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2 LINGVOKULTÚRNA ŠPECIFICKOSŤ PRÓZY 

TIENE ZABUDNUTÝCH PREDKOV A JEJ PREKLADOV 

2.1 Osobnosť a štýl Mychajla Kociubynského 

V raných prózach Mychajla Kociubynského (1864 – 1913) badať vplyv 

etnografického realizmu, po roku 1890 však nastáva v autorovom sofistikovanom prístupe 

zmena a objavujú sa diela nabité lyrickým impresionizmom, ktorý korešponduje 

s dobovými prúdmi prelomu storočí. Dôkazom toho je dielo V putach šajtana i inši 

opovidannja (1899) a exotické etudy Na kameni (1902), Pid minaretamy (1904). Mnoho 

zbierok próz publikoval ešte počas života: Opovidannja (1903), Pojedynok i inši 

opovidannja (1903), U hrišnyj svit (1905), Z hlybyn (1909), Debjut (1911), Tini zabutych 

predkiv (1913). V poviedke Ľalečka (1901) je reflektovaný Kociubynského neutíchajúci 

záujem o vnútorné, duchovné prežívanie, v kratučkej próze Cvit jabluni (1902) ukazuje 

autor rozpoltenú dušu otca pozorujúceho zomierajúcu dcérku a v poviedke pod názvom 

Son (1904) ide o príbeh muža, ktorý z ťažkostí bežných dní uniká do sveta snov. Jemná 

psychologizácia v Kociubynského tvorbe je charakteristickou črtou realistických poviedok 

napísaných po revolúcii v roku 1905. Príspevkom k téme cárskeho sociálneho útlaku na 

Ukrajine sú prózy Vin ide (1906), Smich (1906), Persona grata (1907), Podarunok na 

imenyny (1912) a pôsobivá nedokončená poviedka Fata morgana (1903 – 1910). 

Umelecky presvedčivým dielom, ktoré sa radí k jeho najvydarenejším, je novela 

Tiene zabudnutých predkov, ktorú napísal práve počas pobytu v Karpatoch, v kraji 

Huculov. Balada o ľudskej túžbe, ktorej sa nedostalo naplnenia, spolu s opismi karpatskej 

prírody patrí k vrcholným dielam Kociubynského. Kombináciou psychologizmu, 

naturalizmu a impresionizmu sa mu podarilo realisticky zobraziť život Huculov, ktorých aj 

na začiatku 20. storočia sprevádzali pohanské zvyčaje, ľudové legendy a démoni. Táto 

majstrovsky napísaná, lingvisticky špecifická poviedka, ako aj jeho ďalšia tvorba mali 

veľký vplyv na ukrajinskú prózu začiatku 20. storočia. 

V období socialistického realizmu jeho diela podliehali zjednodušujúcej interpretácii, 

sám autor bol prezentovaný ako realista a revolučný demokrat. Prózy spisovateľa boli 

opätovne vydávané a niekoľko filmov sovietskej éry bolo natočených podľa ich predlôh, 

napr. Koni ne vynni (1956), Kryvavyj svitanok (1956), Dorohou cinou (1957), Tini 

zabutych predkiv (1967). 
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Miesto činu – Huculsko – Kryvorivnja 

Dedina v Pokutsko-Bukovinských Karpatoch v Ivanofrankovskej oblasti 

juhovýchodnej Ukrajiny je miestom, kde sa reálne odohrával dej novely Tiene zabudnutých 

predkov. Nad dedinkou v údolí sa týči hora Čeremoš, presne tak, ako to opísal 

Kociubynskyj, ktorý tu v rokoch 1910 – 1912 pobýval. Nielen on bol očarený prírodou, 

tunajšími ľuďmi a ich folklórom. Za oddychom do karpatskej prírody prichádzali aj ďalší 

ukrajinskí literáti – Ivan Franko, Vasyľ Stefanyk, Lesja Ukrajinka, Oľha Kobyljanska, 

Hnat Chotkevyč a iní. V Kryvorivnji natočil režisér S. Paradžanov film Tiene zabudnutých 

predkov podľa spomínanej novely Mychajla Kociubynského. Filmu sa dostalo mnohých 

ocenení na medzinárodných festivaloch aj vďaka autenticite a exteriérom, v ktorých sa 

snímka natáčala
36

. 

K atraktivite Kryvorivnje určite prispeli aj Huculi, svojrázne etnikum obývajúce 

oblasti juhovýchodnej Ukrajiny. Hranice týchto oblastí nie sú presne stanovené, za kritériá 

„huculskosti“ považuje ukrajinský historik V. Pipaš najmä používanie huculského nárečia, 

huculský typ národného odevu, sebauvedomenie a mentalitu ľudí – Huculov. Huculi sa 

venujú chovu dobytka, obrábajú pôdu a s týmito činnosťami spájajú každodenný život, 

remeslá i umenie (porov. Pipaš, 2012, s. 6). Huculi sú jediným ukrajinským etnikom, ktoré 

sa historicky zaoberalo hlavne chovom dobytka; poľnohospodárstvo bolo až na druhom 

mieste. Veľkú časť roka preto Huculi trávili na polonine, kde pásli ovce a dobytok. Spätí 

s prírodou hlboko verili v animizmus, udržiavali napr. tradíciu živého ohňa, ktorý zažínali 

na začiatku sezóny a udržiavali až do jej konca. Verili v Čuhajstera, lesného ducha, ktorý 

každého, koho stretol, roztancoval. Stvorenie sveta malo v huculských legendách 

dualistický charakter, vo všetkých išlo o súperenie Boha a Aridnyka (porov. tamže, s. 28). 

Napriek tomu, že sa Huculi považujú za kresťanov, ich spôsob recepcie sveta dlho súvisel 

s vierou v nadprirodzené schopnosti prírody a s animizmom. V analyzovanej novele Tiene 

zabudnutých predkov je venovaný bohatý priestor práve démonickým bytostiam, legendám 

Huculov ako zvláštnostiam pri slávení kresťanských sviatkov. 

                                                           
36

 Film Tiene zabudnutých predkov sa stal medzinárodne najoceňovanejším titulom v dejinách ukrajinskej 

kinematografie (cena na argentínskom festivale v Mar Del Plata, 1965, cena z filmového festivalu v Ríme, 

1965, Cena britskej filmovej akadémie za najlepší zahraničný film, 1966, Zlatá medaila za réžiu, Grécko 

1966, Štátne ocenenie T. Ševčenka, ktoré Ukrajina post mortem udelila S. Paradžanovovi, 1991). 

S. Paradžanov (1924 – 1990), pôvodom arménsky režisér, sa v Sovietskom zväze snažil upozorňovať na 

národnú identitu jednotlivých republík.Po Tieňoch sa v každom jeho nasledujúcom filme začal objavovať 

záujem o špecifickú kultúru rôznych etník, o ich legendy, slávnu minulosť, umelecké remeslo a ľudovú 

slovesnosť (porov. Grešlíková, 2006). 
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Preklady Kociubynského diel 

Kociubynského poviedky boli preložené do niekoľkých európskych jazykov 

(angličtiny, nemčiny, taliančiny, francúzštiny, švédčiny, poľštiny, ruštiny, češtiny, 

maďarčiny, rumunčiny, chorvátčiny, bulharčiny, španielčiny), ale známy je aj preklad do 

japončiny. Spisovateľovi sa tak dostalo celosvetového uznania ešte počas jeho života. 

Zahraničné recenzie boli nadmieru pozitívne. Oceňovala sa autorova schopnosť podať 

dokumentujúcim spôsobom život Ukrajincov na prelome storočí, verne, realisticky 

a zároveň poeticky zobraziť prežívanie samotnej duše národa. Všetky knižné preklady 

Kociubynského poviedok vyšli v češtine pod názvom Stíny zapomenutých předků. Prvý 

známy preklad pochádza už z roku 1926, autorom bol V. Chorvát; ďalší vyšiel v roku 1954 

v autorstve R. Hůlku a posledný pochádza z roku 1988 od A. Morávkovej. 

V slovenčine je známy knižný preklad Kociubynského rozprávky O dvoch capkoch; 

preložila ho N. Šoltýsová a v podobe leporela pre deti vyšlo vo vydavateľstve Mladé letá 

v roku 1978. Ďalší preklad próz tohto spisovateľa pochádza z roku 1954. Autorom 

prekladu pod názvom Poviedky je E. B. Štefan, titul vyšiel v Slovenskom vydavateľstve 

krásnej literatúry a obsahuje devätnásť poviedok; chýba však preklad novely Tiene 

zabudnutých predkov. Preklad J. Andričíka z roku 1981 pod názvom Tiene zabudnutých 

predkov vyšiel vo vydavateľstve Tatran v Bratislave. Okrem rovnomennej novely obsahuje 

i pätnásť rozsahom kratších, ale aj dlhších próz: Jabloňový kvet, Na skale, Do hriešneho 

sveta, Smiech, On ide!, Persona grata, Neznámy, Na ceste, Sen, Kone sú nevinné, 

Intermezzo, Čo je zapísané do knihy života, Darček na narodeniny, Na ostrove, Sláva 

životu. 

Kociubynskému sa podarilo ponúknuť klasický príbeh odohrávajúci sa v mýtickom 

huculskom prostredí moderným impresionistickým spôsobom a vytvoriť tak 

mnohovrstvové nadčasové dielo. Príbeh karpatských milencov svojou tragikou pripomína 

osud Rómea a Júlie. Ivan Palijčuk a Marička Huteňukova pochádzali z navzájom 

znepriatelených rodov. To im však nebránilo potajme sa stretávať v karpatských horách, 

kde nielen pásli dobytok a ovce, ale aj prežívali v úplnej symbióze s horskými duchmi 

a démonmi, v ktorých neochvejne verili. Ivan bol neskôr nútený načas opustiť domov. Po 

rozlúčke s Maričkou a po prísľube skorého návratu sa vydal na poloniny, kde sa pridal ku 

skupine pastierov oviec. Aj tam naňho číhali mátohy a prízraky, sťaby predzvesť 

tragických udalostí. Po návrate domov sa dozvedel správu o utopení Maričky, ktorá 

nešťastnou náhodou spadla zo skaly. 
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Nasledujúcich sedem rokov strávil Ivan v bezútešnom delíriu. Na opätovné včlenenie 

sa do spoločnosti však musel naplniť očakávaný model života, preto sa z pragmatických 

dôvodov oženil s Palahnou, dievkou z bohatého rodu; žili relatívne pokojným životom. 

Z času na čas si však spomínal na Maričku a zasníval sa. Po čase sa v dedine objavil 

zariekavač krupobitia a čarodejník Jura, ktorý si mágiou privlastnil lásku Palahny a Ivana 

začaroval. Ivan chradol a čoraz viac sa hĺbil do minulosti, predstavoval si Maričku a ich 

spoločné potulky lesom. Jedného dňa poslúchol volanie víly v podobe Maričky, čo sa mu 

stalo osudným. Finále novely sa nesie v znamení typicky huculskej pohrebnej tradície, 

ktorá je paradoxne oslavou pokračujúceho života. Jedinec je pominuteľný, život plynie 

ďalej a ľudia sa zabávajú hoc aj na pohrebe. Niektoré zvyky sú pre recipientov prekladu 

naozaj exotické, či už je to čarovanie pastierov pri výrobe syra, rozprávanie huculských 

legiend o stvorení sveta Bohom a Aridnykom či spomínané pohrebné tradície.  

Pri našej analýze sme sa zamerali na niekoľko špecifických lingvokulturém spätých 

práve s východiskovou ukrajinsko-huculskou kultúrou, konkrétne na to, ako sa J. 

Andričíkovi podarilo do slovenského prekladu importovať esprit huculských Karpát 

a huculskú reflexiu sveta. Svojím impresionistickým ladením a naturistickým prelínaním 

života sa táto próza stala iniciáciou moderného karpatského mýtu. 

2.2 Komparatívna analýza prekladu lingvokulturém v slovenskej 

a českej verzii prózy Tiene zabudnutých predkov 

V tejto kapitole sa sústredíme na viac ako šesťdesiat lingvokulturém z novely 

Mychajla Kociubynského Tiene zabudnutých predkov. Stretávame sa s prózou, ktorá 

jazykovo i tematicky vychádza z prostredia s osobitnými kultúrno-spoločenskými 

tradíciami, čo sa bezprostredne odráža v jej lexike. Novela je úzko spätá s kultúrou 

Huculov a je bohatá na mnohé príznačné, kultúrne špecifické lexémy. 

Pri rozdelení lingvokulturém sme vychádzali, podobne ako v predchádzajúcej 

kapitole pri analýze lingvokulturém zo Stefanykových poviedok, z klasifikácie 

bulharských teoretikov prekladu S. I. Vlachova a S. Florina. 

Analýza translačného transferu lingvokulturém sa aj v tomto prípade opiera 

o teoretické rozdelenie jednotlivých translačných postupov podľa R. Zorivčak. 
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Na vybraných miestach s originálom porovnávame aj český preklad od Aleny 

Morávkovej z roku 1988.
37

 Dôvodom, kvôli ktorému sme sa v rámci komparácie rozhodli 

použiť češtinu, je lepšia ilustrácia pertraktovaného translatologického problému. Taktiež 

príbuznosť slovenskej a českej kultúry nám otvára možnosti pre širšie uchopenie tejto 

problematiky. Núka sa porovnanie recepcie konkrétnych lingvokulturém prostredníctvom 

prekladu v dvoch navzájom blízkych kultúrach – v slovenskej a českej. 

Osobitne si všimneme lingvokulturémy etnografické, týkajúce sa každodenného 

života (jedlá a nápoje, odev, riad, pozdravy, pracovné nástroje a i.), lingvokulturémy 

z oblasti umenia a kultúry (hudba, tanec, hudobné nástroje, sviatky, obyčaje, folklór 

a v neposlednom rade mytológia), geografické lingvokulturémy (toponymá, teritoriálne 

jednotky) a lingvokulturémy z oblasti spoločensko-politického života. 

Hlavne lingvokulturémy z oblasti mytológie výrazným spôsobom zasahujú do 

kompozície celého diela, sú jeho primárnou osnovou, líniou tiahnucou sa od začiatku až do 

konca, preto je potrebné pristaviť sa pri nich o čosi dlhšie. Lingvokulturému z originálu 

prózy uvádzame na prvom mieste, za ňou nasleduje slovenský variant alebo varianty 

a napokon variant český (resp. ak ich je viac, tak ich oddeľujeme čiarkou). Ku každej 

kapitole pripájame tabuľku pojmov v ich originálnom znení, nevynechajúc ani slovenský 

a český preklad či prepis. 

