili sa asimilačným 

snahám Poliakov. Preto nazvať niekoho Poliakom/ляхом vždy obsahovalo aj možnú 

negatívnu konotáciu. Keď sa dcéra sedliaka z poviedky Podpaľač vydá za Poliaka, túto 

situáciu jej otec komentuje s opovrhnutím: „(...) a Marija zmizla s tým Poliakom“ (1976, s. 

38). Autor uvádza len to, že Poliak bol povolaním kočiš. „Po Veľkej noci sa Marija vydala 

za kočiša a odišla s ním do služby k inému pánovi.“ (tamže, s. 36). 

Бойки/Bojkovia
27
/bojkové sú označením príslušníkov východoslovanského etnika. 

Patria k nemu aj Lemkovia, Huculi a Rusíni (porov. Pop, 2011, s. 15). Domnievame sa, že 

v slovenskom a českom preklade nebolo pomenovanie Bojkovia bez vysvetliviek jasné, 

pričom v ukrajinskom origináli to bolo zrejmé. 

Zaujímavé súvislosti pri komparácii prekladov s ukrajinským originálom ponúka 

pomenovanie príslušníkov židovského vierovyznania. Prihliadajúc na dobový kontext, 

spoločenskú klímu a tradíciu, s akou sa vždy na židov nazeralo, je pomenovanie жид/žid 

pochopiteľne negatívne zafarbené. Štatistika uvádza, že v roku 1910 žilo v Haliči asi 

10,9 % Židov
28

. Tento údaj však nie je úplne presný, keďže v Rakúsko-Uhorsku 

neevidovali židovskú národnosť; preto sa zhruba 92% Židov prihlásilo k národnosti 

poľskej. V dobe, v ktorej tvoril Vasyľ Stefanyk, bolo pomenovanie žid synonymom 

lakomca a úžerníka. V poviedkach Stefanyka židia ako postavy nezohrávajú žiadnu 

významnejšiu úlohu. Kontext, v ktorom sa zakaždým objavujú, je však výsostne negatívny. 

J. Andričík sa pridržiava originálu a pomenovanie žid nijako nemodifikuje. V poviedkach 

je použité aj pejoratívne meno жидики/žíďatá. Toto pomenovanie znie hrubo aj 

v slovenčine, prekladateľovi sa do slovenského jazyka podarilo túto negatívnu konotáciu 

preniesť. Židia sú v danom prípade ponímaní ako príslušníci židovského vierovyznania. 

V českých prekladoch sa pomenovanie žid objavuje len vtedy, ak nejde o pejoratívny 

význam. Na porovnanie uvádzame citát z originálu a slovenský i český preklad: 

„На старість нас жиди з хати віженут“ (1972, s. 53); 

„(...) na starosť nás židia vyženú z chalupy“ (1976, s. 118); 

                                                           
27

 Bojkovia, ukr. Бойки, sú východoslovanským etnikom, obývajúcim južné svahy Karpát. Žijú v Ivano-

Frankivskej, Ľvovskej a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a tiež na krajnom východe Slovenska (porov. Pop, 

2011). 
28

 Poliakov bolo po odrátaní Židov 45,4%, Ukrajincov 42,9%, Nemcov 0,8% (porov. Magočij, 2007, s. 364). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivano-Frankivsk%C3%A1_oblas%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ivano-Frankivsk%C3%A1_oblas%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDvovsk%C3%A1_oblas%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zakarpatsk%C3%A1_oblas%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
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„(...) na stáří nás vyženou z chalupy“ (1951, s. 156); 

„(...) a pak mně na starý kolena lichváři vyženou z chalupy“ (1978, s. 112). 

V nasledujúcej ukážke je meno žid v českom preklade opäť vynechané: 

„Дохторі дають мужикові такий лік, як панові або жидові?“ (1972, s. 53); 

„Dochtori dajú sedliakovi taký liek ako pánovi alebo židovi?“ (1976, s. 119); 

„Doktoři dají mužikovi takový lék jako pánovi?“ (1951, s. 157). 

V poviedke Злодій/Zlodej/Zloděj českí prekladatelia vynechávajú aj konotačné 

výrazy týkajúce sa židov, napr. namiesto slova пейзи, ktoré sa nachádza v origináli, 

v českom preklade Slavíkových je použité neutrálne slovo brada. Andričík zostáva 

ukrajinskému originálu vernejší, keď používa výraz pajesy. 

„А жида береш на перший вогонь за пейзи.“ (1972, s. 164); 

„A žida chmatneš najprv za pajesy.“ (1976, s. 85); 

„A kramáře chňapneš nejdřív za bradu.“ (1951, s. 120). 

Berezovskí v tomto prípade zmieňované výrazy prekladajú presne podľa originálu: 

„A žida, toho chytneš nejdřív za pejzy.“ (1978, s. 38). 

Preklad do češtiny v autorstve Berezovských je originálu bližší, pomenovanie žid 

nevynecháva tak cielene ako preklad Slavíkových. 

„(...) bojí se rvačky jako žid“ (1978, s. 37); 

„(...) má strach ze rvačky jako kupčík“ (1951, s. 120); 

„Kam jste se to vypravili? Za pánama a za židama?“ (1978, s. 126); 

„A kam máte namířeno? Za pány a za kramáři?“ (1951, s. 129). 

V českých prekladoch sú namiesto pomenovania žid/Žid uvádzané povolania 

a činnosti, ktoré vykonávali prevažne Židia: kramář, krčmář, kupčík, lichvář, šenkýř. 

Nevyhli sa ani pejoratívnemu šejdíř či Jidáš. Takýto preklad, v ktorom ide o prenesenie 

významu z východiskového slova na slovo cieľové na základe konotácií, je transpozíciou 

na konotatívnej úrovni: 

„(...) a potom půjdeš za chůvu k židům a znova budeš mít bídu.“ (1978, s. 43); 

„(...) a potom půjdeš za kojnou ke kramářům a znova budeš mít bídu.“ (1951, s. 50); 

„Byl jsem poskok u krčmářů, válel jsem se pod hospodskýma lavicema“ (1978, s. 

100); 

„Sloužil jsem u všelijakých šejdířů, povaloval jsem se pod šejdířskými lavicemi“ 

(1951, s. 112). 

Nasledujúci príklad je typom synekdochy pars pro toto, keď sa časť (hospoda) 

zamieňa za celok (žid): 
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„Я не годна наробити і на діти, і на жидів.“ (1972, s. 42); 

„Nestačím vydělávat i na děti i na hospodu.“ (1978, s. 72). 

Ak by sme mali zhodnotiť prekladateľské postupy českých prekladateľov, tak 

Slavíkoví sa pomenovaniu žid/Žid vyhýbali až do takej miery, že ich preklad možno 

považovať za zásah do makroštylistiky textu. Po prečítaní ich prekladu si čitatelia vôbec 

nemusia dať do súvisu, že všetci kramáři, šenkýři, hospodskí, lichváři boli vlastne Židia. 

