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2 Preklad ako tvorivé hľadanie 

2.1 Profil prekladateľa Juraja Andričíka 

Slovenský literát, Juraj Andričík, je autorom básnických zbierok prírodnej lyriky s intímnymi 

motívmi, krátkych próz pre detských čitateľov a zostavovateľom antológií poézie a prózy 

národných literatúr. Výpočtom týchto aktivít sa činorodosť spisovateľa zďaleka nekončí. J. 

Andričík napísal aj niekoľko odborne ladených doslovov v knihách prekladov. Predovšetkým 

je však známy ako multilingválna prekladateľská osobnosť, keďže prekladá nielen 

z ukrajinčiny, ale aj z ruštiny, poľštiny, bieloruštiny a angličtiny. 

Proces recepcie a tvorby literárneho diela tak zažíva z perspektívy autora prozaických 

a lyrických diel, z pozície interpretátora ako prekladateľ inojazyčnej tvorby, a tiež z pohľadu 

čitateľského, ktorý je akousi vstupnou fázou pri recepcii. Prvé básne publikoval v Matičnom 

čítaní a v Slovenských pohľadoch a preklady poézie v Revue svetovej literatúry. Knižne 

debutoval básnickou zbierkou Vstupovanie na zem (1970), v ktorej sa prezentoval lyrikou 

z dedinského prostredia. Rozporuplný pohľad na svet priniesla jeho druhá básnická zbierka 

Neznelé spoluhlásky (1973). Popri básňach s témou domova a prírody sú v nej básne 

s motívmi lásky a intímnych zážitkov. Túžba po mieri a boj proti vojnovej apokalypse, snaha 

o čisté medziľudské vzťahy, volanie po ľudskej dôstojnosti a harmónii života sú motívmi 

väčšiny básní z autorovej tretej zbierky Hryzoviská (1985). Z formálnej stránky ju definuje 

úsilie o úspornosť slova a koncentrácia na gnómické vyslovenie pointy. Pre deti napísal 

cyklus štrnástich próz zo života pod názvom Plamienok (1976). Sú založené na básnickej 

imaginácii a schopnosti vnímať svet očami detí, čo sa výrazne prejavilo najmä na jazykovej 

zložke diela. Kniha vyšla v nemeckom, fínskom aj ukrajinskom preklade. Podobne sa dá 

charakterizovať aj ďalšia prozaická kniha pre deti Cesta za slnkom (1986). Juraj Andričík sa 

prejavil aj ako dramaturg, je autorom rozhlasovej monodrámy Luster (1994) a viacerých 

rozhlasových a televíznych pásiem. Je držiteľom prémie Slovenského literárneho fondu za rok 

1984. 

Rovnocennou súčasťou literárnych záujmov J. Andričíka je prekladateľská tvorba. Ako sám 

uvádza, študovať prekladateľstvo sa rozhodol už na strednej škole. V Prahe, kde získal 

vzdelanie ako prekladateľ ruskojazyčných textov, bol jedným z jeho učiteľov aj Zdeněk 

Mathauser, predstaviteľ československého štrukturalizmu a znalec ruskej literatúry. Cesta 

k blízkej ukrajinskej literatúre bola tak len otázkou času. 
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J. Andričík prekladá poéziu, prózu i odbornú literatúru. Z ruštiny preložil prózu A. Platonova 

Svetlo (1973), prózu V. Suchomlynského Moje srdce patri deťom (1974), antológiu ľúbostnej 

poézie Pieseň lásky (1976), antológiu protifašistickej poézie Verše proti smrti (1980), 

kabardinský epos Božské sano (1982), karakalpacký epos Amazonky (1983), antológiu 

ruských poviedok Ruské kvety zla (2001) a niektoré ďalšie. Z bieloruskej poézie pripravil 

antológiu Rečou srdca (1976), výber z básnickej tvorby M. Tanka, prózy I. Ptačnikova a P. 