2.2.1 Geografické lingvokulturémy 

V tejto kategórii sa nachádzajú názvy geografických objektov reálne lokalizovaných 

v huculskom kraji. Kociubynskyj všetky tieto miesta osobne navštívil a dôverne ich 

poznal. Prekladatelia pri sprostredkúvaní toponým postupovali totožne a názvy v preklade 

v prevažnej miere prepisovali do latinky pomocou praktickej transkripcie. V kontexte 

slovenského a českého jazyka sa tak viaceré geografické názvy zvýraznili ako cudzie, 

čím sa výsledný prekladový text exotizoval. A. Morávková ukrajinský geografický názov 

Чорногора preložila ako dvojslovný výraz, ktorý nespôsobuje v texte exotizáciu; podobne 

                                                           
37

 Alena Morávková, *1935, jedna z najuznávanejších prekladateliek ukrajinskej literatúry v Českej 

republike. Preložila vyše dvadsať prozaických a dramatických diel (Zázrak P. Zahrebeľného, Zlatá Praha 

O. Hončara, Jezdci J. Janovského, Deníky O. Dovženka, výber z diela H.Ťuťunyka Červený prach a i.). 

V interview s Ľ. Babotovou (Duklja № 2/2003, s. 31 – 33) na margo ukrajinskej literatúry uvádza, že pri 

preklade nebola natoľko spútaná oficiálnou cenzúrou, keďže ukrajinská literatúra v tom čase stála v tieni 

veľkej ruskej literatúry. Na preklad si vyberala diela, ku ktorým počas čítania originálu nadobudla 

pozitívny vzťah. Priznáva tiež, že M. Kociubynskyj patril medzi autorov, s ktorých dielami sa pri preklade 

musela najviac popasovať.  
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J. Andričík preložil názov Biela Kobyla. Názov pohoria Бескид/Beskyd bol do oboch 

cieľových jazykov prekladateľmi transliterovaný. 

Tabuľka č. 19: Geografické reálie – toponymá 

Originál Slovenský preklad/prepis Český preklad/prepis 

Черемош Čeremoš Čeremoš 

Ігрець Ihrec Ihrec 

Синиця Synyce Synyce 

Дзембронь Dzembroň Dzembroň 

Біла Кобила Biela Kobyla Bílá kobyla 

Говерля Hoverľa Hoverlja 

Бескид Beskyd Beskyd 

Чорногора Čornohora Černá hora 

 

Pri preklade antroponým sa transkripciou preniesli do slovenského prekladu mená 

jednotlivých hrdinov nasledujúcim spôsobom: Annyčka, (češ.: Anička) Marcynova, 

Palijčuk, Huteňuk, Mykola, Ilena Močarnykova; tým je evokovaný ich ukrajinský pôvod. 

2.2.2 Etnografické lingvokulturémy 

V prípade prekladu jedného z druhov obživy Huculov pod názvom 

кулеша/kuľaša/kuleša, kukuřičná kaše, večeře, kaše do slovenčiny zvolil prekladateľ 

najvhodnejší ekvivalent, keďže pomenovanie kuleša je foneticky blízke a zároveň 

obsahovo takmer totožné s ukrajinskou kulešou. Podľa Slovníka slovenského jazyka ide 

o kašu z ovsenej múky, v ukrajinskom prostredí je to pomenovanie pre kašu kukuričnú. 

Český preklad A. Morávkovej ponúka až štyri prekladové varianty tohto 

ukrajinského pokrmu. V prípade prvého variantu kuleša, kukuřičná kaše ide o kalk s 

perifrázou. Prekladateľka chcela zachovať istú exotickosť a vernosť originálu, zároveň 

však nechcela riskovať nepochopenie, preto doplnila výraz o perifrázu. Druhou 

prekladovou možnosťou je deskripcia tohto pokrmu v češtine v tvare kukuřičná kaše. 

V treťom variante prekladu A. Morávková výraz nadmieru zovšeobecnila a v preklade ho 

uviedla iba ako večeře, pod ktorou sa môže skrývať všeličo. V prípade štvrtého ekvivalentu 

kaše ide o hyperonymický preklad, pri ktorom je význam sprostredkovaný druhovým 

ekvivalentom v cieľovom jazyku. 
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Morávková jeden a ten istý výraz prekladala na rôznych miestach novely odlišne, vo 

všeobecnosti sa však snažila zachovať obsahovú náplň slova v origináli. 

Perifrázou, použitím opisného spôsobu, sa J. Andričík priblížil k významu, ktorý je 

ukrytý v pomenovaní гуслянкa/kyslé mlieko/žinčice, úplnú ekvivalenciu sa mu však kvôli 

absencii daného produktu v našej kultúre dosiahnuť nepodarilo. Гуслянка je dialektovým 

huculským výrazom, označuje nápoj Huculov, ktorý vzniká zmiešaním kyslého 

a prevareného sladkého mlieka. 

Česká prekladateľka, v snahe priblížiť sa čitateľom, zvolila výraz žinčice; tá je 

mliečnym produktom, konkrétne sladkou srvátkou. Ako taká sa však tiež líši od 

huculského nápoja. V tomto prípade mohlo ísť aj o nepochopenie zámeru autora 

originálneho komunikátu. Mediátori textu zrejme nedisponovali potrebnými znalosťami 

o rôznorodosti mliečnych produktov Huculov, preto túto informáciu nemohli do prekladu 

implementovať. Spoľahli sa skôr na pravdepodobnú recipientskú databázu pojmov. 

Ďalší huculský výraz жентиця/žinčica/žinčice Kociubynskyj vysvetlil 

v mimotextovej explikácii ako ukrajinské сироватка. Prekladatelia sa však 

k mimotextovým explikáciám neuchyľujú. Kvôli fonetickej blízkosti s huculským slovom 

жентиця sa rozhodli použiť slovo žinčica, čo môžeme hodnotiť ako adekvátne riešenie. 

Nasledujúci výraz будз/syr/sýr môže aj pre čitateľov originálu znieť cudzorodo. Je to 

dialektové pomenovanie čerstvého ovčieho syra. Hyperonymickým prekladom sa 

informácia preniesla len čiastočne a aj v tomto prípade ostali recipienti prekladov 

ochudobnení. 

Perifrázou, opisným spôsobom, substituovali obaja prekladatelia výraz 

голубці/plnená kapusta/plněná kapusta v origináli. Na východnom Slovensku toto tradičné 

jedlo poznajú ako holúbky. J. Andričík jedlo pod týmto názvom určite evidoval, výberom 

uvedenej perifrázy si však zabezpečil porozumenie širšieho okruhu čitateľov. 

Nasledujúci príklad ilustruje výrazovú stratu, pomenovanie rastliny біб sa do češtiny 

prenieslo ako fazole. V češtine však existuje bob obecní, čo by mohol byť ekvivalent pre 

ukrajinský біб. Ide napospol o rozdielne rastliny, ktorých využitie v gastronómii sa tiež 

líšilo. Ak takýto variant v češtine existoval aj v čase vzniku prekladu, mohol byť použitý. 

Prekladateľka zrejme rátala s bežnejším pomenovaním fazole, recipienti jej prekladu sa 

o svojej skreslenej predstave ani nedozvedeli. Kladne hodnotíme adekvátny preklad J. 

Andričíka v tvare bôb. 

V prípade slovenského prekladu poľnohospodárskej plodiny pod názvom 

бурак/kvaka/polívka ide o medzijazykovú transpozíciu na konotatívnej úrovni, plodina 
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kvaka sa naozaj podobá plodine nazvanej бурак (spisovne буряк, v preklade cvikla), nie je 

s ňou však totožná. Kvaka patrila v minulosti medzi obľúbené plodiny, pripravovali sa 

z nej múčne jedlá, resp. varila sa z nej polievka. A. Morávková text prózy modifikuje 

a zasahuje do oblasti mikroštylistiky textu, na tomto mieste uvádza výraz polívka. 

Zámerom tohto kompromisného riešenia bola zrejme snaha o maximálne priblíženie sa 

českým recipientom. Ani v jednom z prekladov sa prekladateľom nepodarilo zabezpečiť 

úplnú ekvivalenciu tohto výrazu, J. Andričík sa však originálu priblížil o čosi viac než A. 

Morávková. 

Esprit novely tvoria aj takéto nuansy, ako však badáme, mnohé z nich pri preklade 

huculských jedál a nápojov neprekročili hranice originálu. Či sa tak stalo v dôsledku 

nevedomosti prekladateľov, ich nedostatočného prístupu k informáciám alebo kvôli 

vyhodnoteniu daného výrazu ako nepodstatného vzhľadom na celý kontext, dnes už 

nezistíme. V tejto kategórii prekladaných pojmov hlavne česká prekladateľka A. 

Morávková presadzovala vlastný prekladateľský idiolekt, čím českým príjemcom prekladu 

neumožnila spoznať niektoré plodiny či zaujímavé pokrmy z huculskej kuchyne. 

Extratextové explikácie však mohli potrebné informácie suplovať. 

Tabuľka č. 20: Etnografické reálie – každodenný život – jedlá a nápoje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Кулеша kuľaša 

 

kuleša, kukuřičná kaše 

kukuřičná kaše 

večeře 

kaše 
Гуслянка kyslé mlieko žinčice 

Жентиця žinčica žinčice 

будз syr sýr 

голубці plnená kapusta plněná kapusta 

біб bôb fazole 

бурак kvaka polívka 

 

Odev 

Odev Huculov sa aj vďaka klimatickým podmienkam vyznačoval viacerými 

osobitosťami. V novele Tiene zabudnutých predkov sa niektoré časti odevov spomínajú 

v dialekte. Napr. лудіння/honosné šaty, kroje/se strojila, kroje je ukrajinský dialektový 

výraz pre odev, oblečenie. Kociubynskyj použil v origináli novely mimotextovú 



81 

 

explikáciu
38

, kde v poznámke pod čiarou tento tento huculský výraz objasnil. Prekladatelia 

sa o textové explikácie opierajú, ale pri prenose informácie volia radšej explikácie textové. 

A. Morávková substantívum лудіння substituovala slovesom se strojila, čím dodala 

prostému aktu obliekania slávnostnejší ráz. Na inom mieste tento pojem prekladá ako 

kroje, podobne ako J. Andričík. Je nanajvýš otázne, prečo sa prekladatelia rozhodli pre 

výraz kroj, ktorý nie je plnohodnotným ekvivalentom exponovaného výrazu. Ak by bolo 

autorským zámerom pomenovať odev ako kroj, volil by výraz костюм, святковий 

костюм, resp. святкове вбрання. Možno je to príklad retardačného posunu, keď 

prekladateľ preferuje staršiu výrazovú formu v záujme maximálneho priblíženia sa 

recipientovi textu (aby všetkým bolo jasné, že na začiatku 20. storočia sa v huculskej 

oblasti nosili kroje). Na inom mieste J. Andričík daný výraz prekladá nepresnou perifrázou 

honosné šaty. 

S ďalšími časťami odevu sa prekladatelia pri translácii popasovali v rámci 

lexikálnych zhôd úspešne. Upozorníme len na malé nepresnosti, ktoré sme zaregistrovali. 

Кептар je huculský výraz pre kratšiu vestu z ovčej kože. J. Andričík tento pojem 

preložil hyperonymom kožúšok, A. Morávková sa použitím perifrázy viac priblížila k 

pôvodnému významu, keď uviedla spojenie kožešinová vesta. 

Дротяні запаски sú časťou ženského odevu, známeho aj pod názvom „zástera“. 

Prámik
39

, ktorým boli ozdobené, mohol byť látkový alebo z kovového vlákna, čo by 

vysvetľovalo ukrajinský výraz. Slovenský a český preklad však ponúka alternatívy v tvare 

zápasky zdobené prámikmi/bavlněné sukně, resp. sukně. Ako ekvivalentný výraz zostanú 

zápasky pre väčšinu slovenských čitateľov záhadou (opäť berieme do úvahy aj rok 1981, 

v ktorom preklad vznikol). Považujeme to za archaizovanie prekladu – v tomto prípade 

platí, že preklad starne rýchlejšie než originál. Česká prekladateľka tento výraz v jednom 

prípade vynechala úplne, na inom mieste použila ekvivalent sukně. Bavlněné sukně 

v českom texte sú však čistým výmyslom prekladateľky (nedá sa to nazvať ani 

nadinterpretáciou), zrejme si nevedela poradiť s ukrajinským výrazom дротяні запаски, 

ktorý sa na tomto mieste nachádza v origináli. Uvedený príklad je dôkazom absolútneho 

neporozumenia originálu. 

Autor slovenského prekladu pomenovanie гугля/huňa, halena/čepec prekladá dvomi 

rôznymi spôsobmi. Huňa prestavovala najjednoduchší a najstarší druh vrchného odevu. 

                                                           
38

 Vydanie originálneho diela z roku 1979 obsahuje 29 mimotextových explikácií. 
39

 Prámik, prymka je ozdobná lemovka vhodná na ozdobovanie krojov a iného oblečenia, môže byť z látky 

alebo z kovového vlákna (leónska prymka). 
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Využívala sa celá plocha základného materiálu bezo zvyšku, s dvoma rezmi, ktoré 

oddeľovali rukávy od prednej časti drieku. Halena sa skladala z viacerých rovných dielov, 

jej charakteristickým znakom bol dolu chrbtom visiaci golier. Vhodnejšie a pre čitateľa 

menej mätúce by bolo rozhodnúť sa pre jeden výraz, ak nie je variovanie opodstatnené. 

V ukrajinčine гугля označuje starodávny dlhý vrchný odev bielej farby z hrubého súkna, 

typický pre huculské obyvateľstvo Karpát. Čo sa týka konotatívnej sémantiky, slovo 

obsahuje aj implicitný význam. Nosením tejto časti odevu sa človek zaradil k obyčajným, 

prostým ľuďom. Nenáročnú stratégiu zvolila A. Morávková aj pri preklade výrazu гугля, 

z ktorého sa v češtine stal čepec. Pre lepšie pochopenie uvádzame ukážku z českého 

prekladu: 

„Vytáhly nejlepší kroje, nové kožíšky s pestrými vzory i kožešinové vesty, opasky i 

torby, pobité cvočky, bavlněné sukně, červené hedvábné šátky a dokonce parádní sněhobílý 

čepec, který matka opatrně nesla na tyči přes rameno.“ (Morávková, 1988, s.13). 

Domnievame sa, že aj laickému čitateľovi, čítajúcemu prózu po prvýkrát, bolo 

prinajmenšom podozrivé, že čepiec niesli na tyči. Ako vidíme, transkódovanie neprebehlo 

na želanej úrovni, čoho výsledkom je dezinformácia. 

Tradičný kus odevu pod názvom oнучі/onuce/onučky bol známy aj v našich 

končinách, preto nebolo problematické použiť v preklade foneticky blízky výraz. 

J. Andričík perifrázou, explikáciou priamo v texte, dekódoval ďalší huculský výraz 

крашениці/červené nohavice. A. Morávková pasáž s nohavicami v texte úplne vynecháva. 

V slovenskom variante výrazu череси/vybíjané opasky/opasky je použitá opäť 

perifráza. V češtine je prekladovým variantom hyperonymum neutralizujúce pôvodný 

pojem, tradičný opasok Huculov si tak českí recipienti môžu predstavovať ako klasický 

opasok. 

V ukrajinskej kultúre je табівкa/tanistra/torba pobitá cvočky mužská kožená kapsa 

dekoratívne ozdobená cvočkami, slúžiaca na nosenie drahocenností. Slovenská tanistra je 

koženou alebo plátennou kapsou, jej názov konotuje s dávnym druhom kabely, resp. so 

žobráckou kapsou. Vidíme, že v slovenskom preklade sa niektoré informácie stratili. Český 

preklad formou perifrázy poskytuje upresňujúcu informáciu. 