Preklad Slavíkových vznikol pomerne skoro po druhej svetovej vojne, vydaný bol v roku 

1951, ale prekladatelia na ňom iste pracovali ešte skôr. Uvádzanie pomenovania žid/Žid by 

vyvolalo rôzne podozrenia, ba aj možnú kolaboráciu s nacizmom. Ďalším dôvodom mohla 

byť silná kresťanská orientácia I. Slavíka, ktorá mohla mať vplyv na výber výrazových 

prostriedkov. Príčiny sa nám už asi vypátrať nepodarí a pravda môže byť napokon niekde 

inde
29

. Finálna verzia bude asi taká, že vynechaním pomenovania žid/Žid Slavíkoví obišli 

možné problémy. 

Po prečítaní originálu Stefanykových poviedok, ktoré vznikali v rokoch 1899 – 1933, 

si čitateľ zasa uvedomí, že Židia mali podstatný podiel na biede a vykorisťovaní 

Ukrajincov v Haliči. Dialo sa to prostredníctvom poľskej šľachty, ktorá v tom čase Židom 

prenajímala obchody a krčmy. Obchodníci svojim zákazníkom peniaze aj 

požičiavali, takýmto spôsobom vlastne podporovali šírenie alkoholizmu aj v takom 

chudobnom kraji, ako bola Halič. Celá spoločnosť bola preto voči Židom negatívne 

naladená. 

Berezovskí si v roku 1977 originál adaptovali menej výrazným spôsobom, 

pomenovanie žid uvádzajú pomerne často, avšak dbajú na to, aby sa nevyskytovalo 

v hanlivých situáciách. Židov vždy uvádzajú v kontexte konfesie. V prípade pejoratívneho 

pomenovania preferujú neutrálne označenie lichvář, šejdíř, Jidáš. Ich preklad považujeme 

na niektorých miestach za výrazovo zoslabený. 

Slovenský preklad J. Andričíka z roku 1976 je najbližší Stefanykovmu spôsobu 

zobrazovania tejto problematiky. Keďže aj na Slovensku boli Židia až do druhej svetovej 

vojny prevažne obchodníkmi, krčmármi, kupcami či úžerníkmi a vládol tu podobný druh 

nevraživosti, Andričík nemusel variovať medzi pojmami. Prví recipienti jeho prekladu 

z roku 1976 boli pravdepodobne oboznámení so spôsobom života Židov pred druhou 

svetovou vojnou. 

                                                           
29

 Proces s Rudolfom Slánským a jeho skupinou sa odohral v roku 1951. R. Slánsky a ďalší vysokopostavení 

členovia KSČ, prevažne Židia, boli obvinení zo sionistickej špionáže, vlastizrady, sabotáže a i. Po 

vykonštruovanom procese boli obesení 11 ľudia.  
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Mоскаль/Moskaľ/Moskal zacláňa slnko v poviedke Tá zem/Вона – земля. Moskaľ je 

označením príslušníka cárskej armády, ktorá sa skladala nielen z Rusov, ale aj z iných 

národností. Moskaľ ako hanlivé pomenovanie Rusa sa aj v súčasnosti vyskytuje 

v Zakarpatskej oblasti a aj v slovenskom prostredí, a preto je metafora Moskaľ zacláňa 

slnko zrozumiteľná v origináli, ale aj v oboch prekladových jazykoch. Toto pomenovanie 

je možné zaradiť aj medzi prezývky, podobne ako pomenovanie cigán, ktoré je tiež použité 

s negatívnym akcentom. Okrem toho, že sa ním označuje príslušník etnickej skupiny dnes 

známej pod názvom Róm, v poviedke Кленові листки/Javorové lístky je na dôvažok 

expresívne pomenovanie циган/cigán/cikán použité na deskripciu čierneho psa. Takéto 

diskriminačné prirovnanie v slovenčine vyvoláva podobné konotácie ako v ukrajinčine 

a mohli by sme ho zaradiť aj medzi prezývky a nadávky, ktoré tvoria ďalšiu kategóriu 

analyzovaných lingvokulturém. 

Tabuľka č. 13: Etnické objekty – etnonymá 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Бойки Bojkovia Bojkové 

Циган Cigán Cikán 

Лях Poliak Polák 

Німець Nemci Němci 

Москаль Moskaľ Moskal 

жид, жидики žid, žíďatá 

kramář, kramářské 

haranťata, šejdíř, Juda, 

šenkýř, Jidáš, lichvář, žid 

 

Pomerne rozsiahla kategória prezývok a nadávok obsahuje prevažne dialektové 

západoukrajinské výrazy. Napr. dialektový výraz 

розпадниця/márnotratnica/marnotratnice má v spisovnom ukrajinskom jazyku podobu  

розпусниця, t. j. ľahkomyseľná žena. Obsahová náplň tohto pojmu bola v prekladoch 

úplne vystihnutá. 

Ďalšie pejoratívne pomenovania nemravných žien tiež pochádzajú z pokutského 

dialektu: лєрва/fľandra/flundra či сука/pľuha, suka/čubka. Slovenský prekladateľ použil 

na prenos významu hrubé, pejoratívne pomenovania, v prípade slova suka dokonca 

vulgárnu nadávku, aby vystihol podstatu a expresívnosť slov z originálu. Českí 

prekladatelia uvedené hanlivé pomenovania vystihujú hovorovou expresívnou lexikou, 

v prípade slova čubka, podobne ako Andričík, používajú dokonca vulgárny výraz. 
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Zo slovného fondu západnej Ukrajiny pochádzajú aj slová мерза/hnusoba 

hnusná/ženská mizerná a сука баба/potvora/psí bába. V slovenskej verzii pomenovania sa 

prekladateľ rozhodol výraz zosilniť adjektívom, podobne ako aj českí prekladatelia. 

Pejoratívne označenie potvora v slovenčine neznie až tak hrubo ako сука баба 

v ukrajinčine; naopak, v češtine prekladatelia vybrali nefrekventované spojenie psí bába, 

čím pôvodný výraz kalkovali. 

Ženské nadávky uzavrieme slovným spojením дурна баба/sprostaňa/hloupá sukně, 

ktoré J. Andričík substituoval primeraným jednoslovným ekvivalentom v slovenčine. 

Český preklad ponúka opäť nezvyčajné spojenie hloupá sukně, kde sa hlúpou sukňou 

myslí hlúpa žena. 