Makala, ako aj výber z bieloruských rozprávok Čarovná píšťala (1983). Z poľštiny preložil 

výber z poézie K. K. Baczynskieho Biela mágia (1978), Bolesława Leśmiana Lúka (2000) a 

Juliusza Słowackieho Beniowski a iné básne (2011). Za preklady z poľštiny bol ocenený 

poľskou Premiou. Z angličtiny preložil knihu Seana Rochea a Davida Erhama Vianoce 

u Flinstonovcov (1995, 1996) a knihy Walt Disney Company Leví kráľ (1996) a 101 

dalmatíncov (1997). 

Prekladom z ukrajinskej literatúry sa J. Andričík systematicky venuje od polovice 70. 

rokov. Vychádzali v literárnych časopisoch, ale aj v denníkoch. Knižné vydania jeho 

prekladov zabezpečovali bratislavské vydavateľstvá (Tatran, Smena, Obzor, Slovenský 

spisovateľ), no najmä slovanská edícia Lipa vo Východoslovenskom vydavateľstve v 

Košiciach. V autorstve J. Andričíka vyšli preklady krátkych próz Jevhena Hucalu pod názvom 

Súmrak (1974), ktoré si uchovali atmosféru autentickej vety a štýl autora. Andričík v preklade 

sprostredkoval intenzívny lyrický zážitok z témy a vnútorné dramatické napätie v konaní 

postáv. Preklad Hucalových poviedok sa stal dôkazom vysokej úrovne edície Lipa, ktorú v 

70. rokoch viedli Ján Zambor a Marián Heveši. V ukrajinskom literárnom kontexte si 

významné miesto medzi autormi pre deti a mládež získal Dmytro Tkač a Vsevolod Nestajko. 

Po ich diele siahol J. Andričík a v prípade Dmytra Tkača si vybral príbeh mladých ľudí z 

románu My z internátu (1975) a Žeriavkove dobrodružstvá (1984) od Vsevoloda Nestajka. 

Pravdepodobne najprekladanejším ukrajinským spisovateľom povojnového obdobia bol Oles 

Hončar, ktorý sa nevzdával pertraktovania závažných spoločenských problémov. Patril medzi 

výborných štylistov, jeho tvorba sa vyznačovala emotívnym výrazom a schopnosťou v torze 

obsiahnuť jav. V slovenskom preklade J. Andričík rešpektoval sémantické a štylistické 

zvláštnosti originálu nielen v Hončarovej trilógii Zástavníci (1976), ale aj v románe Breh 

lásky (1978). Autora Valerija Ševčuka J. Andričík priblížil v diele s titulom Žlté lístie v júli 

(1977), kde do prekladu adaptoval predovšetkým dominantný lyrizmus výpovede V. Ševčuka. 



13 
 

J. Andričík sa úspešne vyrovnal aj s poetikou Hryhira Ťuťunnyka. Spolu s Ruženou 

Dvořákovou-Žiaranovou preložil pod názvom V podvečer (1979) poviedky tohto ukrajinského 

spisovateľa. Prierez celoživotnou tvorbou Maksyma Ryľského, ktorý na počiatku svojej 

tvorby patril medzi ukrajinských neoklasikov, približuje slovenský výber Babie leto (1979). 

Osobitnú skupinu prekladov Juraja Andričíka tvoria preklady literatúry Rusínov-Ukrajincov 

Slovenska. Vďaka nemu sa slovenskí čitatelia mali možnosť oboznámiť s literárnym 

dedičstvom národnostnej menšiny, ktorá žije predovšetkým na severovýchodnom Slovensku. 

Jazyková bariéra neumožňovala objektívne hodnotiť túto literatúru ako súčasť širšieho 

kultúrneho kontextu Slovenska. Stalo sa tak až zásluhou skupiny prekladateľov, ktorá sa 

programovo sústredila na literatúru Rusínov-Ukrajincov. Prvú z týchto publikácií preložil J. 