Ďalším typickým druhom odevu Huculiek boli черлені хустки шовкові/červené 

hodvábne šatky/červené hedvábne šátky. Prekladovému výrazu červené hodvábne šatky sa 

dá hádam vytknúť len jeho odtieň, ktorý bol v origináli zamýšľaný ako tmavočervený, 

krvavý. 
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Huculskú pracovnú obuv pod názvom постоли/krpce/krpce sa obaja prekladatelia 

zhodne rozhodli preložiť výrazom, ktorý evokuje typickú starodávnu obuv našich predkov. 

Zámerom bolo naturalizovať preklad, ale konečným výsledkom je archaizácia tejto časti 

preloženého textu. 

V prípade výrazu мережані капчурі/kvetované pančuchy/vyšívané opánky 

slovenský preklad absolútne nekorešponduje s originálom. Mережані капчурі sú podľa 

opisu vlnené nadkolienky, často zdobené kvetovaným vzorom. Prekladatelia sa priblížili 

výrazu v pôvodnom komunikáte len do tej miery, že ho identifikovali ako časť oblečenia 

pre dolné končatiny. 

Analýza kategórie odevov odhalila lingvokultúrne diferencie medzi huculskými 

druhmi oblečenia a ich náprotivkami v slovenskej a českej verzii prekladu. Rozobrali sme 

niektoré špecifické pomenovania a zistili sme, že prekladatelia na prenos týchto 

lingvokulturém najčastejšie použili perifrázu (vybíjané opasky), resp. hyperonymum 

(kožúšok). Často im poslúžilo slovo zo staršej vrstvy slovnej zásoby, kde si prekladatelia 

pomohli odevnými prvkami spoločnými pre ukrajinskú, slovenskú a českú kultúru (krpce, 

onuce). 

Tabuľka č. 21: Odev 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

лудіння 
honosné šaty 

kroje 

se strojila 

kroje 

кептар kožúšok kožešinová vesta 

дротяні запаски zápasky zdobené prámikmi sukně 

гугля 
huňa 

halena 
čepec 

онучі onuce onučky 

крашениці červené nohavicе 0 

череси vybíjané opasky оpasky 

табівкa tanistra torba pobitá cvočky 

мережані капчурі kvetované pančuchy vyšívané opánky 

постоли krpce krpce 

черлені хустки шовкові červené hodvábne šatky červené hedvábne šátky 

Nábytok, riad 

Na demonštráciu prekladu výrazov reprezentujúcich v danom diele predmety 

každodennej potreby možno uviesť nasledujúcu slovnú zásobu. 
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Autor diela, Mychajlo Kociubynskyj, pri slove подра uvádza doplňujúcu informáciu 

v extratextovej explikácii. J. Andričík použitím hyperonyma polica zovšeobecnil 

ukrajinský termín na úkor sprostredkovania presného významu. Čeština pomocou opisného 

ekvivalentu police těsně pod střechou koliby sémantiku huculského výrazu vytvorila, aj 

keď sa týmto postupom text rozšíril o niekoľko ďalších slov. 

Pri preklade lingvokulturém терниця/trlica/trdlice a дійниця/hrotok/krajáč 

prekladatelia postupovali adekvátne. Vďaka existujúcim výrazom v cieľových jazykoch 

text archaizovali, čím v podstate docielili podobný efekt ako Kociubynskyj využívaním 

dialektových výrazov v origináli. 

Tabuľka č. 22: Nábytok, riad 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

подра polica police tesně pod střechou 

koliby 

терниця trlica trdlice 

дійниця hrotok krajáč 

 

Pozdravy 

Cirkevný pozdrav Слава Ісусу! – Навіки слава/Pozdrav pánboh!/Pánboh uslyš! sa 

do slovenského prekladu preniesol v trochu modifikovanej podobe. Pri zachovaní tej istej 

„trojjedinej božskej osoby“ (t. j. Ježiša Krista) ako v origináli by bola dosiahnutá vyššia 

miera zhody (Pozdravený buď Ježiš Kristus! Až na veky amen!), podobne ako v češtine: 

Pochválen buď Ježíš Kristus! Až navěky!. Československo bolo v roku vzniku českého 

prekladu (1988) k cirkevným záležitostiam benevolentnejšie než v čase, keď vznikol 

preklad slovenský (1981). Okrem slabšieho vplyvu cenzúry, ktorá sa mohla týkať českého 

prekladu, môže byť dôvodom rozličného traktovania cirkevného pozdravu v cieľových 

jazykoch aj nediferencovaný postoj J. Andričíka k cirkevným pozdravom ako takým. 

Pracovné nástroje 

Z analýzy života ľudí v opisovanom prostredí vyplýva, že hlavným pracovným 

nástrojom Huculov bola sekera, ktorú využívali nielen na kálanie dreva, ale aj pri 

súbojoch. Preto má tento predmet v origináli viacero variantov pomenovania. 
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V preklade pojmu бардa/sekera/sekyra druhový význam zatienil konkrétny, барда je 

typ sekery s dlhou rukoväťou, pôvodne slúžiacou ako zbraň. Ide o hyperonymický postup 

sprostredkovania významu. 

Malá ostrá sekerka Huculov бартка/obuch/sekyra zanikla pri hyperonymickom 

preklade vo všeobecnejšom druhovom poňatí. Obuchom sa v slovenčine pomenúva plochá 

strana sekerky alebo valašky. Druhým významom je kyjak. Oba významy sprostredkované 

Krátkym slovníkom slovenského jazyka nevystihujú pôvodný autorský zámer pri uvádzaní 

tohto výrazu. 

Tabuľka č. 23: Pracovné nástroje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

барда sekera sekyra 

бартка obuch sekyra 

 

Etnografické reálie – umenie a kultúra 

Hudobné nástroje 

Hudobné nástroje zohrávali v živote Huculov významnú úlohu, ktorá nemusela byť 

vždy spojená len s láskou k hudbe. Napríklad dlhé kvílenie trembity zvestovalo smrť. 

Preklad pestrej škály huculských dychových nástrojov si ozrejmíme v nasledujúcich 

riadkoch. 

J. Andričík pomenovanie флояра/flojara/píšťalka, fujara do slovenčiny 

transkriboval, čím nedošlo k sématickej zámene. Čo sa však pod pojmom flojara
40

 naozaj 

skrýva, to si musia čitatelia zistiť z iných zdrojov. A. Morávková sa pri preklade oprela 

o hyperonymiu a pravdepodobne podľahla gravitačnému poľu originálu a fonetickej 

príbuznosti slov fujara a флояра. Tým došlo k dezinformácii, флояра sa od fujary 

diametrálne líši nielen veľkosťou, ale aj zvukom. 

Трембіта/trembita/pastýřská trouba na pohľad evokuje drevenú fujaru. V češtine 

zvolila prekladateľka na sprostredkovanie významu perifrázu. Konotácie sprevádzajúce 

výraz trembita v ukrajinskej kultúre sa však do cudzích jazykov preniesť nedajú, iba ak by 

boli použité mimotextové explikácie. 

Nasledujúce pomenovania hudobných nástrojov мережана дудка/vybíjaná 

píšťala/vyřezávaná píšťala a денцівка (сопілка)/píšťalka/píšťalka sú prekladateľským 

                                                           
40

 Flojara je huculský dychový nástroj rozmermi podobný píšťalke. 
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orieškom. Snaha slovenského prekladateľa o variovanie týchto výrazov je evidentná. 

Uvedené huculské hudobné nástroje sú navzájom podobné, avšak diferencie sa poprieť 

nedajú. V prípade flojary a trembity prekladateľ použil transkripciu, aj keď takouto 

exotizáciou riskoval nepochopenie u väčšiny prijímateľov textu v slovenskom jazyku. 

Daný spôsob neaplikoval v ďalších dvoch prípadoch, kde sa radšej držal perifrázy (дудка) 

a hyperonymického prekladu, aj keď ten má na svedomí stratu kulturologického atribútu 

danej reálie. Česká prekladateľka sprostredkovala druhový význam (píšťalka, píšťala, 

vybíjaná píšťala), pričom ochudobnila čitateľa českého textu o poznanie rôznych typov 

huculskej píšťaly. Fakticky je to podľa terminológie J. Kundráta derealizácia reálií, keď sa 

konkrétny význam podá lexémou širšej referencie. Podľa nášho názoru mohla A. 

Morávková radšej zvoliť metódu extratextovej explikácie. Pre náročnejšieho recipienta by 

bolo vhodné využiť možnosť poznámkového aparátu, hoci aj na konci knihy. 

Prekladatelia sa v prípade prekladu názvov hudobných nástrojov Huculov snažili 

zachovávať konotatívnu sémantiku najčastejšie perifrázou (pastýřská trouba) a 

hyponymom (píšťalka). V niektorých prípadoch sa im však národné špecifiká nástrojov 

zachovať nepodarilo a presnejší pôvodný význam zostal ukrytý. 

Tabuľka č. 24: Hudobné nástroje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 
Флояра flojara píšťalka 

fujara 

Трембіта trembita pastýřská trouba 

мережана дудка vybíjaná píšťala vyřezávaná píšťala 

денцівка (сопілка) píšťalka píšťalka 

 

Sviatky a obyčaje 

Spätosť Huculov s pohanskými obyčajmi je v novele Tiene zabudnutých predkov 

akcentovaná zvlášť výrazne. Porovnaním prekladu výrazov označujúcich tieto zvyky sme 

si uvedomili isté, aj keď nepatrné, kultúrne rozdiely v ich recepcii. V próze sa spomína 

postava svätého Eliáša v spojení cвятий Іля воював з тими/sv. Eliáš bojoval 

s nečistými/Sv. Ilja bojoval s pekelnými mocnostmi. Je otázne, či táto konotácia spojená so 

sv. Eliášom je v cieľových kultúrach zakorenená rovnako ako u Huculov. Pohanské 

tradície u Huculov pretrvali nepochybne dlhšie ako u Slovákov či Čechov. Po prijatí 
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kresťanstva prešiel kult Perúna (Hromovládcu) na sv. Ilju, Eliáša – hromovníka.
41

 A keďže 

bol u Huculov silno zakorenený animizmus, sv. Eliáš bol významnou postavou, ktorá im 

pomáhala vyrovnať sa s prírodnými silami. Pri preklade osobného mena Eliáš zvolil J. 

Andričík naturalizáciu, kým A. Morávková meno transkribovala a český text tak 

exotizovala. V prípade druhej časti výrazu zostáva neobjasnené, kto sú nečistí 

v slovenskom preklade. Aj keď veriaci človek vie, že ide o nečisté sily, resp. v roku vzniku 

prekladu (1981) existovala generácia, ktorá by si to domyslela. Česká verzia je o niečo 

explicitnejšia, keď uvádza pekelné mocnosti. 

Substitúciou lingvokulturémy Mаланка/Silvester/Nový rok pri preklade do 

slovenčiny J. Andričík správne uvádza, že ide o posledný deň v roku. Český preklad 

dezinformuje a uvádza až deň nasledujúci po Silvestri. Avšak ďalšie atribúty tejto 

lingvokulturémy sa preniesť nepodarilo. Маланка je ukrajinským národným a cirkevným 

sviatkom, oslavuje sa prevažne na západnej Ukrajine. Tento sviatok sa oslavoval 31.12., 

ale aj podľa juliánskeho kalendára, t. j. 13.1. Vtedy sa ľudia zvykli prezliekať do 

zvieracích kostýmov alebo za folklórne postavy a lúčili sa tak so starým rokom. 

Špecifikum tohto sviatku sa do cieľových jazykov preniesť nepodarilo. 

Aj ďalšiu huculskú tradíciu pod názvom пізні вогні sme zaradili medzi 

lingvokulturémy. Kalkovaním slovného spojenia пізні вогні/neskoré svetlá/pozdní světlo 

ako metódou prekladu vznikol výraz, ktorého obsahová náplň je v cieľových jazykoch 

indiferentná. Kontext však napovedá, že daný zvyk nejakým spôsobom súvisí s pohrebným 

obradom. Za zrozumiteľnejší ekvivalent ukrajinského výrazu пізні вогні považujeme 

spojenie svietenie pri mŕtvom, keďže približne do konca 20. storočia (a v niektorých 

dedinách nielen východného Slovenska podnes) existovala na našom území a na 

niektorých miestach v Česku starodávna tradícia odprevádzania duše nebožtíka na onen 

svet. Ceremónia sa odohrávala doma a symbolom boli sviece, ktoré museli zostať zažaté 

okolo truhly až do momentu pohrebu. Preto sa tento obrad nazýval svietenie pri mŕtvom. 

Uvedený ukrajinský výraz preložený ako neskoré svetlá zostáva tak zrejme v cieľových 

jazykoch nepochopený a sémanticky nenaplnený. 

V analyzovanej novele Ivan oбкурював ладаном хату/okiadzal chalupu/vykuřoval 

kadidlem chalupu. Tento očistný rituál, dostatočne známy aj v našom kultúrnom kontexte, 

bol substituovaním výrazov dosiahnutý. V češtine použila prekladateľka namiesto výrazu 

ladanum lexému kadidlo, čím došlo k modifikácii výpovede. Kadidlo je nástroj, nádoba, do 

                                                           
41

 Sviatok sv. Eliáša sa na Ukrajine slávi 20.6. 
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ktorej sa dáva látka, ktorá po zapálení horí, resp. dymí a šíri okolo seba arómu typickú pre 

dané prostredie. Pre opis situácie nie je dôležité, či to bola látka nazvaná ladanum, myrha 

alebo niečo iné, ale výsledok, ktorý sa dymom dosiahol. Funguje to ako znak – symbol. 

V preklade do slovenčiny nám bola sprostredkovaná len konkrétna činnosť, ktorá sa 

s ladanom a kadidlom vykonáva. 

Analýza preložených lingvokulturém z kategórie sviatky potvrdila, že diferencie 

medzi kultúrami môžu prekladateľovi spôsobiť omnoho viac komplikácií než diferencie v 

jazykových štruktúrach. Huculská kultúra a kontext jej sviatkov sú napriek blízkosti 

slovanských kultúr pre Slovákov a Čechov tak trochu exotické. V prípade analyzovaných 

sviatkov a tradícií s nimi spojených z prózy Tiene zabudnutých predkov sa vo väčšine 

prípadov úplný význam sviatku sprostredkovať nepodarilo. Autorský zámer tak ostal 

nenaplnený. 

Tabuľka č. 25: Sviatky a obyčaje 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Святий Іля воював з тими sv. Eliáš bojoval 

s nečistými 
Sv. Ilja bojoval s pekelnými 

mocnostmi 
Маланка Silvester Nový rok 

пізні вогні neskoré svetlá pozdní světlo 

oбкурював ладаном хату okiadzal chalupu vykuřoval kadidlem 

chalupu 
 

Mytológia 

Vysoká frekvencia výskytu démonických postáv známych v huculskej kultúre našla 

svoju výrazovú platformu práve v próze Tiene zabudnutých predkov. Niektoré mytologické 

postavy sú v Kociubynského próze pomenované huculským dialektom. Jednoduchým 

prepisom ich pomenovaní autor prekladu spôsobuje, že si čitatelia neuvedomia 

špecifickosť, charakteristiky či hierarchické postavenie týchto bytostí. V mnohých 

prípadoch prekladatelia uvádzajú viacero výrazov, pričom v origináli bolo uvedené len 

jedno pomenovanie. V českom preklade na niektorých miestach badať, že prekladateľka 

pravdepodobne nemala možnosť bližšie preskúmať pôvod nižších démonov. Legendárne 

postavy z Tieňov zabudnutých predkov majú svoju históriu v tradičnej kultúre Huculov. 