Špecifický dialektový výraz бахури označujúci nezbedných chlapcov, resp. deti bol 

do slovenčiny preložený pomenovaním fagani, fagančatá. Slavíkoví zvolili miernejší tón, 

keď tento výraz preložili ako děcká. Berezovskí šli expresívnejšou cestou a v preklade 

uvádzajú slovo parchanti, ktorým sa v minulosti označovali nemanželské deti, neskôr sa 

slovo vžilo ako nadávka. Urážajúce pomenovania nemanželských detí sa v poviedkach 

vyskytujú ešte niekoľkokrát, napr. байстрило/pankhart/darebák, parchantík alebo variant 

toho istého pomenovania байстрюк/panchart/panchartek, harant. Podobne ako Vasyľ  

Stefanyk, aj J. Andričík variuje medzi názvami pankhart a neznámym panchart (Slovník 

slovenského jazyka uvádza pomenovanie panghart), oba označujú hrubú nadávku pre 

nemanželské dieťa. Český preklad v podobe výrazu darebák nekonotuje s ukrajinským 

náprotivkom, ako pejoratívna nadávka však plní svoje poslanie. Dialektový výraz 

чомбаран/pačrev/divoch je tiež nadávkou pre dieťa. Andričík použil starší hovorový výraz 

pačrev, ktorý výborne zapadá do kontextu vidieckeho prostredia. Český preklad uvádza 

neutrálne pomenovanie divoch, ktoré evokuje skôr neposedné dieťa. 

Medzi expresívne prezývky, nadávky miernejšieho typu patria nasledujúce výrazy: 

шибеник/šibeničník, lapaj/šibeničník, kde šibeničník a lapaj ako staršie hovorové slová 

označujú huncúta, šibala. Synonymické pomenovania darebák a ledačina zvolil Andričík 

ako varianty dialektovej nadávky лайдак, českí prekladatelia volia foneticky blízky 

variant lajdák a tiež lenoch, ktorý je významovo podobný. 

Západoukrajinské označenie біда sa do cieľových jazykov prenieslo podľa nášho 

názoru síce expresívnymi, ale miernejšími výrazmi huncút a lump (v češtine). 
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Згребло, доробало sú dialektové výrazy označujúce pracovný nástroj
30

, 

v prenesenom význame označujú nešikovného človeka. J. Andričíkovi sa podarilo nájsť 

ekvivalent tohto pracovného nástroja v slovenčine (ohreblo), ktorý je navyše synonymom 

pre nesúceho, nepodareného človeka. Slavíkoví uvádzajú na tomto mieste třeštidlo 

a Berezovskí pomenovanie rachotina. Významovo je označenie třeštidlo blízke 

slovenskému slovu pochábeľ, blázon. Rachotina zasa expresívne pomenúva starší, často 

nefunkčný typ vozidla. Odklon od pôvodného autorského zámeru je v prípade českých 

prekladov evidentný. Uvedené posuny spôsobili zmeny v mikroštylistike textu, 

nepredstavujú však zásah do celkového kontextu. 

Ďalší pejoratívny výraz v tvare вушивці/všiváci/všiváci bol preložený do oboch 

cieľových jazykov bez problémov, hoci ide o pôvodne dialektové pomenovanie. Podobne 

pomenovanie невмивані preložili českí prekladatelia ako špindírové a J. Andričík ako 

trhani, čím prekladatelia v podstate vyjadrili chudobu a úbohosť prostých ľudí. Ironickým 

pomenovaním hrdinu je slovo viťúz, ktoré Andričík zvolil ako ekvivalent pojmu руй, 

v češtine prekladový variant v preklade Slavíkových chýba, Berezovskí uvádzajú výraz 

holomek, ktorý označuje darebáka a ničomníka. V prekladoch je teda zjavná disproporcia, 

ktorá má skôr marginálny charakter. 

Západoukrajinské pomenovanie pre chudého, úbohého koňa v tvare ганцига 

(spisovne xудобина, шкапа) našlo svoj slovenský ekvivalent v slovenskom expresívnom 

nárečovom slove škapa, v češtine prekladatelia zvolili podobný (hovorový) ekvivalent 

herka. 

Andričík miestami vyvažuje pokutský dialekt tam, kde sa dialektové výrazy 

v Stefanykových poviedkach nevyskytujú. Napr. spojenie дрібні діти prekladá 

expresívnym pomenovaním drobizg, českí prekladatelia tiež volia expresívnejší výraz než 

ponúka originál – drobotina. 

Západoukrajinský dialekt pozná viacero pomenovaní pre otca, jedným z nich je дєдя; 

Andričík ho prekladá pôvodne maďarským slovom apo, český preklad uvádza neutrálne 

označenie táta. 

Zaujímavým typom prezývky je кальвін
31

. V Haliči a v Poľsku, ako v prevažne 

rímskokatolíckych a konzervatívnych krajinách, bolo kalvínstvo dosť zaznávané, naopak 

v Česku vďaka silnej reformátorskej tradícii a husitom sa stretlo s uznaním. V kontexte 

poviedok Stefanyka prezývka označuje neveriaceho, čím Andričík vystihuje pôvodný 

                                                           
30

 Ohreblo, lopatovitý nástroj na prehŕňanie (popola v peci, malty, piesku ap.), zdroj: KSSJ. 
31

 Kальвін, spisovneкальвініст (predstaviteľ kalvinizmu) 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=lopatovit%C3%BD&c=jfb8&d=psp&d=kssj4
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=n%C3%A1stroj&c=jfb8&d=psp&d=kssj4
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autorský zámer, keď slovo prekladá ako pohan. České preklady bez vysvetliviek uvádzajú 

pomenovanie kalvín. Keďže kalvínstvo malo iné konotácie v Poľsku na začiatku 20. 

storočia a iné v Čechách v 50. rokoch 20. storočia, myslíme si, že českým čitateľom 

prekladatelia recepciu tejto časti textu neuľahčili, skôr naopak, skomplikovali ju: 

„Nezbyde z něj ani krejcar, uvidíš, ty kalvíne!“ (1978, s. 102). 

Tabuľka č. 14: Prezývky 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

сука баба potvora psí bába 

Розпадниця márnotratnica marnotratnice 

Лєрва fľandra flundra 

Мерза hnusoba hnusná ženská mizerná 

Бахури fagani, fagančatá děcká, parchanty 

Сука pľuha, suka čubka 

Шибеник šibeničník, lapaj šibeničník 

дурна баба sprostaňa hloupá sukně 

Руй viťúz holomek 

Чомбаран pačrev divoch 

Байстрило pankhart darebák, parchantík 

Байстрюк panchart panchartek, harant 

згребло, доробало ohreblo třeštidlo 

Дєдя apo táta 

дрібні діти drobizg drobotina 

Ганцига škapa herka 

Вушивці všiváci všiváci 

Невмивані trhani špindírové 

Кальвін pohan kalvín 

Біда huncút lump 

Лайдак darebák, ledačina lajdák, lenoch 

 

Peňažné jednotky uvádzané v tejto kategórii sú sondou do fungovania menového 

systému v Rakúsko-Uhorsku. Pomenovania jednotlivých monetárnych jednotiek 

pochádzajú z poviedok Vasyľa Stefanyka napísaných v rokoch 1899 – 1905. Identifikovali 

sme šesť pomenovaní peňažných jednotiek a tri druhy mier. Najstaršie metrické jednotky 

nemali presne matematicky určenú veľkosť, ich rozmery sa väčšinou odvodzovali od 
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rozmerov ľudského tela alebo meraného objektu, ktorý slúžil ako denotát. Veľkosť 

jednotiek sa tiež líšila v závislosti od krajov. Až v roku 1876 bolo na celom území 

monarchie uzákonené používanie metrickej sústavy. Poviedky Stefanyka vyšli viac ako 

dvadsať rokov po prijatí reformy, napriek tomu v nich autor pracuje so staršou lexikou. Je 

pravdepodobné, že v niektorých oblastiach Haliče sa tieto historické pomenovania mier 

zachovali dlhšie. Existuje ešte druhá možnosť a tou je autorský zámer, lebo Vasyľ 

Stefanyk opisoval v konkrétnych poviedkach nedávno minulé udalosti. 

