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ÚVOD 

Predkladaná monografia vychádza z výskumov, ktoré som realizovala počas 

doktorandského štúdia  a predstavuje časť dizertačnej práce. Inšpiračnou bázou sa v mojich  

skúmaniach stal jediný knižný poviedkový výber Chýr Vasyľa Stefanyka z roku 1976 

a vrcholná próza Mychajla Kociubynského Tiene zabudnutých predkov z roku 1981. 

Výskumy prezentované v monografii predstavujú prvý komplexný pokus hodnotenia 

prekladov Juraja Andričíka z ukrajinského jazyka do slovenčiny. 

Pôvodný zámer poňať záverečnú prácu ako literárnu interpretáciu v duchu 

umeleckého prekladu, vyústil do výskumu koncipovaného na báze lingvistiky prekladu. 

Lingvistický prístup vnáša do teórie prekladu výrazné spresnenie. V práci reflektujem 

hlavne spôsoby a možnosti sprostredkovania intersemiotického a interkultúrneho aspektu 

prekladaných textov. 

Pojmovou základňou sa vo výskume stali poviedky Vasyľa Stefanyka, kde som 

zaznamenala až trojitú jazykovú a kultúrnu interferenciu. Pri preklade do slovenčiny som 

skúmala nielen ukrajinskú jazykovú verziu, ale aj pokutský dialekt oblasti Haliče, ktorý bol 

súčasťou autorovho štýlu, keďže Stefanyk pochádzal priamo z tejto časti západnej 

Ukrajiny. Predmetom analýzy sa tak stali lingvokulturémy späté práve s rodným krajom 

prozaika. 

Ďalším exemplifikačným východiskom pre výskum jazykových javov bola novela 

Tiene zabudnutých predkov Mychajla Kociubynského a jej preklad do slovenčiny. 

V prípade tejto prózy boli predmetom analýzy a komparácie lingvokulturémy huculskej 

kultúry a huculský dialekt, ktorý bol pre M. Kociubynského cudzí, keďže pochádzal 

z východnej Ukrajiny. V tomto prípade sa uskutočnila viacnásobná jazyková a kultúrna 

interferencia. 

Kvôli podrobnejšej ilustrácii, možnostiam exemplifikácie a vďaka bezprostrednej 

kultúrnej, geografickej a jazykovej príbuznosti Čechov, som sa špecifické lingvokulturémy 

rozhodla porovnať aj s českými prekladmi. Z prekladateľskej dielne Marie a Ivana 

Slavíkovcov pochádza preklad poviedok V. Stefanyka z roku 1951 pod názvom Ve 

vzduchu pluvou lesy... . O novší preklad poviedok Stefanyka sa postarali v roku 1978 Zina 

a Konstantin Genyk-Berezovskí, vyšiel pod titulom Javorové lístí. Preklad Kociubynského 

próz do češtiny pod titulom Stíny zapomenutých předků, pochádza z roku 1988 a jeho 

autorkou je Alena Morávková. 
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Implementáciou českých prekladov do analýz sa kultúrna interferencia rozširuje 

o štvrtý obzor v smere: slovenský preklad – český preklad – ukrajinský originál – 

huculský, resp. pokutský dialekt. 

Na preklade ma fascinuje prekračovanie hraníc od literárneho textu a jeho analýzy 

smerom ku kultúre a k čitateľom. Hľadám funkčné možnosti zachovania, prípadne 

vyzdvihnutia originálu literárnej predlohy. Detailne analyzujem geografické, spoločenské 

a hlavne etnografické reálie – lingvokulturémy z hodnotených próz a ich prekladových 

variantov. 

Lingvistický prístup k textu sa mi v tomto prípade ukázal ako najkomplexnejší, keďže do 

skúmania jazykových rovín prekladu včlenil aj extralingvistické faktory. 

Multidisciplinárny prístup sa stal nevyhnutným
1
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V predkladanej práci som pri analýze lingvokulturém zvolila multidisciplinárny prístup a využila poznatky 

z histórie, etnografie, lingvistiky, literatúry, antropológie, numizmatiky, gastronómie, mytológie, 

sociológie a i. spoločenských vied. 