Prenesene symbolizujú ich ideály, morálku a stáročiami zakorenené predstavy o fungovaní 

sveta. Pri našej analýze sa opierame o Antológiu ukrajinskej mytológie V. Vojtovyča 

(2003), v ktorej je väčšina týchto bytostí detailne opísaná. 
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V češtine zaznamenávame tri výrazy na pomenovanie bytosti pod menom 

aрідник/aridnyk, (zlý duch)/Aridnyk, nečistá síla, zlý duch. V slovenčine si pri preklade 

J. Andričík pomohol transkripciou a perifrázou v zátvorkách. Uvedené české varianty sa 

v texte striedajú bez bližšej súvislosti. Kľúčom bol zrejme prekladateľkin náhodný výber. 

V predstavách Huculov sa zlo nepomenúvalo vždy len vlastnými menami. Ľudia zo 

strachu často nevyslovovali konkrétne pomenovania, ale na zlé bytosti poukazovali 

prostredníctvom adjektív злий/zlý duch/čert alebo pronomín „той“/čert, pekelník, ten 

šialenec, „on“ – čert/čert, „on“,ten šílenec, (lesní) skřet či во н о/diabol/ o n o. 

Na prvý pohľad je evidentné, že prekladatelia stavili na synonymiu. Prvý príklad 

dokladuje snahu slovenského prekladateľa zachovať adjektívum zlý, aby však bolo jasné, 

kto je zlý, dodáva k nemu aj substantívum duch. Český preklad uvádza pomenovanie čert. 

V druhom prípade sú pri pronomen „той“, ktoré v origináli vystupuje 

v úvodzovkách, uvedené štyri slovenské prekladové varianty a rovnaký počet českých 

prekladových variantov. Redundancia synoným podľa nášho názoru sťažuje orientáciu. 

V slovenskom preklade sa najprv objavuje pomenovanie čert, po ňom nasleduje pekelník. 

Preklad v tvare ten šialenec nás už od démonických postáv odvádza do sféry expresívnych 

výrazov. Posledný tvar „on“ – čert, kde sa pronomen podľa vzoru z východiskového 

komunikátu nachádza v úvodzovkách, je tomuto komunikátu najbližší. J. Andričík tu opäť 

vychádza v ústrety slovenským recipientom, keď dopĺňa substantívum čert. Tieto 

prekladateľské postupy môžeme označiť ako kombinovanú reanimáciu. A. Morávková pri 

preklade tohto výrazu po druhýkrát uvádza lexému čert, na ďalšom mieste je to ten šílenec. 

Tretím, najbližším variantom je „on“; v porovnaní s J. Andričíkom ho uvádza bez ďalších 

vysvetliviek. S ďalšou obmenou v tvare lesní skřet sa stretávame v severských 

mytológiách. 

Neidentifikovaná a bližšie nešpecifikovaná postava pod menom „той“ sa do 

slovenského a českého prekladu preniesla v rôznych modifikáciách, ktoré sťažujú jej 

pochopenie. Ak autor originálu zostával pri jednom pomenovaní, ani v preklade nevidíme 

dôvod na znázornené multivariovanie. Kalkovaným výrazom v tvare „on“ sa v cieľových 

jazykoch zachovalo tajomno obklopujúce túto postavu. 

Trojicu dôkladnejšie nevysvetlených pomenovaní uzatvára во н о/diabol/ o n o. J. 

Andričík pri preklade uvádza synonymum čerta v podobe diabol. Postup A. Morávkovej je 

tentokrát výstižnejší, dokonca dodržuje aj grafickú podobu slova, keď ho podľa vzoru 

originálu oddeľuje medzerami. 
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Лісовики/lesní muži/lesní skřítci sú ďalším druhom mužských démonických bytostí. 

Meno napovedá, že ich domovom je les. Po obsahovej stránke sú prekladové výrazy 

v cieľových jazykoch ekvivalentné výrazom v origináli. V ukrajinskom prostredí však 

лісовики symbolizujú zlomyseľné bytosti, ktoré zvádzajú ľudí z cesty. Podobnou 

charakteristikou sú obdarení lesní skřítci v preklade do češtiny. Poslanie lesných mužov 

v preklade do slovenčiny už také jednoznačné nie je. V domácom kontexte sa výraz lesný 

muž môže chápať aj pozitívne, resp. nie až tak hrozivo. 

Bezekvivalentnú lexému чугайстир/čuhajstyr/Čuhajstyr prekladatelia 

transkribovali. Takýto postup nielenže zapríčinil exotizáciu textu, ale čitatelia musia 

navyše pozorne sledovať kontext, aby zistili, o akú postavu ide a aký vplyv má táto 

postava na ďalší vývoj deja. Extratextové ani intratextové explikácie čitateľom pochopenie 

neuľahčujú, tým vzniká disproporcia v recepcii originálu a v recepcii prekladu. Český 

preklad navyše uvádza túto lexému ako vlastné meno, čo recipienti môžu dekódovať ako 

pomenovanie akejkoľvek bytosti. 

Démonické postavy mužského rodu uzatvára градівник a мольфар/zariekavač 

krupobitia a čarodejník/zařikávač krupobití a čarodejník. Touto bytosťou bol v novele 

Jura, ktorý dokázal ovládať hromy, blesky i búrku. Mal v rukách moc zničiť ľuďom úrodu, 

ak sa mu niekto znepáčil. Okrem toho dokázal pričarovať lásku, čo sa mu aj podarilo 

v prípade Palahny, Ivanovej ženy. Градівник je v ukrajinskej démonológii definovaný ako 

polodémonická bytosť, ktorá sa môže so schopnosťou odvracať krupobitie, dážď a mraky 

narodiť, resp. sa tomu môže naučiť, o. i. pozná aj jazyk zvierat a vtákov. Mольфар 

disponuje podobnými špecifickými schopnosťami, dokáže riadiť sily prírody, ale aj liečiť. 

Do slovenčiny J. Andričík pomenovanie preložil ako zariekavač krupobitia a čarodejník, 

v češtine sú to zařikávač krupobití a čarodejník. Prekladatelia si vypomohli perifrázou, 

ktorá je zrozumiteľná a adekvátna výrazovému spojeniu v origináli. Preklad obohatili 

o hyponymum čarodejník, a tým zariekavačovi krupobitia otvorili širšie pole možností. 

Rovnako zaujímavé a originálne sú v novele ženské démonické postavy. Hneď 

v úvode príbehu sa matka Ivana zožiera pochybnosťami, či jej бісиця/striga/čertice 

neukradla dieťa a nevymenila ho za svoje. Бісиця ako zlý duch mala v poverách Huculov 

aj túto schopnosť. V českom preklade by bolo vhodnejšou alternatívou slovo striga, tak 

ako v slovenčine. Čertica u nás (i v Čechách) neevokuje zlého ducha, skôr nezbedníčku, 

šibalku a pod. 

O niečo neskôr sa v novele zoznamujeme s éterickou bytosťou pod menom 

лісна/víla/divoženka, ktorú stretávajú Ivan a Marička na čistinke. Konotácie obsiahnuté 
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v ukrajinskej lexéme лісна sa významovo nestotožňujú s konotáciami v slovenskej lexéme 

víla. Лісна asociuje skôr negatívnu silu, kým víly zo slovenských povier ľuďom často aj 

pomáhali. 

Ich príbuznými boli нявки/víly, rusalky/divočáky, divoženky, rusalky. Ide o obľúbené 

a v literárnych dielach často vystupujúce nadprirodzené bytosti, ktoré sú v slovenskej, ale 

aj v českej folklórnej tradícii známe pod niekoľkými variantnými menami. Významovo 

najbližšími prekladovými výrazmi sú v slovenčine víly a v češtine divoženky. Možno sa 

prekladatelia mohli vzdať synonymie, ktorá opäť vnáša do deja zmätok. V prípade českého 

prekladu divočáky ide o omyl príliš evidentný na to, aby sa ho mohla prekladateľka 

dopustiť. Zrejme je to editorská chyba, ak si uvedomíme, že mohlo ísť o prepis z rukopisu 

(-čá namiesto -žen). 

Strašidelnou postavou plaziacou sa po poloninách a naháňajúcu strach pastierom 

oviec je v novele мара/mátohy/rohatý. Zdá sa, že v českom preklade ide o absolútne 

nepochopenie predlohy, lebo rohatý evokuje skôr čerta, kým v origináli sa hovorí 

o mátohe, ženskej démonickej postave. Slovenský preklad hodnotíme ako adekvátny. Je 

o niečo expresívnejší, keďže oproti originálu uvádza mátohy v pluráli. 

Medzi postavy obdarené výnimočnými schopnosťami sa radí aj відьма/bosorka, 

čarodejnica/čarodějnice a ворожка/vedomkyňa/babka korenářka, bylinkářka. 

Pri uvedených výrazoch bola v preklade dosiahnutá istá miera ekvivalencie. Azda len 

subjektívny postreh: s výrazom bosorka sa spája negatívna konotácia viac než so slovom 

čarodejnica. Pojem відьма, v ukrajinčine označujúci ženu disponujúcu nadprirodzenou 

mocou, obsahuje negatívne konotácie. Verilo sa, že tieto bytosti škodia ľuďom, odoberajú 

mlieko kravám, zapríčiňujú choroby a ničia úrodu. Ворожка pomenúva ženu, ktorá 

záujemcom veští budúcnosť, ale pozná aj ich minulosť. Vychádzajúc z uvedených 

charakteristík konštatujeme, že slovenský preklad sa v oboch prípadoch blíži originálu viac 

než preklad český. 

Preklad pomenovaní z kategórie mytológia bol pre prekladateľov o niečo tvrdším 

orieškom než preklad lingvokulturém z iných kategórií. Ukázalo sa, že prekladatelia 

zrejme v dôsledku absencie dnešných technických vymožeností niektoré špecificky 

národné prvky jednoducho nedokázali preveriť. Duchovné bohatstvo Huculov tak zostalo 

uzamknuté v origináli novely Tiene zabudnutých predkov a dekódovať ho môžu asi len 

zasvätenci znalí huculskej kultúry a démonológie. V mnohých prípadoch sa prekladatelia 

snažili nedostatočnú informáciu kompenzovať zvýšenou expresivitou, keď pre jeden výraz 

z originálu vybrali niekoľko prekladových variantov. 
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Tabuľka č. 26: Mytológia 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

Aрідник aridnyk (zlý duch) 
aridnyk 

nečistá síla, zlý duch 

Злий zlý duch čert 

„той“ щезник 

čert 

pekelník 

ten šialenec 

„on“, čert 

čert 

„on“ 

ten šílenec 

(lesní) skřet 

Воно diabol o n o 

бог-сонце boh-slnko sluneční bůh 

мара mátohy rohatý 

лісна víla divoženka 

бісиця striga čertice 

лісовики lesní muži lesní skřítci 

Чугайстир čuhajstyr Čuhajstyr 

відьма 
bosorka 

čarodejnica 
čarodějnice 

нявки 
víly 

rusalky 

divočáky 

divoženky 

rusalky 

ворожка 

 
vedomkyňa 

babka korenářka 

babka bylinkářka 

градівник zariekavač krupobitia zařikávač krupobití 

мольфар čarodejník čarodejník 

 

Etnografické reálie – každodenný život – ostatné 

Do kategórie ostatné sme zaradili nasledujúce lingvokulturémy. 

Preklad adjektíva ирщені/pravoslávni/křesťani sa v slovenčine a češtine realizoval 

dvoma rôznymi spôsobmi. Ak vezmeme do úvahy doslovný preklad výrazu – pokrstení – 

vo význame opozita k pohanom, tak zvýrazňovanie pravoslávia v slovenskom preklade nie 

je namieste, iba ak by mal prekladateľ zámer nadinterpretovať pomenovanie konkrétnej 

skupiny veriacich. Substitúciou významu v češtine sa výraz křesťani stal adekvátnejším. 

Slovenský prekladateľ mal zrejme zámer konkretizovať, že Huculi z novely sú 

pravoslávni. 
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Негура/hmla/hustá mlha je dialektový výraz v huculskom nárečí. Do slovenského 

a českého jazyka bol preložený spisovnými výrazmi, čo hodnotíme ako správne riešenie. 

Voľbou niektorého miestneho nárečia by prekladatelia do textu vniesli zbytočný zmätok. 

Postupovali podľa zásady, že nárečové slová sa majú prekladať hovorovými výrazmi. Ak 

sa inak nedá, tak sa majú prekladať spisovne. Český preklad je o niečo výstižnejší, 

perifrázou prekladateľka vystihla významový obsah pojmu негура. 

Ďalší dialektový výraz дроб'єта, pomenúvajúci v huculskom dialekte ovce, v oboch 

prekladoch absentuje. Je to príklad výrazovej straty, ktorý však výraznejšie do textu 

nezasahuje. 

Výraz bahnice v slovenskom preklade slova ягниці/bahnice/ovce je agrotermínom 

pre pomenovanie ovce – matky. Vykazuje vyššiu mieru ekvivalencie než všeobecné 

pomenovanie ovca v češtine. 

Analýza preložených nárečových výrazov z novely potvrdila, že prekladatelia sa pri 

svojej práci nestretávajú len so spisovnou podobou jazyka. Dialektová vrstva prítomná 

v každom jazyku je pri preklade rovnako skúmaná a interpretovaná ako vrstva spisovných 

lexém. Transfer týchto lexém do cieľových jazykov sa uskutočňuje na báze všeobecného 

kodifikovaného jazyka. 

Tabuľka č. 27: Ostatné 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

негура hmla hustá mlha 

дроб'єта 0 0 

ягниці bahnice ovce 

ирщені pravoslávni křesťani 

 

Kategória prezývok z prózy Kociubynského sa zužuje len na prezývky zvierat. 

Prezývkou вуйко/maco/huňáč označovali Huculi nepriateľa dobytka. V slovenčine 

a češtine pomenúvajú prekladové varianty maco/huňáč v hypokoristikovanej podobe 

medveďa. Prekladatelia sa snažili nájsť ekvivalent skôr pre zviera ako také, nie pre 

medveďa ako synonymum škodcu. Ukrajinské pomenovanie ведмідь napríklad označuje 

medveďa. Použitím najbližšej substitúcie v jazykoch svojej kultúry tak vytvorili denotát. 

V prípade prekladu mien жовтаня/strakuša/Plávka a голубаня/ beluša/Stračena sa 

núkala možnosť transkripcie (žovtaňa, holubaňa), resp. kalkovania (žltaňa, modraňa). 

Takéto zoonymá by u čitateľov možno neevokovali to správne zviera. Konštatujeme preto, 
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že substituovaním, použitím cudzojazyčnej analógie, bol dosiahnutý ten správny efekt 

v oboch cieľových jazykoch. Keďže ide o preklad mien prislúchajúcich kravám, 

hodnotíme ho ako korektný. 