Pri preklade nasledujúcich lingvokulturém кварта/štvrťka/čvrťák alebo 

морга/jutro/jitro či корець/korec/korec sa prekladatelia opreli o ekvivalenty zo staršej 

vrstvy slovnej zásoby cieľových jazykov. Pozornosť si zaslúži označenie морга, ktoré má 

zaujímavú etymológiu. Lexéma morg pochádza z nemčiny (morgen – ráno), je to stará 

plošná miera, pomocou ktorej sa merala plocha zeme, ktorú môže jeden človek obrobiť 

počas jedného pracovného dňa (od rána do poobedia). Preklad tejto lingvokulturémy 

v tvare jutro/jitro môžeme tak označiť ako kalk (jutro je v šarišskom dialekte ráno). 

Označenie гроші sa používa skôr na pomenovanie monetárnej jednotky (všeobecne 

peniaze alebo skôr mince nízkej hodnoty) a nie konkrétnej meny obdobia a územia 

priblíženého v poviedkach. Napriek tomu sa J. Andričík dôsledne drží originálu a prekladá 

гроші ako groše; nevylučujeme, že mal zámer použiť toto slovo ako metaforu na 

označenie drobných peňazí. Slavíkoví uvádzajú deminutívum penízky (čo môže prenesene 

označovať ich nízku hodnotu) a Berezovskí peníze. Nasledujúce lingvokulturémy 

prekladajú J. Andričík a M. a I. Slavíkoví v duchu udomácneného úzu a tradície. 

Prekladatelia Berezovskí sa vo svojom preklade z roku 1978 rozhodli v porovnaní 

s prekladom Slavíkových z roku 1951 inovovať názvy mien, namiesto rýnskych uvádzajú 

marky, namiesto grajciarov měďáky a na mieste levov sú zlatky. Groše neuvádzajú vôbec, 

skôr sa rozhodujú pre neutrálne pomenovanie peníze, resp. deminutívum penízky. 

Tabuľka č. 15: Miery, váhy, peňažné jednotky a ich hovorové názvy 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Кварта štvrťka (pálenky) čvrťák 

Морга jutro jitro 

Корець korec korec 

Сотці stovky stovky 

Ринські rýnske rýnské, marky 

Грейцарі grajciare krejcar, měďák 
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Гроші groše penízky, peníze 

Шустки šestáky šesták 

Леви levy levy, zlatky 

 

Osobitnú kategóriu reálií tvoria spoločenské stavy a povolania. Aj v nich sa pomerne 

zreteľne odzrkadľuje dobová štruktúra spoločnosti v Haliči. 

Kalkovaný výraz атаман (spis. oтаман)/ataman/ataman označuje kozáckeho 

náčelníka. Tento pôvodne turecký výraz sa nachádza v Slovníku slovenského jazyka, 

v mysliach Slovákov a Čechov konotuje s pomenovaním kozáckeho vodcu. 

Prekladatelia rozlišujú medzi rímskokatolíckymi cirkevnými predstaviteľmi 

(kňaz/kněz) a gréckokatolíckymi, resp. pravoslávnymi v tvare pop. Kсьондз/kňaz/kněz zo 

Stefanykových poviedok je konkrétne pomenovaním poľského katolíckeho kňaza, táto 

konotácia sa však v prekladoch nepociťuje a preklad kňaz/kněz sa tak spája maximálne 

s predstavou katolíckeho duchovného. Lingvisticky je tento preklad správny, avšak bez 

extratextovej explikácie nie je plnohodnotným ekvivalentom ukrajinského dialektového 

výrazu. Preto sme pomenovanie ксьондз zaradili medzi lingvokulturémy, ktorých 

konotáciu sa nepodarilo preniesť do cieľových jazykov. 

Ukrajinský hovorový výraz піп/pop/pop označuje pravoslávneho duchovného, pod 

názvom pop sa toto slovo vžilo aj v slovenčine a češtine. Ďalším hovorovým pojmom 

v analyzovanom texte je попадя/žena popa/žena popa, ktorý v cieľových jazykoch nemá 

jednoslovný ekvivalent. Perifráza umožnila vytvoriť sémantiku pre lingvokulturému 

попадя. Podľa nášho názoru by bolo vhodnejšie použiť spojenie popova žena, resp. 

manželka popa. 

Stefanyk pri pomenovaní kostolného speváka a organistu variuje medzi spisovným 

názvom дяк a dialektovým дєк. Preklad Berezovských uvádza kalkovaný výraz ďák, ktorý 

pochádza zo staršej vrstvy českej slovnej zásoby, Slavíkoví a Andričík zostávajú pri 

naturalizovanom variante v tvare kantor, ktorý je v súčasnej slovenčine už zastaraným 

výrazom. 

Podobne Vasyľ Stefanyk postupuje aj v prípade spisovného pomenovania лікар 

a jeho hovorového variantu доктор. Tento autorský postup kopírujú aj prekladatelia, keď 

v slovenčine a v češtine uvádzajú лікар/doktor/doktor a dialektový výraz 

доктор/dochtor/dochtor prekladajú, Andričík aj Berezovskí, rovnako dialektovým 

pojmom; Slavíkoví na tomto mieste ponechávajú výraz doktor. 
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V minulosti používané dialektové slovo цирулик/felčiar/lazebník, felčar označuje 

holiča, ktorý mohol uskutočňovať niektoré lekárske úkony, ako spúšťanie krvi, prikladanie 

pijavíc a pod. Významovo je toto označenie najbližšie českému prekladovému variantu 

lazebník od M. a I. Slavíkových. Historické pomenovanie felčiar v slovenčine označuje 

skôr ľudového liečiteľa, mastičkára, ale je aj pejoratívnym označením pre lekára. Tie isté 

konotácie obsahuje toto pôvodne nemecké slovo aj v českej podobe felčar, ako ho 

prekladajú Z. a K. Berezovskí. 

Výrazom професор(-ка)/učiteľ(-ka)/učitel(-ka), profesor(-ka) sa v texte 

nepomenúva najvyššia vedecko-pedagogická hodnosť učiteľa na vysokej škole, je to len 

hovorový pojem, ktorým sa na Západnej Ukrajine, ako aj v iných európskych krajinách 

označoval učiteľ na strednej škole. Slavíkoví i Andričík túto prekladateľskú pascu 

neidentifikovali a výraz preložili ako učiteľ(-ka)/učitel(-ka); tak došlo k sémantickému 

posunu v cieľovom komunikáte. Berezovskí boli s týmto úzom oboznámení (alebo sa len 

vo väčšej miere pridržiavali originálu) a tento pojem preložili ako profesor(-ka). 