Tabuľka č. 28: Prezývky 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

вуйко maco huňáč 

жовтаня strakuša Plávka 

голубаня beluša Stračena 

 

Etnografické reálie – peňažné jednotky 

Peňažná jednotka pod názvom мідяні гроші/medenáky/měďáky bola do slovenčiny 

i češtiny preložená ekvivalentom známym v cieľových kultúrach. 

V oboch prípadoch výraz medenák/měďák evokuje dobu minulú a rovná sa 

východiskovej informácii; ukázalo sa, že je to najlepší spôsob, ako preložiť danú peňažnú 

jednotku. 

2.2.3 Lingvokulturémy z kategórie spoločenských reálií 

Kategóriu spoločenských reálií reprezentujú tradičné povolania karpatských horalov, 

a to козар/koziar/pasák koz a бовгар/kraviar/pasák. Substitúciou preložené slová síce 

získali potrebnú sémantickú náplň, ale znejú trocha netradične a svojsky, najmä 

v slovenčine. Domnievame sa, že obyčajné pomenovanie pastier kôz by uľahčilo recepciu 

skôr než výraz koziar
42

. Tento dojem je možno len výsledkom posunu v recepcii v 

dôsledku časovej a spoločenskej dynamiky. 

Rovnako aj označenie pastier kráv by bolo v slovenčine jednoznačnejšie, zrejme sa 

prekladateľ snažil zachovať jednoslovný výraz tak, ako ho uvádza autor v origináli. 

V češtine použila prekladateľka hyponymum pasák, ktorým môže označovať pasáka 

akejkoľvek zveri. 

  

                                                           
42

 V Slovníku slovenského jazyka, platnom v čase vzniku prekladu, sa nachádza pomenovanie koziar/-ka, 

kraviar/-ka. 
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   Tabuľka č. 29: Spoločenské reálie – spoločenský život 

Originál Slovenský preklad Český preklad 

козар koziar pasák koz 

бовгар kraviar pasák 

 

Závery 

Preklad kultúrne špecifických lexém, lingvokulturém, ukázal na dominanciu 

nasledujúcich translačných metód: transkripcia, perifráza, hyperonymický preklad, 

substitúcia a kalkovanie. V procese translácie sa prejavuje kreativita prekladateľa, keď 

tvorí novú lexiku – neologizmy či keď preberá cudzie prvky vystupujúce v cieľovom 

jazyku ako exotizmy, ktoré ho obohacujú. Translátor však v rovnakej miere pracuje aj so 

štylistickými hodnotami, pričom primárnym cieľom naďalej zostáva zachovanie 

štylistických vlastností originálu v texte cieľového jazyka. Čiže kalkovať, substituovať či 

opisovať môže prekladateľ dovtedy, kým neuškodí celkovému zámeru textu alebo kým 

neovplyvní výsledné smerovanie deja a jeho poetiku. 

V novele Tiene zabudnutých predkov sa ukázalo, že realita pozorovaná očami 

Huculov môže byť vnímaná príslušníkom iného etnika odlišne. Huculi sú známi svojím 

špecifickým slovníkom, ktorý sa formoval stáročiami práve pod vplyvom ich svojráznej 

kultúry. Pri preklade diela z tohto prostredia musí byť prekladateľský subjekt vybavený čo 

možno najvyššou kompetenciou poznať nielen jazyk ukrajinskej kultúry, ale aj kultúry 

huculskej. Musí disponovať tzv. extralingválnou nadstavbou, keďže huculské nárečie 

obsahuje množstvo slov nezrozumiteľných aj pre autochtónnych Ukrajincov z iných 

oblastí Ukrajiny. Translátor sa má usilovať o pochopenie sumy fónových vedomostí, ktoré 

tvoria kulisy, pozadie deja. Ich zvládnutie je prvým predpokladom úspešného prekladu, 

a determinantom, ktorý umožňuje vyhnúť sa nežiaducim významovým posunom, ktoré sa 

tak či onak v sprostredkovanej literatúre bežne vyskytujú. 
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Ľudská podstata má zabudované v sebe 

tušenie akejsi sféry, ktorá vychádza 

za hranice jazyka a ktorú jazyk vlastne 

obmedzuje, no aj tak len on je tým 

jediným prostriedkom, cez ktorý sa dá 

preskúmať a vstúpiť do tejto sféry… 

Wilhelm von Humboldt 

2.3 Mentalita národa a jej prezentácia v jazyku 

(na materiáli novely Tiene zabudnutých predkov) 

Lingvokulturologická tradícia je úzko spätá s aktivitou F. de Saussura, R. Jacobsona 

či L. Wittgensteina. O jazyku ako o „duchovnej sile“, o „svete ležiacom medzi svetom 

vonkajších javov a vnútorným svetom človeka“ písal na prelome 18. a 19. storočia W. von 

Humboldt (2000). O jeho názoroch v nadväznosti na konkrétne jazykové prvky 

reprezentujúce mentalitu národa sa zmieňujeme v predkladanej kapitole. 

Zároveň tak nadväzujeme na postrehy z výskumu jazyka a kultúry. Primárnym 

premetom nášho záujmu je vplyv jazyka na axiologický transfer pri preklade z jednej 

kultúry do druhej. Hodnoty jednotlivcov, resp. etnika sú formované pod vplyvom rôznych 

spoločenských, politických a historických okolností, v ktorých sa jedinci nachádzali od 

minulosti až po dnešok. Ráz hodnôt vyplýva z mentality, ktorá je, zovšeobecňujúco 

povedané, vlastná každému jednotlivému národu. 

Teórie o rozdielnosti, resp. príbuznosti mentalít istých národov sú všeobecne známe. 

Podľa inšpiratívnej náuky W. von Humboldta, nemeckého jazykovedca, zakladateľa teórie 

jazykového relativizmu, sa členenie ľudstva na jazyky zhoduje s členením na národy – 

medzi jazykom a duchom národa jestvuje zásadná korelácia. Jazyk a duchovná sila sa 

nerozvíjajú oddelene od seba, ale predstavujú tú istú aktivitu intelektuálnej činnosti. 

Podnetom na zamyslenie je aj jeho ďalšie konštatovanie o pomenovaniach jednotlivých 

vecí, činností či udalostí v rozdielnych jazykoch. Podľa W. von Humboldta pomenovania 

nie sú len rozličné označenia jedného a toho istého predmetu; sú to rôzne videnia navonok 

totožnej skutočnosti. Jazyk v tomto vnímaní nie je len produktom (ergon), ale činnosťou 

(energeia), ktorá kreuje svet – premieňa ho na myšlienky. Naše poznávanie sveta sa cez 

prizmu rôznych jazykov obohacuje. Jedinci patriaci k tomu istému národu, 
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dorozumievajúci sa jedným jazykom sú v mnohých veciach navzájom nevedomky 

spriaznení. Rozlišujú jemné nuansy vyjadrené jazykom a tiež to, čo je verbalizovaním 

myslené. Ich spôsob vnímania sa odlišuje od vnímania sveta inými národmi. Jazyk ako 

komunikačný kanál pojíma do seba istú osobitosť svojho národa a zároveň na národ spätne 

pôsobí (porov. Humboldt, 2000). 

Ako sme už v teoretickom úvode naznačili, v posledných desaťročiach sa v 

lingvistike skúma jazyk včlenený do komunikačných súvislostí. Dôkazom toho sú také 

disciplíny ako sociolingvistika a etnolingvistika. Sociolingvistika sa zaoberá komunikáciou 

v sociálnom prostredí, vzťahom jazyka a spoločnosti a etnolingvistika sa sústreďuje na 

vzťah medzi jazykom a kultúrou etník, ich zvyklosťami a tradíciami. Priamo 

z etnolingvistiky vychádza lingvistický relativizmus, ktorého autorom je E. Sapir. Teóriu 

ďalej rozpracoval B. L. Whorf a v dejinách lingvistiky je známa pod názvom Sapir-

Whorfova hypotéza. Je založená na dvoch základných myšlienkach ― naša interpretácia 

sveta je determinovaná jazykovým systémom nášho sociokultúrneho prostredia, naše 

myslenie je determinované naším jazykom; ľudia rôznych kultúr vnímajú svet rôzne, 

medzi jazykovými systémami sú rôzne rozdiely (porov. Soukup, 2004, s. 566). Sapir-

Whorfova hypotéza vychádza z predpokladu rôzneho fixovania reality a jej kategorizácie, s 

čím následne súvisí aj odlišný spôsob tvorenia slov v jednotlivých jazykoch. 

2.3.1 Prekladateľský pesimizmus a optimizmus 

Takéto vnímanie rozličných svetov posúva preklad do sfér aproximácie, približného 

prevodu, ktorý spočíva na výlučne pragmatických osnovách. Ak vlastný jazyk predstavuje 

hranice nášho sveta, stávame sa vazalmi tohto sveta. Tento postoj do istej miery ovplyvnil 

aj jazykový štrukturalizmus, kde sa systémová stránka jazyka stala prostriedkom 

verifikácie. Vplyv mimojazykovej skutočnosti sa v dôsledku toho eliminoval. V takom 

prípade sa preklad obmedzuje na vyhľadávanie jednotiek v cieľovom jazyku, ktoré majú v 

jeho systéme obdobnú úlohu ako jednotky použité v jazyku originálu. Dostávame sa tak k 

prekladateľskému pesimizmu, presvedčeniu o nemožnosti prekladu v pravom slova zmysle, 

tzn. tak, aby pôvodné i preložené oznámenie „znamenali to isté“. Sporné je aj samotné 

spojenie „to isté“, keď nedisponujeme nemenným etalónom, ktorý by slúžil na presné 

porovnávanie. Keďže neexistuje potrebné inštrumentárium, reprodukcia významu na 

potrebnom stupni presnosti je nerealizovateľná. 
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Prekladateľský pesimizmus má podľa A. Popoviča základ v metafyzickej koncepcii 

estetiky, kde sa na umelecké dielo nazerá ako na neopakovateľný, racionálne nevyložiteľný 

akt umeleckej tvorby. Akýkoľvek pokus o racionálnu rekonštrukciu originálu v preklade je 

odsúdený na neúspech (porov. Popovič, 1968). Pri rigoróznom uplatňovaní tohto prístupu 

by sme museli hlásať nemožnosť prekladu (porov. Vilikovský, 2005, s. 176). 

Preklad ako komunikácia 

Ako však J. Vilikovský konštatuje ďalej, každá výpoveď má svoj korelát 

v objektívnej realite, postupy vnímania a myslenia, ktoré sú odrazom tejto reality, sú 

spoločné pre celý ľudský rod. Dospievame k záveru, že logicky je preklad možný (porov. 

Vilikovský, 2005, s. 176). Ak si vezmeme na pomoc aj komunikačný aspekt prekladu, 

zistíme, že oznámenie môže v preklade naplniť tú istú funkciu ako v origináli, keď sa 

nachádza v obdobnej komunikačnej situácii a keď je zachovaná jeho invariantnosť. 

Invariantnosť sa definuje ako významová totožnosť prvkov originálu v preklade (porov. 

Vilikovský, 2005, s. 176). Na základe invariantného jadra „dochádza k čitateľskej alebo 

prekladateľskej konkretizácii, čiže k transformáciám, resp. variantom. Rozumieme nimi 

také zmeny, pri ktorých sa jadro významu nemení a nastáva len zmena v pláne formy 

výrazu“ (Popovič, 1983, s. 174). Do úvahy sa súčasne musí brať celý komunikačný 

kontext. Jazykoveda rozlišuje kontext jazykový (súhrn súvislostí daných textom) a kontext 

situačný (súhrn súvislostí daných situáciou). Pri preklade sú konfrontované kontexty 

jazykové a kontexty kultúrne, navyše prekladateľ pristupuje k svojej úlohe s vedomosťami 

o autorovi a jeho kultúre, rešpektuje časový úsek, ktorý uplynul od napísania originálu až 

po realizáciu prekladu. Zároveň musí zohľadniť predpokladaný nižší stupeň 

informovanosti u súčasných recipientov a pod. Do hry tak vstupujú rôzne kontexty, ktoré 

rozsah pôvodného pojmu podstatne rozširujú. Pre lepšie uchopenie si kontext môžeme 

zadefinovať ako súhrn všetkých súvislostí vyplývajúcich z komunikačnej situácie 

prekladu. 

Prekladateľský optimizmus 

Začlenením komunikačného rámca do prekladu sme sa dostali k optimistickejšiemu 

prístupu, ktorý považuje jazyk za komunikačný prostriedok medzi príslušníkmi ľudského 

spoločenstva. Jazyk funguje ako sprostredkovateľ a nie tvorca objektívnej skutočnosti 

odrážajúcej sa v ľudskom vedomí. Vedúcim prvkom je vedomie, a pretože myslenie a 
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jazyk tvoria dialektickú jednotu a mimo jazykových foriem nie je možné pojmové 

myslenie, jazyk má zdanlivo vedúcu úlohu, no v skutočnosti vedúcou silou je objektívna 

realita (porov. Horecký, 1978, s. 156). Plodom takéhoto nazerania na prepojenie jazyka – 

vedomia – skutočnosti je prekladateľský optimizmus, ktorý je presvedčený o možnosti 

prekladu. Na jazyk sa nazerá ako na nositeľa informácie a napriek rozličnosti jazykových 

štruktúr vo svete môžeme svet spoznávať a môžeme o tom komunikovať.  

Cieľom prekladu nie je reprodukovať jednotlivé jazykové prostriedky samostatne, 

ale priniesť informáciu o vzťahu k objektívnej realite ako celku. Do procesu tvorby 

literárneho diela vstupuje viacero činiteľov. V procese prekladu vstupuje do kreácie 

i prekladateľ, ktorý môže estetickú úroveň predlohy znižovať či zvyšovať. Optimistický 

prístup považuje preklad priam za funkciu originálu, podmienkou je, aby reprezentoval 

originál (porov. Popovič, 1968). 

Úloha prekladateľa 

Po analýze pesimistického a optimistického prekladateľského prístupu sa preklad 

jazykových prvkov spätých s národom a jeho kultúrou javí ako aktivita vyžadujúca od 

prekladateľa „šiesty zmysel“. Najmä vtedy, ak sa kultúra diferencuje nielen v jazykových, 

ale i v nejazykových formách dorozumievania a v komunikatívnom správaní. Prekladateľ 

sa razom ocitá v mori hľadania ekvivalentných výrazov, adekvátnych pre opisovanú 

skutočnosť. Keďže každý národ vníma okolitý svet cez prizmu svojich historicky 

i kultúrne daných skúseností, prekladateľ, usilujúc sa o obsahovo čo najvernejší preklad, 

musí pretendovať na prienik do tohto mentálneho sveta cudzej kultúry, pochopiť súvislosti 

a to, čo sa skrýva za jednotlivými metaforami, alúziami či navonok prostými výrazmi. Do 

akej miery sú odlišnosti v preklade výrazom odlišného nazerania na svet? Ovplyvňuje  

jazyk nevyhnutne naše myslenie a jeho prostredníctvom aj vnímanie? To sú otázky, na 

ktoré sa pokúsime nájsť odpoveď v praktickej časti tejto kapitoly. 