Dialektové pomenovanie віт strieda Vasyľ Stefanyk so spisovným війт. Obe 

možnosti sú do slovenčiny a češtiny prekladané výrazom starosta, ktorý nie celkom 

vystihuje zámer autora. Bіт, resp. війт vykonával na Západnej Ukrajine a v Poľsku 

funkciu richtára. Prekladateľom asi išlo o priblíženie vidieckeho prostredia začiatku 20. 

storočia, preto uvádzajú práve výraz starosta, aj keď vhodnejší by bol ekvivalent richtár. 

V uvádzaní minimálne dvoch výrazových variantov Stefanyk pokračuje aj v prípade 

slov жандарм, шандар, pričom druhý výraz je opäť hovorový. V Rakúsko-Uhorsku, 

v bývalej ČSR a za Slovenského štátu sa výrazom žandár označoval člen bezpečnostných 

zložiek, inak je to aj dnes hovorové označenie policajta. V takom duchu preložili výraz 

Slavíkoví – tvarom policajt. Berezovskí striedajú názvy žandár a četník. Pomenovanie 

žandár zo slovenského prekladu považujeme za najbližšie nielen z lingvistického aspektu, 

ale aj vzhľadom na historické súvislosti. 

Hovorový výraz жовнір bol do cieľových jazykov preložený ako vojak/voják. Aj 

keď sa núkal prekladový ekvivalent žoldnier, t. j. platený vojak, prekladatelia zostávajú 

v rovine všeobecností. Z kontextu poviedky Tá zem, kde sa spomína жовнір/vojak, nie je 

však jasné, o akého vojaka ide. Vojaka spomína Danylo z Bukoviny, ktorá bola v tom čase 

tiež súčasťou Rakúsko-Uhorska a bola rovnako multietnická ako iné jeho časti. Preklad 

v tvare vojak/voják preto považujeme za ekvivalentný. 

http://slovniky.korpus.sk/?w=%C4%8Dlen&c=9b05&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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V minulosti používané výrazy apatekár v slovenčine a aptykář v češtine konotujú 

s hovorovým ukrajinským označením аптикар (spisovne аптекар). Prekladateľom sa 

tentokrát podarilo nájsť ekvivalent blízky aj foneticky. 

Eконом je zastaraný ukrajinský výraz pomenúvajúci správcu hospodárstva. 

Sémantická náplň tohto pomenovania je totožná so sémantikou prekladových výrazov 

správca/správce v slovenčine i v češtine. 

Ďalšie nárečové slovo zo Stefanykovho repertoáru je фірман. V slovenskom 

preklade a v oboch českých prekladoch sa jeho prekladovým ekvivalentom stali spisovné 

bezpríznakové výrazy kočiš a kočí. 

Hаймити boli v kontexte Stefanykových poviedok robotníci pracujúci 

u súkromného vlastníka, ktorý im mzdu vyplácal v naturáliách. V preklade tohto výrazu sa 

zhodli Slavíkoví aj Andričík, keď uvádzajú pojem deputátnici, ktorý označuje 

poľnohospodárskych robotníkov pracujúcich za deputát
32

. Andričík uvádza ďalší 

prekladový variant v tvare sluhovia, čím mohli byť mienení aj hospodárski sluhovia. 

Berezovskí pertraktovaný výraz prekladajú ako čeledíni, t. j. poľnohospodárski robotníci 

pracujúci za mzdu, stravu a byt. Napospol teda ide o výrazy, ktorých spoločným 

menovateľom je robotník pracujúci v poľnohospodárstve, ktorého mzda je vyplácaná inak 

ako v peňažných jednotkách. 

Príbuzným stavom bola челядь. Toto historické pomenovanie označuje ľudí 

pracujúcich u statkára, sú to vlastne panskí sluhovia. V slovenčine a v češtine sú v preklade 

uvedené významovo totožné pojmy čeľaď a čeleď, ich synonymom je novší tvar 

služobníctvo. Voľbou zastaranej lexémy čeľaď bola splnená požiadavka evokovať dobu, 

v ktorej vznikol originál Stefanykovej poviedky. 

Робітник/робітники tvorili ďalšiu vrstvu spoločnosti, ktorá sa zaoberala fyzickou 

prácou vo všeobecnosti. V slovenskom preklade sa objavilo významovo užšie 

pomenovanie paholok, ktoré označuje sluhu na gazdovstve. Pacholek v češtine je 

prekladovým výrazom z pera Slavíkových, je to dávne označenie človeka, ktorý niekomu 

slúži. Berezovskí volia na tomto mieste slangové expresívne slovo sekáč, t. j. chlapík, 

švihák, čím sa v najväčšej miere od originálu odkláňajú. 

Český prekladový variant mužík je kalkom starého ukrajinského hovorového 

pomenovania мужик, ktoré označuje dedinčana alebo muža. Mužík v češtine je skôr 

deminutívom odvodeným od podstatného mena muž a v prenesenom význame môže 

                                                           
32

 Deputát – časť výplaty, je poskytovaná vo výrobkoch, službách alebo naturálnych pôžitkoch (zdroj: KSSJ). 
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označovať aj rozprávkovú bytosť. Nevylučujeme ani možnosť, že časti recipientov sa toto 

slovo spája s „ruskými mužíkmi“, teda sedliakmi. Slovenský preklad kombinovanou 

reanimáciou ponúka výraz sedliak, ktorý asi najlepšie vystihuje obsahovú náplň 

ukrajinského мужикa, keďže dedinčania boli poväčšine sedliakmi. 

Označenie sviniar patrilo v minulosti pastierovi svíň, je to prekladový variant J. 

Andričíka pre rovnako zastarané ukrajinské slovo свинарь. České preklady uvádzajú 

pomenovanie prasečkář, ktoré je podľa Slovníka spisovného jazyka českého 

pomenovaním pre obchodníka s prasatami, v minulosti však označovalo aj pastiera svíň. 

Lingvokulturémy z kategórie spoločenského života predstavovali v Stefanykovej 

tvorbe prevažne pomenovania stavov a zamestnaní, tak ako sa zaužívali v prostredí Haliče. 

Analýzou jednotlivých názvov sme prišli na množstvo spoločných prvkov v slovenskom a 

českom jazyku. Mierne nezrovnalosti spôsobila nesprávna interpretácia v prípade výrazov 

profesor, sekáč a mužík v češtine. Analyzované pojmové modifikácie zasiahli len oblasť 

mikroštylistiky textu. 