Nadväzne na danú problematiku priblížime na materiáli Kociubynského novely 

Tiene zabudnutých predkov osobitosti vnímania reality Huculmi. Poukážeme na niektoré 

rituály a povery formujúce špecifickú mentalitu karpatského obyvateľstva. Rezultátom 

analýzy bude zistenie, ako sa prekladateľovi J. Andričíkovi podarilo zhmotniť tento, pre 

súčasníkov už exotický svet v slovenskom jazyku. Na vybraných miestach porovnávame 

s originálom čiastočne aj český preklad od A. Morávkovej. 
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2.3.2 Tradícia a mágia 

Povery a mágia spolu s démonickými postavami sú v príbehu o Huculoch súčasťou 

ich bytia. Hneď v úvode sme svedkami pochybností matky hlavného hrdinu Ivana o tom, či 

boli dodržané patričné obrady praktizujúce sa pri narodení dieťaťa: 

„Не сокотилася баба при злогах, не обкурила десь хати, не засвітила свічки – і 

хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня.“
43

 (1979, s. 135). 

V preklade J. Andričíka je informácia priblížená takto: 

„Neraz si s obavou pomyslela, že to hádam nie je jej dieťa. Akiste baba pri pôrode 

niečo ,nezarieklaʻ, nevykadila chalupu, nezapálila sviečku – a prefíkaná striga vymenila 

dieťa za strídža.“
44

 (1981, s. 202). 

A napokon preklad A. Morávkovej: 

„Babka se při porodu nestarala, nevykouřila chalupu, nezapálila svíčky a možná 

čertice ji hbitě podstrčila namísto jejího dítěte vlastní.“ 
45

 (1988, s. 9). 

V doslovnom preklade výraz не сокотилася бабa znamená „baba nebola 

obozretná“; Andričík tu zvolil sloveso nezariekla, Morávková v češtine spojenie se 

nestarala. Slovenský prekladateľ sa rozhodol vysvetliť obsah ukrajinského variantu „nebyť 

obozretný“, zvýraznil túto informáciu v slovenskom jazyku, aby čitateľom bolo jasné, čo 

vyjadruje „nebyť obozretný“ pri narodení dieťaťa, teda, že sa niečo nezarieklo. 

České se nestarala sa sémanticky vyrovnáva ukrajinskému, možnosť naplniť tento 

výraz ďalším významom zostáva otvorená. Slovenský preklad je explicitnejší. 

Nielen momenty spojené s narodením dieťaťa opanúvali rituály; aj smrť sprevádzali 

špecifické pohrebné tradície. Finále novely je toho dôkazom: 

„Поспішали сусіди на пізні вогні (…) складали на груди мерцеві гроші – на 

перевіз душі.“ (1979, s. 180). 

V slovenčine: „(...) ponáhľali sa k neskorým svetlám susedia (...) kládli nebožtíkovi 

na hruď peniaze – na prevoz duše.“ (1981, s. 247). 

Aj v češtine sa stretávame s podobným spojením: „(...) sousedé (...) pospíchali 

k pozdnímu světlu (...) kladli mu na prsa měďáky na převoz duše.“ (1988, s. 60). Huculskú 

tradíciu pomenovanú пізні вогні kalkom preložil J. Andričík ako neskoré svetlá a ako taká 

nemá vhodný ekvivalent v slovenčine. Výkladu a hľadaniu ekvivalentu tejto tradície 

                                                           
43

 Úryvky z ukrajinského originálu uvádzame z diela Kociubynskyj, M.: Tini zabutych predkiv. 1979.  
44 Úryvky zo slovenského prekladu uvádzame z diela Kociubynskyj, M.: Tiene zabudnutých predkov. 1981. 

Prel. J. Andričík. 
45 Úryvky z českého prekladu uvádzame z diela Kociubynskyj, M.: Stíny zapomenutých předků. 1988. Prel. 

A. Morávková.  
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v slovenskom a českom prostredí sme sa venovali v kapitole o komparatívnej analýze 

lingvokulturém. Našli sme vhodnejší výraz, tzv. svietenie, stráženie tela nebožtíka pred 

pohrebom, s ktorým sa nielen na severovýchodnom Slovensku stretávame ešte aj dnes. Čo 

sa týka českej kultúry a pohrebných tradícií hlavne na vidieku, nemáme vedomosti o tom, 

žeby sa pre podobný typ udalosti vžil termín pozdní světla. Čitatelia sú nútení 

vydedukovať sémantiku výrazu z kontextu. 

Ďalšia tradícia, ktorá bola v minulosti pomerne rozšírená aj na Slovensku, tzv. 

vykladanie, teatrálne náreky pri zosnulom, dostala svoj priestor aj v Kociubynského 

novele: „Чому не заговориш до мене, чому не поглянеш... ти пішов а мене саму 

полишив (…) файно голосить – кивали головами старі сусідки.“ (1979, s. 180 – 181); 

„Prečo sa mi neozveš, prečo sa na mňa nepodívaš... odišiel si a mňa si tu nechal 

samu (...) pekne vykladá – pokyvovali hlavami staré susedky.“ (1981, s. 248); 

„Proč na mně nepromluvíš, nepodíváš se na mně... odešel jsi a mně jsi tady zanechal 

(...) dobře naříká – pokyvovaly hlavami staré sousedky.“ (1988, s. 61). 

Vidíme, aké rôzne je praktizovanie týchto zvykov u nás, kde sa používa sloveso 

vykladať, v českom jazyku naříkat a v ukrajinskom голосити, t. j. špecifický výraz, vo 

význame ktorého je obsiahnutý nárek a vykladanie zároveň. Faktom však zostáva, že 

podobný rituál je známy (a istý čas sa dodržiaval) aj v prostredí kultúr prijímajúcich toto 

dielo. 

Dôkazom iného ponímania reality je nasledujúca časť textu: 

„Tіло рушало. Біласті плями, як лишаї повали по ньому ледве помітною тінню.“ 

(1979, s. 181).  

Slovenský prekladateľ ponúka takýto preklad: „Telo sa hýbalo. Kĺzali sa po ňom ako 

sotva badateľný tieň belavé škvrny podobné lišajníkom.“ (1981, s. 248). 

V češtine: „Mrtvola se rozkládala. Rozlézaly se po ní bělavé skvrny, připomínající 

lišej, jako nenápadné stíny.“ (1988, s. 61). 

Ukrajinský originál sa snažil navodiť atmosféru, ktorá vládla pri nebožtíkovi. Autor 

poeticky opísal hru svetla a tieňov, ktorá vznikla pri ležiacom tele. Smrť sa tu nevníma ako 

niečo morbídne a odporné. Slovenský prekladateľ sa usiloval uvedenú udalosť spoetizovať 

voľbou primeraných štylistických prostriedkov, podobne ako autor originálu. V českom 

jazyku vzniklo spojenie, ktoré ťažko zaradiť k metaforám či prirovnaniam slúžiacim na 

poetické vyjadrenie reality. S miernou hyperbolizáciou by sme ho mohli chápať ako 

svojský prejav idiolektu prekladateľky. Český preklad pôsobí v porovnaní s originálom 
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drsne a hrubo hlavne kvôli spojeniu mrtvola se rozkládala. Smrť ako taká zjavne 

evokovala u českej prekladateľky potrebu vykresliť ju čo najhrozivejšie. 

Uvedené hraničné situácie – momenty narodenia a smrti – zasahovali obyvateľstvo 

najintenzívnejšie, no ani praktický život v bohatstve výnimočných situácií v ničom 

nezaostával. Napr. cyklický spôsob života, ktorý bezprostredne závisí od počasia a ročných 

období, ovplyvňoval Huculov natoľko, že mu podriaďovali všetko ostatné. V snahe 

o maximálnu starostlivosť nič nenechávali na náhodu a spoliehali sa na vyššie sily. 

Takouto silou mohli disponovať aj ľudskí jedinci, ako napr. baba Chyma či čarodejník 

Jura. Ich špecifickým obradom venoval autor v diele nemálo priestoru: 

„Війшла даві в притулу Хима, глянула на ягнєта та як сплесне в долоні Їй! Які 

вони файні! На, маєш, гадаю собі. Не встигла та за поріг, а двоє ягнєт закрутилось 

на місці – та й вже по них.“ (1979, s. 161); 

„Vošla do maštale Chyma, pozrela na jahnence a spľasla dlaňami: ,Jéj, či sú 

krásne!ʻ No, zbohom, myslím si. Ešte ani prah neprekročila, a dve ovčičky sa zapotácali – 

a bolo po nich.“ (1981, s. 229). 

Táto pasáž svedčí o príbuznosti ukrajinsko-huculskej a slovenskej mentality, keďže 

bez akejkoľvek vysvetľujúcej vsuvky je čitateľovi originálu a aj cieľovému čitateľovi 

jasné, prečo sa ovčičky zapotácali a bolo po nich. 

„Юра (…) люди казали, що він богує. Він був як бог, знаючий і сильний, той 

градівник і мольфар“ (1979, s. 162). 

„Jura (...) povrávalo sa, že ten zariekavač krupobitia a čarodejník je ako boh, všetko 

vie, všetko zmôže“ (1981, s. 229). 

Termín ekvivalentný ukrajinskému archaickému slovu богує sa v slovenčine 

nenachádza, preto v preklade absentuje. Zvolanie на, маєш v slovenskom jazyku 

nadobudlo podobu no zbohom.  

Градівник–мольфар – presný ekvivalent týchto dialektových slov v slovenčine 

neexistuje, preto prekladateľ použil všeobecnejší a opisnejší výraz zariekavač krupobitia 

a čarodejník. Tieto termíny sú zrozumiteľné v kontexte slovenských tradícií. 

Spomínané nadprirodzené sily neodmysliteľne patrili k životu horského národa 

Huculov, podobne ako aj hudobné nástroje. Ich pestrosť a variabilita nie je náhodná, 

takmer každý má svoju špecifickú funkciu. Hádam najčastejšie sa v literárnej predlohe 

spomína trembita: 
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„За його пам'яті вже двічі коло їх хати трембітала трембіта, оповіщаючи 

горам і долам про смерть“ (1979, s. 138); „Бо смерть тут має свій голос.“(tamže, s. 

180); 

„Už dva razy za jeho pamäti trúbila pri ich chalupe trembita, zvestovala horám 

i dolinám smrť“ (1981, s. 205); „Smrť tu má zvláštnu reč.“ (tamže, s. 247). 

Český preklad neponúka svojim adresátom možnosť spoznať tento typický hudobný 

nástroj Huculov, hyperonymickým prekladom približuje len druhový termín a uvádza 

spojenie pastýřska trouba: 

„Pokud se pamatoval, už dvakrát se před jejich chalupou rozezněla pastýřská trouba 

a zvěstovala horám i dolinám smrt.“ (1988, s. 13). 

Na inom mieste trembitu Andričík nazýva píšťalkou. Prekladové texty 

nesprostredkúvajú čitateľom konotácie, ktoré v sebe nesie hudobný nástroj trembita 

v origináli. Čitatelia sa nedozvedia ani to, že jestvuje trembita pohrebná a trembita 

svadobná, sprevádzajúca Huculov pri týchto dôležitých míľnikoch života. 

Aj názov ďalšieho hudobného nástroja флояра česká prekladateľka A. Morávková 

prekladá rovnakou metódou, a to naturalizujúcim princípom. Z flojary vzniká píšťalka a na 

inom mieste fujara. Výkladu týchto etnografických reálií sme sa podrobnejšie venovali 

v kapitole o komparatívnej analýze prekladu lingvokulturém. O dôležitosti a rôznorodom 

poslaní huculských hudobných nástrojov svedčí aj ich kvantita v tejto próze. Okrem už 

analyzovaných nástrojov M. Kociubynskyj spomína aj мережану дудку, денцівку – 

сопілку, v češtine sú to zas len píšťalka a píšťalka. 

2.3.3 Religiozita a antropomorfizácia 

Pobožnosť a bohabojnosť fungujú v spoločenstve ľudí z hôr v symbióze s uctievaním 

radu démonov. Antropomorfizácia ako spôsob spracúvania nevysvetliteľných javov 

prírody u Huculov je v novšej ukrajinskej literatúre hádam najvýstižnejšie umelecky 

zobrazená práve v pertraktovanej novele. Zjavný rozdiel medzi huculskou a slovenskou, 

resp. českou mentalitou sa dôkladne prezentuje v recepcii démonických postáv 

vystupujúcich v próze. 

Kvôli akcentácii odlišného vnímania a slovného budovania reality si pomenovania 

démonických postáv zhrnieme:  

Арідник – v preklade do slovenčiny aridnyk (zlý duch).V češtine na jednom mieste 

Aridnyk, na inom nečistá síla, zlý duch. 
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Злий – po slovensky zlý duch, česky čert. 

Щезник – pomenovanie tohto démona Andričík prekladá niekoľkými spôsobmi: 

čert, pekelník, ten šialenec, on. Morávková podobne využíva celú škálu synoným – čert, 

on, ten šílenec, lesní skřet. Pre čitateľa prekladov, či už slovenského alebo českého, je iste 

mätúce byť konfrontovaný s toľkými postavami. Uvedená synonymia je redundantná. 

Novela je presýtená množstvom nadprirodzených bytostí. Čitateľom originálu, Ukrajincom 

z iných oblastí než z karpatskej, môžu byť tieto postavy podobne neznáme, keďže sú 

typické iba pre Huculov. 

Postavou sliediacou na polonine je v origináli novely мара – v sémanticky správnom 

slovenskom ekvivalente mátoha. Český prekladový variant je príkladom absolútneho 

negatívneho posunu, prekladateľka uvádza pomenovanie rohatý. 

Відьма – v slovenčine bosorka a čarodejnica, v češtine čarodějnice. Ворожка 

v slovenskej verzii vedomkyňa, v českej babka korenářka, inde bylinkářka. Бісиця ako 

striga v slovenskom jazyku a čertice v českom preklade. 

Sériu ženských démonov dopĺňa лісна – po slovensky víla, po česky divoženka. Na 

tomto mieste konfrontačne uvedieme ústrednú bytosť z Kociubynského repertoáru –  

нявкa, z ktorej sa v slovenskom preklade stala opäť víla, resp. na inom mieste v texte 

rusalka, podobne aj v češtine divoženka, rusalka. Môžeme teda pozorovať, ako sa 

prekladatelia zamotávajú do spleti týchto postáv, ktoré by si Huculi iste nezamieňali, už 

len kvôli špecifickým vlastnostiam, ktorými bola každá z uvedených bytostí vo vnímaní 

Huculov obdarená. 

Mužská postava чугайстир transliteračnou metódou prekladu o sebe neprezrádza 

o nič viac v slovenčine ako v češtine. Čuhajstyr sa v češtine uvádza ako vlastné osobné 

meno s veľkým začiatočným písmenom.V slovenčine vystupuje ako všeobecné meno. 

O jeho vlastnostiach či schopnostiach sa tak len v obrysoch dozvedáme z kontextu.  

Pluralita týchto pomenovaní pre rôzne bytosti svedčí o ich kategorizácii; či len 

v mysliach Huculov alebo aj inde, o tom polemizovať nebudeme. Faktom zostáva, že 

v preklade akosi splynuli a ich počet sa synonymizovaním znásobil. Domnievame sa, že 

v danom prípade sa prejavil rozdiel v recepcii sveta u Huculov, Slovákov a Čechov. Aj 

keď berieme do úvahy začiatok 20. storočia, keď bolo dielo napísané, konštatujeme, že 

mentalita Huculov povoľovala symbiózu démonických bytostí a vpúšťala ich do všetkých 

sfér života. Prekladatelia zrejme nepripísali rovnakú dôležitosť postavám nižšej 

démonologie tak, ako autor novely. Na základe tejto rozdielnosti a tiež v dôsledku 

obmedzených možností cieľových jazykov volili príbuzné pomenovania v materinskej reči. 
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V preklade sa miešanie démonov podpísalo pod modifikovanú recepciu novely, ktorá 

razom nadobúda rozprávkové znaky. 

2.3.4 Karpatská vendetta a morálka spoločnosti 

Novela Tiene zabudnutých predkov reflektuje rodinnú súdržnosť. Tá je natoľko silná, 

že sa v nej uplatňuje zákon odplaty, ktorý môžeme nazvať karpatskou vendettou. Jej 

podstatou je neľudská krutosť v duchu starozákonného „oko za oko, zub za zub“. Na 

ilustráciu uvádzame ukážku: 

„(…) браччік Василь (...) загинув у бійці з ворожим родом, посічений 

топірцями. Се була стара ворожнеча між їхнім родом і родом Гутенюків. (…) всі в 

родині кипіли злістю й завзяттям на той диявольський рід“ (1979, s. 139). 

Slovenský preklad: „(…) brat Vasyľ (…) zahynul dorúbaný sekerami v bitke 

s nepriateľským rodom. Bolo to staré nepriateľstvo medzi nimi a Huteňukovcami. Voči 

tomu prekliatemu rodu vrela zlosť a nenávisť v celej rodine, ale nik nevedel Ivanovi 

poriadne vysvetliť, ako k nepriateľstvu došlo“ (1981, s. 205). Bitka sekerkami sa zas 

odohrá, keď sa Ivanov pobratim
46

 Semen rozhodne brániť česť rodiny a napadne milenca 

Ivanovej ženy Palahny. Ivanovi nezostane nič iné, než zareagovať, avšak nie zo zlosti, ale 

preto, „že sa tak patrilo, keď už ich ľudia zviedli dokopy“ (tamže, s. 238). 

Akási „kolektívna zodpovednosť“ voči ostatným do značnej miery ovplyvňuje 

morálku spoločnosti. Prejavuje sa v potrebe konať, reagovať na vzniknutú situáciu. Ani nie 

tak kvôli sebe samému a z vlastného presvedčenia, ako skôr kvôli ľuďom, s ktorými sa delí 

o jeden spoločenský priestor, zvlášť ak ide o príbuzných. 

Morálka žien Huculiek je v tomto diele spred sto rokov prekvapivo voľná. Ženy sú 

nezvyčajne emancipované, rozhodné, napriek istým náznakom nesúhlasu, nevôle zo strany 

ich mužských „zástupcov“. A to je vzhľadom na prebúdzajúce sa 20. storočie vo 

východnej Európe nadmieru sympatické zistenie. Ukrajinský historik I. Pipaš uvádza, že 

u Huculov sa zachovali pozostatky matriarchátu, ženy mohli nosiť nohavice, staršie 

Huculky fajčili fajku, boli rozhodné a hrdé
47

. Aj Palahna sa voči Ivanovým výhradám na 

jej časté absencie v dome ohradzuje: 

                                                           
46

 Príslušník pokrvného, príbuzného kmeňa, národnosti, národa. 
47

 zdroj: http://zakarpattya.net.ua/Special/101064-Na-Zakarpatti-vydaly-istoryko-etnohrafichnyi-narys-pro-

volovykh-i-neskorenykh-hutsuliv 
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„Овва! То вже мені і погуляти не вольно (…) Я хочу набутись. Раз жиємо на 

світі. Відколи світ світом, не бувало того, щоб тільки одного триматись“ (1979, s. 

171); 

„Vari sa už nesmiem ani zabaviť (...)? Chcem si užiť. Len raz žijem na svete. Ešte sa 

nestalo, čo svet svetom stojí, aby sa žena držala len jedného“ (1981, s. 238). 

A ani manželstvo nie každý muž chápal ako vlastníctvo. Svedčí o tom aj reakcia Juru 

na Ivanovu žiarlivosť: „Ти купив її на торзі?“ (1979, s. 171). Napodiv sa táto veta do 

slovenského prekladu nedostala, možno opäť chybou editora. V češtine nechýba: „Koupil 

si ji snad někde na trhu?“ (1981, s. 50). 

Táto časť textu poukazuje na istú zvláštnosť: pri spore týkajúcom sa nezávislosti 

ženy po vydaji jeden muž oponuje druhému a potvrdzuje právo ženy na slobodné 

rozhodnutie a voľnosť. Manželský zväzok sa tu neprezentuje vo svetle večného jarma 

a straty slobody. 

Kociubynskyj v novele detailne opísal tzv. kontaktnú mágiu v huculskom prostredí. 

Tento typ mágie sa radí k čiernej mágii a jeho podstatou je kontakt čarodejníka s osobou, 

ktorej má byť ublížené. Môže to byť jednak očný kontakt, tzv. uhranutie, voči ktorému sa 

Ivan v ukážke bráni odpľutím: 

„(...) zakaždým, keď sa stretol s prenikavým pohľadom čiernych strigônskych očí, si 

nepozorovane odpľul: ,Bodaj si oslepol...!ʻ“ (1981, s. 229). 

Keď bol očný kontakt málo účinný, pristúpil čarodejník k ďaleko desivejším 

praktikám, tak ako to hlavný hrdina Ivan odpozoroval cez kľúčovú dierku: 

„(...) побачив Палагну і мольфара. Юра, зігнувшись, тримав перед Палагною 

глиняну ляльку і тикав пальцями в неї од ніг до голови. – Бʼю кілок тут, – шептав 

зловісно, – і сохнуть руки і ноги. В живіт – карається на живіт не годен їсти“ 

(1979, s.170). Na opis uvedenej situácie použil J. Andričík v slovenskom preklade 

nasledujúce výrazové prostriedky: 

„(...) zbadal Palahnu i čarodejníka. Schýlený Jura držal pred Palahnou hlinenú 

bábiku a pichal do nej prstami od nôh až po hlavu. – Zatĺkam kolík tuto – a vysychajú ruky 

a nohy. Do brucha – trápi ho brucho, nemôže jesť“ (1981, s. 239). Zvedavú Palahnu 

zaujímalo, čo by sa prihodilo, ak by zatĺkol do hlavy. „Hneď by otrčil krpce“ (1981, s. 

239); v pôvodnom znení použil autor ustálené spojenie: „Тоді гине і той мах“ (1979, s. 

171). 

Podľa známeho folkloristu a etnografa akad. M. Mušinku opísané vú-dú praktiky 

neboli v slovanskom prostredí vôbec nezvyklé ani na začiatku 20. storočia. 
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Spomínaná spätosť s prírodou a prezentácia Huculov ako prírodných, prvotných ľudí 

vysvetľuje aj ich ponímanie sexuality, ktoré vôbec nesúvisí so všeobecne akceptovanými 

spoločenskými konvenciami, aj keď v čase, v ktorom sa dej odohráva, to možno nebolo až 

také nezvyčajné. Kociubynskyj píše: 

„Вона давно вже була Іванкова, ще з тринадцяти літ. (…) Щож в тому 

дивного було? (…) бачила часто, як цап перчить козу (…) кози стають од того 

кітні, але людям помагає ворожка (…) За поясом, на голім тілі, вона носила часник, 

над яким пошептала ворожка, їй ніщо тепер не зашкодить“ (1979, s. 144); 

„Ivankovi patrila už dávno, od trinástich rokov (...) nebolo to nič zvláštne (...) vídala 

ako sa cap páril s kozou (...) kozy bývajú od toho kotné, ale ľuďom pomáhala vedomkyňa 

(...) za pásom, na holom tele nosila cesnak, ktorý zariekla vedomkyňa, nič sa jej teraz 

nemôže stať“ (1981, s. 211); 

„Ivankovi patřila už oddávna (...) nebylo na tom nic divného (...) vídala, jak kozel 

skáče na kozu (...) kozy jsou sice z toho březí, ale lidem pomáhá babka kořenářka. Za 

pasem na nahém těle nosila česnek, který babka bylinkářka zaříkala, a nic zlého se jí teď 

nemůže přihodit“ (1988, s. 19). 

Slovné spojenia цап перчить козу či часник, над яким пошептала ворожка 

preložené do slovenčiny a češtiny poukazujú na jemnú diferenciu v ponímaní týchto 

úkonov, sú to kódy zrozumiteľné len pre znalcov huculsko-ukrajinskej kultúry. Zariekanie 

nad istým predmetom slúžilo ako ochrana proti zlým, nečistým silám. Tieto okultné 

predmety zaklínaním nadobúdali symbolickú moc, slúžili ako amulety. Ich majiteľ mal byť 

chránený pred všetkým zlom, pokiaľ ich nosil pri sebe. Z minulosti sú tieto rituály známe 

aj v našom priestore. 

Závery 

Kultúrna konštrukcia reality tlmočená jazykovými prostriedkami Mychajla  

Kociubynského v preklade J. Andričíka do slovenského jazyka a v preklade A.  

Morávkovej do českého jazyka podlieha v porovnaní s originálom istým modifikáciám. 

Berúc do úvahy kontext ukrajinskej alebo huculskej, slovenskej i českej kultúry a blízkosť 

slovanských mytológií i národných hodnôt, je pre nás kultúra Huculov vďaka prekladu 

stále zrozumiteľná. Preložiť izolovane lexikálne jednotky či jazykové prvky je často zo 

sémantického hľadiska nemožné. Vďaka kontextu, perifrázam a prekladovej hyperonymii 

sa disproporcie v porozumení zmenšujú. Význam kódov sa takto približuje recipientom 
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v zrozumiteľnej podobe, aj keď niektoré nuansy môžu zostať navždy skryté. Svet Huculov, 

podľa novely z roku 1911, môže niekomu pripomínať rozprávku a nie skutočnosť, tak ako 

ju vnímali samotní aktéri príbehu. Silný netextový priestor a symbolika však toto dielo pri 

adekvátnom dekódovaní predurčujú na recepciu aj zo strany dospelého čitateľa. 

2.4 Posuny v preklade prózy Tiene zabudnutých predkov 

V nasledujúcej kapitole sa sústredíme na problematiku posunov v preklade, t. j. na 

problematiku zmien, ktoré vznikajú v preklade ako výsledok interpretačného procesu 

prekladateľa. Termín posun (angl. shift) prvýkrát definoval britský lingvista J. C. Catford 

ako zmenu, ktorá nastáva v procese prekladu štrukturálnou nekompatibilitou medzi 

východiskovým a cieľovým jazykom, pričom mal na mysli hlavne lingvistickú povahu 

posunu. A. Popovič posun nechápe len ako výsledok lingvistických rozdielov, ale aj 

rozdielov textuálnych, literárnych a kultúrnych. J. Vilikovský ich považuje za nevyhnutný 

sprievodný jav prekladu vyplývajúci z rozdielnosti jazykov, textov a kultúr (porov. 2005, s. 

180). 

Prekladateľ sa má usilovať o zachovanie jadra originálu (invariantu, invariantného 

jadra) a vzniknuté straty pri preklade funkčne nahradiť. Preto hovoríme o funkčnom 

výrazovom posune, ktorý si kladie za cieľ adekvátne vyjadriť prvky v podmienkach 

odlišnosti dvoch systémov a len taký posun je optimálnym variantom originálu (porov. 

Popovič, 1975). Posun by teda mal byť vždy „vedomou zmenou voči originálu“ (Gromová, 

2009, s. 56). 

2.4.1 Typológia posunov 

V závislosti od rozsahu textu, na ktorom posun nastáva, teda v závislosti od jeho 

makroštruktúry a mikroštruktúry, vzniká rozsiahla typológia posunov na makroštylistickej 

i mikroštylistickej úrovni. Na základe kritéria cieľa literárneho komunikátu a vzhľadom na 

komunikačnú situáciu môže byť posun funkčný a cieľ komunikátu opodstatnený alebo 

nefunkčný, čiže vzhľadom na komunikačnú situáciu a cieľ komunikátu neopodstatnený. 

Ďalšie delenie závisí podľa E. Gromovej od rozlišovania hľadiska lingvistického alebo 

interpretačného, vtedy ide o posun konštitutívny (objektívny) a individuálny 

(subjektívny) (porov. 2009, s. 57). 
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Na ilustráciu postulovanej translatologickej problematiky uvádzame ukážky z prózy 

Mychajla Kociubynského Tiene zabudnutých predkov a demonštrujeme tak existenciu 

jednotlivých posunov, ku ktorým pri preklade došlo. Na porovnanie a signifikantnejšiu 

konfrontáciu sme si vybrali aj český jazyk.  

Individuálny posun je subjektívny posun, prejavujú sa v ňom individuálne sklony 

prekladateľa (idiolekt), jeho metódy, poetika a istá forma prekladateľských riešení. Je 

ovplyvnený praxou a skúsenosťami prekladateľa. Individuálny posun sa prejavuje 

v nadinterpretácii (prílišné zdôrazňovanie vlastností pôvodiny) a v podinterpretácii 

(obchádzanie výrazových čŕt pôvodiny). 

Príkladom nadinterpretácie je nasledujúci úryvok z textu, kde sa J. Andričík snaží 

slovne evokovať večnosť, nekonečnosť tancov, ktoré víly predvádzajú: 

„(...) нявки розводять свої безконечні танцi“ (1979, s. 135); 

„(...) víly tancujú celé noci“ (1981, s. 203); 

„(...) divoženky bez ustání tancují a nikdy se neunaví“ (1988, s. 10). 

V češtine sme sa posunuli k explikovaniu v preklade, autorka doplnila informáciu o 

divožienkach, ktoré tancujú bez ustania a nikdy sa neunavia, čím vlastne vznikla 

tautológia. Slovenský čitateľ z textu vyrozumie, že víly tancujú celé noci. Oba preklady 

považujeme za nie úplne ekvivalentné. Navrhli by sme preto takýto preklad: víly 

predvádzajú svoje nekonečné tance. 

V nasledujúcej ukážke prekladatelia podľahli sugescii originálu a prekladali 

priamočiaro, čím zapríčinili menší individuálny posun v slovenskej a českej verzii: 

„З-за галузки смереки виглядали зажурені гори, напоєні сумом тіней од хмар.“ 

(1979, s. 136); 

„Za smrekovými halúzkami bolo vidieť pochmúrne hory zahalené popolavými tieňmi 

oblakov.“ (1981, s. 204); 

„Za smrkovou větví vykukovaly ponuré hory zahalené smutnými stíny mraků.“ (1988, 

s. 11). 