Tabuľka č. 16: Spoločenské a politické reálie – spoločensko-politický život –  
hodnosti, stavy, profesie 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Атаман ataman ataman 

Ксьондз kňaz kněz 

Піп pop pop 

Попадя žena popa žena popa 

дяк, дєк kantor kantor, ďák 

Лікар doktor doktor 

Доктор dochtor doktor, dochtor 

Цирулик felčiar lazebník, felčar 

професор (-ка) učiteľ (-ka) učitel(-ka), profesor(-ka) 

віт, війт starosta starosta 

Жовнір vojak voják 

жандарм, шандар žandár policajt, četník, žandár 

аптикар apatekár apatykář 

економ správca správce 

фірман kočiš kočí 

наймити deputátnici, sluhovia deputátnici, čeledíni 

челядь čeľaď čeleď 
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робітник paholok pacholek, sekáč 

свинарь sviniar prasečkář 

мужик sedliak mužík 

 

Nasledujúcu kategóriu reprezentujú lingvokulturémy v podobe názvov inštitúcií, 

resp. úradov v Haliči na začiatku 20. storočia. Spojenie obecná kancelária v slovenčine 

a vesnická kancelář v češtine ako prekladové varianty, čiastočné kalky ukrajinského 

pomenovania громадська канцелярія, znejú jednak zrozumiteľne a tiež dostatočne 

archaicky, aby primeraným spôsobom evokovali atmosféru dedinského úradu zo začiatku 

minulého storočia. Preklad Berezovských je o niečo naturalizovanejší, keď pomenovanie 

громадська канцелярія prekladá ako obecní ůřad. Takéto pomenovanie úradu sa používa 

aj v súčasnosti. 

Do staršej vrstvy lexiky patrí pomenovanie арешт z poviedky Maй/Máj. J. Andričík 

a Slavíkoví našli vhodný ekvivalent v starších slovách používaných v slovenčine v tvare 

árešt a v češtine v tvare arest. Všetky tieto slová zhodne pomenúvajú väzenie alebo žalár. 

Berezovskí výraz арешт prekladajú ako vězení, čím potvrdzujú preferenciu domácich 

prvkov pred cudzími. 

Kрeмeнал ako dialektový výraz označujúci už aj tak historický pojem кримінал je 

synonymom pomenovania арешт. V českých prekladoch sa ako ekvivalent tohto výrazu 

uvádza kriminál, expresívne pomenovanie väznice. Slovenský preklad ponúka až tri 

ekvivalenty v podobe kremenál, kriminál a basa. Kremenál je lexéma, ktorá sa 

v slovenskom korpuse nenachádza, J. Andričík ju zrejme prevzal z češtiny. Väznicu 

pomenúva hovorový výraz kriminál a rovnako aj expresívne pomenovanie basa. 

Apatéka (tiež apatieka) je dávnejším označením lekárne. V slovenskom preklade 

funguje tento výraz ako ekvivalent dialektového slova аптика (spisovne аптeка), české 

preklady jednotne uvádzajú v minulosti používaný variant apatyka. Voľbou výrazov zo 

staršej vrstvy lexiky bola v uvedených príkladoch dosiahnutá maximálna miera 

ekvivalencie s originálom nielen v slovenskom, ale aj v českom jazyku. 
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Tabuľka č. 17: Úrady – inštitúcie 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

громадська канцелярія obecná kancelária 
vesnická kancelář,obecní 

ůřad 

арешт árešt arest, vězení 

кременал kremenál, kriminál, basa kriminál 

аптика apatéka apatyka 

 

Reprezentanta jednočlennej kategórie vojenských reálií zastupuje pomenovanie 

карабін, ktoré označuje ľahkú krátku pušku. Slovenský ekvivalent v tvare karabína, 

karabínka či český ekvivalent Slavíkových karabina vystihujú pomenovanie z originálu. 

Preklad Z. a K. Berezovských uvádza hyperonym puška, teda slovo so širším významom. 

Tabuľka č. 18: Vojenské reálie – zbrane 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

карабін karabína(-ka) karabina, puška 

 

Závery 

Analýza lingvokulturém z poviedok Vasyľa Stefanyka, ktoré sme kvôli prehľadnosti 

zaradili do kategórie geografických, etnografických a spoločenských reálií, poukazuje vo 

viacerých prípadoch na spoločnú históriu Ukrajincov Haliče, Slovákov a Čechov 

v Rakúsko-Uhorsku. Mnohé výrazy sú nemeckého, resp. latinského pôvodu (napr. štrof, 

špacírka, árešt, pankhart, deputátnik), maďarského (napr. apo) alebo francúzskeho (napr. 

žandár, karabína). V staršej vrstve lexiky slovenčiny, ale aj češtiny prekladatelia našli 

slová, ktoré sú nielen významovo totožné so Stefanykovými dialektovými výrazmi, ale 

navyše sú aj foneticky podobné (korec, jutro, groše, grajciare). V iných prípadoch sa zase 

blízkosť ukázala ako pasca faux amis, keď naoko totožný pojem bol významovo odlišný  

(napr. profesor/učiteľ či pirožky v češtine). Blízkosť poľnohospodárskej kultúry sa 

prejavila v kategórii pomenúvajúcej pracovné nástroje a prostriedky; zistili sme, že 

prekladatelia takmer vo všetkých prípadoch našli vhodné prekladové ekvivalenty. 

Geografická poloha Slovenska a Haliče a blízkosť Karpát podmienili výber odevov, ktoré 

sú ďalšou kategóriou lingvokulturém. V rámci komparácie slovenskej a ukrajinskej verzie 

poviedok sme odhalili len minimálne rozdiely v názvoch odevov. V porovnaní s českými 
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prekladmi, v ktorých sa objavilo viacero naturalizovaných pomenovaní, sme zaznamenali 

odchýlky od pôvodných autorských intencií. 

1.5 Pulzujúci rytmus ako nástroj dosiahnutia dramatickosti 

v psychologickej próze 

1.5.1 Špecifiká prekladu rytmu 

Rytmus ako striedanie dlhých a krátkych rytmických hodnôt je vlastný tak 

prirodzenému toku reči, ako aj písanej forme prózy. Hlavne psychologické prózy sa 

vyznačujú špecifickým rytmom, ktorý vťahuje čitateľov do deja a vplýva na ich nálady. 

Typický úderný rytmus, na ktorom stojí celá štruktúra psychologických poviedok Vasyľa 

Stefanyka, predstavuje striedanie krátkych, úryvkovitých viet, často gramaticky neúplných, 

s dlhšími vetami. 

Rytmus je ovplyvnený komponentmi času, príbehu, syntaxe, slovníka a 

trópov33
.O problematike rytmu v próze sa doposiaľ veľa nepísalo. Venoval sa jej však 

kanadský literárny vedec ukrajinského pôvodu D. Struk
34

. Jeho výskumy sme sa rozhodli 

aplikovať na rytmický posun v preklade do slovenčiny. Ako uvádza E. Gromová, rytmický 

posun môžeme chápať ako posun individuálny alebo ako posun vyplývajúci z dobovej 

prekladateľskej poetiky, metódy alebo smeru (porov. 2009, s. 62). Nastáva pri inom 

rytmickom usporiadaní originálu a prekladu. 

V nasledujúcej kapitole sa pozrieme na to, ako sa uvedené komponenty rytmu 

podarilo stvárniť J. Andričíkovi v preklade do slovenského jazyka. Jednotlivé citácie 

pochádzajú z prekladu poviedok Vasyľa Stefanyka do slovenčiny z roku 1976. Tieto prózy 

sú stručné a hutné. 

Komponent času, s ktorým pracuje Vasyľ Stefanyk v každej poviedke, sa prejavuje 

aj tým, že opisovaná epizóda deja sa odohráva v krátkom časovom rozmedzí. Analýza 

ukáže, že existuje istý rytmus času, ktorý je odvodený zo vzájomnej koherencie časov 

(minulého a budúceho), ktoré sú v deji aplikované. Spojenie medzi prítomnosťou, 

minulosťou a budúcnosťou tak určuje typický rytmus poviedky. Napr. v poviedke Tá zem 

                                                           
33

 http://www.utoronto.ca/elul/Struk-mem/Works/Struktura-Stefanykovoi-novely.pdf 
34

 Danylo Husar Struk (1940 – 1999), profesor ukrajinskej literatúry na Kanadskom inštitúte ukrajinistiky 

v Toronte. 
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rozprávač prepína na čas minulý, aby podporil objektívny (prítomný) čas príbehom 

o minulosti putujúcich z Bukoviny: 

„– Sváko Semen, povykladal som svoje deti na vrané kone a okované vozy, aby som 

ich ochránil pred potupou. Keď popa a jeho ženu sputnali a odviezli do hôr, keď učiteľa 

nočnou hodinou odviedli bohviekam, starostu obesili uprostred dediny a postavili k nemu 

vojaka, aby ho niekto nepochoval, zriekol som sa zeme, svoju krv naložil na okované vozy, 

aby ju nikto nepotupil.“ (1976, s. 124) 

V nasledujúcom odseku sa už objavuje prítomný čas: „Večera je hotová, (...) sadajte 

a jedzte, vy vtáci, čo letíte nevedno kam.“ (1976, s. 124). Táto retencia progresu 

objektívneho času poviedky dáva o sebe vedieť zhruba v každom druhom odseku, keď sa s 

prítomným časom strieda minulý a budúci čas, napr.: „Keď sa dostanete do cudzieho sveta, 

(...) osud vás rozhádže po kamení a bude sa vám len snívať naša krásna zem, vaše 

skostnatené ruky budú ako mátožné siať janú pšenicu na kameni“ (1976, s. 125). 

V nasledujúcom odseku sa znova vraciame k prítomnému času. 

Špecifický rytmus pochádza zo vzájomnej influencie časov v monológu hrdinu. 

V minulom čase rozpráva o útrapách, ktoré sa odohrali pred časom odohrávajúcim sa 

v poviedke. Ohnisko príbehu však tkvie v prítomnosti a ovplyvňuje aj konanie v 

budúcnosti. Kolísanie smerom vpred a vzad dáva možnosť vyniknúť chvíľkovému rytmu, 

ktorý je nevyhnutný na vykreslenie psychologických zlomov, ktoré nastávajú v duši 

hlavnej postavy pri rozhodovaní sa o tom, čo bude ďalej. 

Funkcia príbehu je blízka funkcii času a je rovnako dôležitá. Ako element rytmu 

utvára spôsob, akým autor organizuje svoj materiál. Rytmus vzniká pri striedaní opisov, 

dialógov, monológov, páuz i prerušení v príbehu. Opisných častí je u Stefanyka minimum; 

vyskytujú sa len v podobe autorských komentárov. Príbeh je buď úplným dialógom, alebo 

monológom, avšak nikdy neplynie hladko, je ako prúd neustále prerývaný autorom. Napr. 

v poviedke Súd sa dej posúva smerom vpred s priam žurnalistickou dramatickosťou: 

„Ukazoval na Feďku Prodana, ktorý ležal v snehu s rozbitou hlavou. Sedela pri ňom 

žena, držala v rukách nový klobúk a pýtala sa ho: 

– Čo si mám teraz počať, čo odkážeš deťom? 

Ešte mu čosi vravela, akoby to odkazovala na onen svet. 

A Dmytro Zolotyj chodil popred vráta s kusiskom rázvory a vravel davu na ulici: 

– Ani jeden nech sa odtiaľto nehne, lebo zaraz ho tou rázvorou uspím, to si 

pamätajte! 

– Koho bijú? 
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– Boháčov. 

– A kto bije? 

– Svadobníci. 

– A Feďku už zabili? 

– Už je na druhom svete. 

– Jemu smrť, a komu kriminál? 

V dedine začali zvoniť na poplach. 

– Hneď sa zbehnú ľudia a zabránia tomu. 

– Nezabránia, budú tu vyvaľovať oči ako vy, – odpovedal Zolotyj.“ (1976, s. 65). 

Vasyľ Stefanyk každú repliku umiestňuje do nového riadku, toto grafické zobrazenie 

kopíruje aj prekladateľ J. Andričík. Pulzujúce rozprávanie príbehu sa dosahuje 

dialogickou formou a striedaním priamej reči s autorskými vstupmi. Autorské remarky na 

tomto mieste slúžia zdynamizovaniu výpovedí, dej sa pomocou nich posúva vpred. 

Pulzujúci rytmus pochádzajúci z prerušovaného rozprávania je zdôrazňovaný 

funkciou syntaxe – tretím komponentom rytmu. Vnútorná štruktúra viet, ako aj ich 

vzájomná afinita výrazne vplývajú na rytmus celej poviedky. 

Badáme štyri hlavné rysy vnútornej štruktúry viet: elipsu, inverziu, opakovanie 

a paralelizmus. Rozlišujeme dva typy elipsy. Pri elipse gramatickej absentuje komponent 

vety (niekedy je známy z kontextu), kvôli čomu sa veta stáva neúplnou: 

„Ale starena mlčala. 

– Stratila reč pri svojich svätých, a tam ju aj nájde.“ (Tá zem, 1976, s. 123). 

Vedomé vynechanie slova kvôli posilneniu emočného tónu sa nazýva elipsa 

emočná:  

„– Ako je vidieť, vašej dcére niet pomoci. Pozrite, ako horí! Nebude z nej nič ako 

z toho lístka, ktorý sa odtrhol od stromu... 

– Ach, nebude, nebude, i groše sú preč. Keby som sa bol aspoň Ivanychy opýtal... 

– Tak vidíte, načo je liek. Apatekár má svoju apatéku, a tiež umiera“ (Katrusia, 1976, 

s. 119). 

Oba typy elipsy – gramatická i emočná – sú v Stefanykových poviedkach hojne 

využívané. 