Ak by sme chceli byť dôslední, pojem смерекa sa do slovenského jazyka prekladá 

ako jedľa (česky jedle). Tento zaujímavý moment ani jeden z prekladateľov nereflektuje;  

všetci výraz prekladajú ako smrek. V ukrajinskom origináli je смерека vyjadrená v 

singulári, čo korešponduje s českým prekladom tejto časti textu. V slovenčine prekladateľ 

zvolil plurál. Ďalšia ukážka potvrdzuje individuálny posun pri uvádzaní výrazu smrek: 

„(...) здушених у гадючих обіймах корінням смерек“ (1979, s. 136); 
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„(...) zovreté hadovitými koreňmi smrekov“ (1981, 204); 

„(...) sevřené krutými hadovitými kořeny smrků“ (1988, s. 11). 

 

Na margo českého prekladu konštatujeme, že A. Morávková nadinterpretovala a 

doplnila opis koreňov smrekov o adjektívum krutý, ktoré sa v pôvodnom texte nenachádza. 

Na inom mieste v texte však prekladatelia postupujú odlišne a pomenovanie смерічкa 

prekladajú ako jedľa, čo predstavuje ustálené, vžité slovné spojenie so znakovou hodnotou: 

„Іван був уже легінь, стрункий і міцний, як смерічка“ (1979, s. 141); 

„Ivan už bol mládenec, mocný a štíhly ako jedľa“ (1981, s. 209); 

„Ivan byl štíhlý mládenec, urostlý jako jedle“ (1988, s. 17). 

Konštitutívny posun je nevyhnutným posunom. Dochádza k nemu v dôsledku 

rozdielov medzi dvoma jazykmi – jazykom originálu a jazykom prekladu. Keďže je 

odôvodnený jazykovou a štylistickou normou východiskového a cieľového textu, chápe sa 

ako funkčný a objektívny. Vzniká v mikroštruktúre textu na úrovni morfologicko-

syntaktickej, lexikálno-sémantickej i štylistickej. Pri preklade z ukrajinčiny do slovenčiny 

konštitutívny posun nastáva pri použití aktívnej formy slovesa namiesto prechodníka 

v ukrajinčine či elimináciou inverzie slovosledu oproti ukrajinčine. Uvádzame príklad 

konštitutívneho posunu na úrovni lexikálno-sémantickej: 

„(...) веселий чугайстир, який зараз просить стрічного в танець“ (1979, s. 136); 

„(...) veselý čuhajstyr, chytá a trhá víly, a keď stretne človeka, hneď ho ťahá do 

tanca“ (1981, s. 203); 

„(...) veselý Čuhajstyr, který každého, koho potká, roztancuje“ (1988, s. 10). 

Čo sa týka výrazu стрічний, v češtine by bol vhodnejší ekvivalent kolemjdoucí a v 

slovenskom jazyku pocestný, okoloidúci. Dalo by sa povedať aj: veselý čuhajstyr, ktorý 

hneď prosí toho, koho stretne („stretnutého“), do tanca. Lexéma „stretnutý“, vytvorená ad 

hoc, však nie je spisovná, v dôsledku rozdielnosti ukrajinskej a slovenskej gramatiky tak 

dochádza ku konštitutívnemu posunu. Opisný spôsob v slovenčine a češtine spôsobuje 

redundanciu slov. 

Tematický posun vzniká ako konzekvencia rozdielu medzi tematickými faktami, 

reáliami originálu a prekladu. Z hľadiska zamerania našej práce je práve tento typ posunu 

najčastejší a zaoberáme sa ním aj v iných kapitolách. Pri tematickom posune ide o 

substitúciu výrazových spojení a idiómov originálu (zvláštneho a špecifického) domácimi 

prvkami. Pri tomto postupe je favorizovaná konotácia na úkor denotácie. Tematické 

posuny sú preto buď negatívne, alebo odôvodnené. Ak určitý pojem chýba, v dôsledku 
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uplatnenia takéhoto postupu sa preklad naturalizuje, resp. aktualizuje. Medzi tematické 

posuny patrí aj druhový posun (posun vo forme diela, poézia vyjadrená prózou, resp. 

skrátenie verzie predlohy), rytmický posun (odlišné rytmické usporiadanie originálu 

a prekladu) (porov. Gromová, 2009, s. 63). 

V uvedenej časti český preklad ponúka tematický posun hraničiaci až s posunom 

negatívnym: 

„(...) а по скелях ховається щезник“ (1979, s. 136); 

„(...) a v skalách sa skrýva čert“ (1981, s. 203); 

„(...) a ve skalách se ukrývá skřet“ (1988, s. 10). 

Autorka zrejme nepochopila význam lexémy щезник v ukrajinčine. Rozhodne to nie 

je ekvivalentné s významovou náplňou lexémy skřet v češtine. Pôvodná motivácia v 

češtine zrejme upadla do zabudnutia a zostal len koncept zla, ktorý predstavuje rovnako 

čert, ako aj skřet. Vhodnejšou alternatívou v preklade do češtiny by mohol byť čert. 

Predmetom analýzy v nasledujúcich riadkoch sú zoonymá. 

„Гнав в ліс своїх жовтаню та голубаню“ (1979, s. 136). 

„Vyháňal do lesa strakušu a belušu“ (1981, s. 203). 

„Vyháněl do lesa jejich Plávku a Stračenu“ (1988, s. 10). 

Zoonymá жовтаня, голубаня sú v ukrajinčine uvedené ako apelatíva. V slovenčine 

sú rovnako podľa originálu použité apelatíva. A. Morávková na tomto mieste zvolila 

propriá. 

Voľbou výrazu денцівкa v nasledujúcom úryvku autor vedome použil názov 

špecifickej píšťaly používanej v oblasti obývanej Huculmi, pričom v zátvorkách uviedol 

druh, ku ktorému patrí. Prekladatelia sa vyhýbajú objasňujúcim poznámkam v texte i mimo 

neho. Pri preklade výrazu денцівкa sa rozhodli uviesť len druhový názov, zrejme nerátali s 

vysokou znalostnou kongruenciou čitateľov. 

„він сідав десь на узбіччі гори, виймав денцівку (сопілку)“ (1979, s. 136). 

„Uvelebil sa niekde na stráni, vytiahol píšťalku“ (1981, s. 203). 

„Uvelebil se někde na stráni, vytáhl píšťalku“ (1988, s. 10). 

Prekladateľské riešenie v podobe výrazov kresťan a záhrady nás zaujali v 

nasledujúcom odseku: 

„Всякі злі духи заповнюють скелі, ліси, провалля, хати й загороди та чигають 

на християнина.“ (1979, s. 136); 

„Skaly, lesy, priepasti, chalupy i záhrady obývajú všelijakí zlí duchovia a číhajú na 

kresťana.“ (1981, s. 203); 



112 

 

„Skály, lesy, úžlabiny, chalupy i ohrady pro dobytek jsou plné zlých duchů, kteří 

číhají na člověka.“ (1988, s. 10). 

Okrem negatívneho výrazového posunu v českom preklade, kde prekladateľka 

nahradila zahrady ohradami pre dobytok, je v českom jazyku ešte jeden zaujímavý 

ekvivalent. Lexéma člověk je uvedená ako ekvivalent výrazu християнин. V kontexte je 

táto analógia prijateľná. Podobne aj v slovenčine prekladateľ ponechal výraz kresťan, čím 

dosiahol miernu archaizáciu tejto časti textu. 

V nasledujúcom odseku sa s hlavným hudobným inštrumentom Huculov slovenský 

prekladateľ popasoval cestou exotizácie: 

„(...) коло їх хати трембітала трембітa“ (1979, s. 138); 

„(...) trúbila pri ich chalupe trembita“ (1981, s. 205); 

„(...) se před jejich chalupou rozezněla pastýřská trouba“ (1988, s. 13). 

Keďže v cieľových jazykoch nejestvuje ekvivalentný výraz k slovu трембітала, 

tvorcovia prekladu boli nútení siahnuť po opisnom verbe pripomínajúcom zvuk tohto 

tradičného huculského nástroja. J. Andričík zvolil prostejší výraz trúbila, ktorý je foneticky 

podobný ukrajinskému трембітала, A. Morávková sa rozhodla pre poetickejšie spojenie 

– rozezněla se. 

Negatívny posun je definovaný ako neadekvátne riešenie zvláštností originálu 

v preklade. Gromová uvádza nasledujúce dôvody vzniku negatívneho posunu v preklade: 

 jazykové nepochopenie, 

 nepochopenie autorskej interpretácie skutočnosti a jej stvárnenia, 

 zanedbanie celistvosti komunikačného translačného procesu (porov. 2009, s. 63). 

Negatívny posun sa prejavuje v makroštruktúre textu a v čitateľskom príjme  

zapríčiňuje nekomunikatívnosť. Patrí k nemu aj vynechanie časti textu, ktoré je dôležité 

z hľadiska logickej nadväznosti, resp. keď ide o charakteristiku postavy v literárnom diele. 

V slovenskom preklade Tieňov zabudnutých predkov sme sa so zásahmi do 

makroštylistiky textu v dôsledku nesprávneho prekladu nestretli. V preklade chýba len 

malá časť rozhovoru Juru s Ivanom (chyba je možno na strane editora), v ktorej Jura bráni 

právo Palahny stretávať sa s kýmkoľvek (teda s ním) a Ivanovi argumentuje frázou: 

„Ти купив її на торзі?“ (1979, s. 171). 

Táto stručná sentencia je jedinou slovnou konfrontáciou Juru a Ivana v texte 

a pomerne jasne sa v nej zrkadlí postoj Juru k slobode žien, aj keď jeho motivácia je 

pochopiteľná. Ale ak ju vo východiskovom komunikáte Kociubynskyj uvádza, tak je 

súčasťou autorského zámeru a mala by mať svoje miesto aj v prekladoch. 
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Príkladom výrazového zoslabovania, výrazovej nivelizácie či výrazovej straty 

v dôsledku jazykového nepochopenia sú nasledujúce úryvky z prózy, ktoré uvádzame opäť 

v komparácii so slovenským a českým prekladom: 

„Обличчя в нього поважне, як у жерця, ноги ступають твердо й широко, а дим 

з головешки фурка за ним крилатим змієм.“ (1979, s. 149); 

„Tvár má nehybnú a vážnu, nohy vykračujú rázne a naširoko a hlaveň nad ním syčí 

ako okrídlený drak.“ (1981, s. 216); 

„Tváří se důstojně jako žrec, zeširoka, pevně našlapuje, z uhlíku se za ním plazí dým 

jako okřídlený drak.“ (1988, s. 24). 

V úryvku sa opisuje priam magický postup výroby syra. Spojenie дим з головешки 

bolo do slovenčiny preložené ako hlaveň nad ním syčí. Je to príklad výrazovej straty 

následkom homonymie slovenčiny a ukrajinčiny. Jedným z významov головешкa je v 

preklade obhorené poleno, nie hlaveň, ktorá sa nielen prekladateľovi, ale aj väčšine z nás 

asociuje s hlavňou pušky. V češtine došlo k posunu individuálnemu. Spojenie obhorené 

poleno sa modifikovalo na výraz uhlíky, čím sa prekladateľka autorskému zámeru 

priblížila viac než J. Andričík. Slovenský prekladateľ vynecháva aj pomenovanie žrec, 

ktorým sa označuje pohanský kňaz. 

V nasledujúcej časti sa v origináli novely vyratúva, koľké bylinky majú liečivé 

schopnosti: 

„Умів знаходити помічне зілля – одален, матриган і підойму“ (1979, s. 136); 

„Vedel, kde rastú liečivé byliny – valeriánový koreň, ľuľkovec či pakost“ (1981, s. 

203); 

„Veděl, kde rostou léčivé byliny i rulík“ (1988, s. 10). 

Česká verzia v porovnaní s originálom nespomína dva druhy liečivých bylín, napriek 

tomu, že čeština týmito výrazmi disponuje (kozlík, pakost). Český čitateľ zostáva 

ochudobnený o pôvodný autorský zámer sprostredkovať varietu pomocných byliniek. 

Závery 

Analýzou a praktickým rozborom jednotlivých pasáží z originálu prózy Tiene 

zabudnutých predkov a jej prekladov do slovenského a českého jazyka sme v tejto časti 

chceli upozorniť na vzájomné pôsobenie a prestupovanie výrazových posunov v texte. 

Aplikáciou jedného prekladateľského postupu môže dôjsť súčasne k viacerým posunom 
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v preklade. Prelínanie týchto faktorov nám potvrdzuje tézu, že k adekvátnemu prekladu je 

potrebná vzájomná korelácia rôznych postupov. 

Súčasne sme si overili, že v translačnom procese prekladateľ musí byť oboznámený s 

kultúrnymi, historickými a spoločenskými súvislosťami priestoru, v ktorom sa dej 

odohráva. Lingvistická vybavenosť nestačí. A, prirodzene, musí poznať aj kontext kultúry 

a jazyka, do ktorého dielo prekladá. 

Nezrovnalosti, na ktoré sme poukázali v tejto časti, sa pohybujú prevažne na úrovni 

lexém. Avšak nesprávny výklad huculských výrazov, najmä etnografických reálií, ukrátil 

čitateľov prekladu o mnohé zaujímavé nuansy z ich života. 

Zároveň možno konštatovať, že tieto tri typy posunov, individuálny, tematický 

a konštitutívny, predstavujú vlastne podmienku dosiahnutia ekvivalencie oznámenia; sú 

svojím spôsobom prejavom „ekvivalencie v rozdielnosti“. 

Individuálne posuny vznikajú pod vplyvom osobitých skúseností prekladateľov a 

dochádza k nim pomerne často. Tak ako to vidíme v ukážkach, zapríčiňujú výrazové straty 

alebo, naopak, redundanciu v texte prekladu. Niekedy sú však opodstatnené a korelujú s 

požiadavkou, aby preklad – translát bol recipientsky taký komfortný, akoby išlo o originál. 

Tematické posuny boli reprezentované predovšetkým substitúciou – nahrádzaním 

zvláštnych prvkov originálu všeobecnými prvkami v preklade. Nájsť kultúrny ekvivalent 

niektorých výrazov bolo práve také ťažké ako nájsť ich zdanlivý ekvivalent lingvistický. 

Pri hľadaní definícií podmienok rovnocennosti oznámení v rôznych jazykoch by sa mala 

akcentovať aj približná rovnosť situácií, v ktorých sa oznámenie odohráva. 

Konštitutívne posuny sa stali nevyhnutnými posunmi v dôsledku odlišnosti 

gramatických systémov. Pri preklade musíme zohľadňovať pravidlá, inak sa preklad stane 

doslovným, a teda najčastejšie nezrozumiteľným. Konštitutívne posuny sú nevyhnutnými 

posunmi, ak neexistuje iná možnosť. 

Uvedením niekoľkých príkladov a ich stručnou interpretáciou sme chceli poukázať 

na skutočnosť, že pri sústredení sa na lingvistickú stránku textu sa automaticky venuje 

pozornosť aj lexikálnej sémantike, ktorá nemá ekvivalent v cieľovom jazyku a kultúre. 

Translačná a štylistická ekvivalencia by mala byť cieľom prekladateľských snáh;  

v konečnej fáze sa realizuje v celkovej adekvátnosti preloženého textu. 