Inverzia je významná pre syntaktickú funkciu rytmu. Je to odchýlka od normálneho 

poriadku slov vo vete; frekventovaná je transpozícia podmetu a slovesa (idem ja), 

podstatného mena a zámena (dedo môj), slovesa a príslovkovej frázy: 
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„– Най би-м і не робив, лиш коби хто дав їсти задурно.“
35

 (Палій, 2001, s. 127); 

slovenský preklad: „– Robiť by som nemusel, len keby sa mi dal niekto zadarmo najesť.“ 

(Podpaľač, 1976, s. 25). Umelecké využívanie inverzií vytvára rytmický efekt aj v prípade 

umiestnenia slovesa na konci vety. Môžeme to sledovať na príklade nasledujúcich viet: 

„(...) Богу дєкувати, з памнєті не вікинуло, я ще знаю, яку бесіду у нотаря 

мали-м.“ (Діти, 2001, s. 97); 

„(...) vďaka bohu, pamäť slúži, ešte som nezabudol, akú notár s nami viedol besedu.“ 

(Deti, 1976, s. 129); 

„Дідові, – каже, допоки єго живота, то має єму бути єго постіль, він має 

спати, він має вілежуватиси… А вже як, – каже, – єго на лаву покладете та 

землев припорпаєте, то ти тогди з лави на дідову постіл перебирайси.“ (Діти, 

2001, s. 97). Na porovnanie ponúkame slovenskú verziu: 

„Dedovi, vraví, pokiaľ bude nažive, patrí posteľ, na nej má spať, polihovať... A 

potom, reku, keď ho vystriete na dosku a zasypete hlinou, potom sa zberajte z lavice na 

dedovu posteľ.“ (Deti, 1976, s. 129). 

Vidíme, že v slovenskom preklade druhej vety nebola zachovaná inverzná poloha 

slovies tak, ako je tomu v origináli. Originál na tomto mieste vnímame ako rytmickejší 

a emotívnejší. Ak sa v ďalších vetách vracia k pôvodnému poriadku, inverzia sa stáva 

o niečo zreteľnejšou. Opakovanie slovies sa objavuje vo všetkých Stefanykových 

poviedkach: 

„Nebude z nej nič ako z toho lístka, ktorý sa odtrhol od stromu...  

– Ach nebude, nebude, i groše sú preč.“ (Katrusia, 1976, s. 120). 

Častým javom je aj opakovanie podstatných mien, prídavných mien, zámen či fráz: 

„Hriech budeš mať za mňa, Andrij, hriech“ (Podpaľač, 1976, s. 36);  

„Len belasé nebo sa čerí ako belasé more.“ (Večerná hodina, 1976, s. 133); 

„– Chceli, ale vy ste sa nedali a vyhnali ste ich na onen svet. – A čo sa vy mňa máte 

čo vypytovať?“ (Súd, 1976, s. 71); 

„– Podajte mi ruku, gazda, podajte, ale z úprimného srdca, lebo keď vás pobozkám, 

uľaví sa mi.“ (Zlodej, 1976, s. 86); 

„(...) musím zahynúť a pobozkať tomuto gazdovi ruku, aby mi boh hriechy odpustil.“ 

(Zlodej, 1976, s. 87). 

Paralelizmus je zjavný v nasledujúcom odseku: 
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 Úryvky z ukrajinského originálu uvádzame z diela Stefanyk, V.: Moje slovo. 2001.  
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„– Nepôjdem ja veru do takého pekla! Neskočím do tej priepasti.“ (Podpaľač, 1976, 

s. 35). 

Dominantným rysom funkcie slovníka je u Vasyľa Stefanyka nepochybne dialekt. 

Prvky pokutského dialektu pretavuje J. Andričík do slovenského prekladu za pomoci 

zastaranej lexiky („(...) uchopil žajdlík s vodou“, Zlodej, s. 81), hovorových prvkov („–

Apo, jedli by sme, – povedala staršia, Handzuňa.“, Chýr, s. 93), expresívnych slov („– Oj, 

vyjdeš, verabože, vyjdeš, my ťa popýtame!“, Zlodej, s. 89), nárečových slov („– Na, na, 

cigán, na kuľašu“, Javorové lístky, s. 53; „– Ľaľaď, prežehnáva sa“, Súd, s. 66), 

archaizmov („Čo ňaňo po zrušení roboty neprepili“, Podpaľač, s. 30; „(...) zaves kožuch 

v pitvore“, Podpaľač, s. 30) či pomocou hovorovo pejoratívnej lexiky („– Nemusím 

chodiť k felčiarovi, riadne mi pustil žilu.“, Zlodej, s. 81). 

Pokutský dialekt prekladateľ prenáša len na úrovni jednotlivých lexikálnych 

jednotiek, nie komplexne na syntaktickej úrovni. Dialekt je špecifický, neopakovateľný 

nástroj evokovania prostredia a reči etnika. Je nenapodobiteľný a odoláva ekvivalentnému 

transferu z východiskového do cieľového jazyka. J. Andričík sa snaží nárečové prvky 

originálu do materinského jazyka preniesť prostredníctvom slovenských nárečí, 

hovorových, zastaraných či expresívnych lexikálnych jednotiek typických pre časové 

obdobie, v ktorom sa dej odohráva. Lexikálne jednotky však musia byť zrozumiteľné 

minimálne pre čitateľov doby, v ktorej prekladový text vznikal. Dané lexémy, tak ako sme 

ich uviedli v príkladoch z poviedok Vasyľa Stefanyka, boli iste čitateľné pre recipientov 

v roku 1976. S odstupom tridsiatich siedmich rokov od posledného prekladu konštatujeme, 

že sú v prevažnej miere zrozumiteľné aj dnešným čitateľom, i keď pri niektorých lexémach 

už musí čitateľ siahnuť po slovníku. 

Rytmus je v prózach Vasyľa Stefanyka hlavným prvkom konštruovania 

dramatickosti a dynamiky deja. Výskum metód, za pomoci ktorých autor zapája uvedené 

funkcie do rytmickej stavby poviedok, ukazuje, že Stefanyk vedome pracoval 

s komponentmi rytmu. Jeho schopnosť zamerať sa na jeden moment zo života hrdinu a cez 

túto prizmu skúmať psychológiu človeka a jeho duše a následne rovnako stručne, ako aj 

poeticky a dramaticky podať výpoveď – všetko to urobilo zo Stefanyka neprekonateľného 

virtuóza impresionistickej maniery rozprávania a jeho novelistika patrí k európskym 

vrcholom fin de siècle. 

Každá z próz Vasyľa Stefanyka sa vyznačuje istými špecifikami, a hoci sme uviedli 

len niektoré z nich, analýza odkryla všeobecné štruktúrne rysy väčšiny jeho poviedok. Na 

osi invariant – variant môže z hľadiska rytmiky nastať pozitívny, ale aj negatívny posun. 
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Závisí to od charakteru a veľkosti medzitextového invariantu a od rozsahu straty 

a kompenzácie, resp. zachovania miery sémantickej a estetickej informácie textu (porov. 

Gromová, 2009, s. 63). 

Uchopiť významy, rytmiku viet a odstavcov a udržať ich v súlade s charakterom 

celého textu sa J. Andričíkovi vo väčšine poviedok podarilo naozaj bravúrne. Jeho 

plastický a citlivý preklad kvalitne priblížil slovenskému čitateľovi Stefanykovu poetiku aj 

atmosféru jeho noviel v ich etickom posolstve. 