Andričík. Ide o knihu Pod spoločným nebom, s podtitulom Antológia drobnej ukrajinskej 

prózy autorov žijúcich v Československu (1979), ktorá obsahuje tvorbu 12 autorov
12

. Jurajovi 

Andričíkovi patrí prvenstvo pri pretlmočení diela perzekvovaného Hnata Chotkevyča. V 

románe Kamenné srdce
13

 (1980) nastoľuje autor závažné problémy morálneho a filozofického 

charakteru, zrkadlí originálne huculské prostredie a predkladá čitateľovi antiiluzívny pohľad 

na tradičný zbojnícky príbeh. Adekvátny a pôsobivý preklad Juraja Andričíka približuje 

rukopis lyrika a zakladateľa ukrajinského modernizmu. 

Andričík patrí k všestranným prekladateľom. Jeho pozornosť v ukrajinskej literatúre si získali 

viaceré druhy a literárne žánre. Do antológie ukrajinskej poézie Čistými rukami (1980) 

preložil ukážky z tvorby Roberta Treťakova, Viktora Korža, Borysa Nečerdu a do antológie 

protifašistickej poézie Verše proti smrti (1980) básne renomovaných autorov – Andrija 

Malyška, Leonida Pervomajského a Maksyma Ryľského. 

Ďalším z prekladov Juraja Andričíka je románová novela Anatolija Stasa Zelená pasca 

(1981), v ktorej sa realita prelína s vedeckofantastickým predvídaním budúcnosti. V roku 

1982 sa Juraj Andričík spolu s Mariánom Hevešim, Michalom Chudom, Jaroslavom 

Rezníkom a Jánom Turisom autorsky zúčastnil na preklade výberu Srdce ako slnce. Antológia 
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 Fedora Lazorika, Jurka Boroliča, Vasiľa Hrendžu-Donského, Vasiľa Zozuľaka, Fedora Ivančova, Andreja 

Kuska, Ivana Hryca-Dudu, Ivana Prokipčáka, Michala Sabadoša, Miroslava Németha, Štefana Hanuščina 

a Michala Drobňáka. 
13

 V origináli Камінна душа/Kaminna duša  
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poézie básnikov ukrajinskej národnosti v ČSSR. Prekladatelia do nej sústredili pätnásť 

ukrajinských básnikov z viacerých generácií
14

. 

Slovenský prekladateľ participoval aj na vydaní výberu z diela Borysa Olijnyka Zaklínanie 

ohňa (1982), ktorý sa vo svojej poézii vyhýba rytmickej uhladenosti, verš zámerne formálne 

komplikuje, narúša jeho rytmus, čomu zodpovedá aj prekladateľom zvolený systém 

rýmovania. Juraj Andričík sa s kolektívom prekladateľov zameral na básnika Vitalija 

Korotyča, ktorý sa vo svojej ranej poézii vzoprel schematizmu v literatúre. Výber z 

Korotyčovej poézie vyšiel pod názvom Zrkadlo (1983). Samostatné knižné preklady venoval 

Juraj Andričík Vasyľovi Zozuľakovi, jeho výber z diela vyšiel pod názvom Slzy a úsmevy 

(1983) a Fedorovi Ivančovovi výber s titulom Jantárova cesta (1986). Juraja Andričíka 

zaujalo aj dielo Oleksandra Dovženka, ktorého u nás poznáme skôr ako filmového režiséra. 

Vo výbere z Dovženkovho diela Začarovaná Desna (1984) preložil filmovú poviedku Poéma 

o mori, nevzdal sa v nej hyperbolizácie gogoľovského typu, ale ani štylizácie, ktorú 

inšpirovali staré ukrajinské dumy. Juraj Andričík siahol taktiež po diele pravdepodobne 

najvýraznejšieho zakarpatského autora Ivana Čendeja. Do výberu Slnko nad Karpatmi. 

Antológia krátkej prózy zakarpatských autorov (Košice, Východoslovenské vydavateľstvo v 

spolupráci s vydavateľstvom Karpaty, Užhorod 1985) preložil jeho poviedky Čajky letia na 

východ, Trembita, Kosci a Rukavičky. Uvedená kniha sa stala prínosom pre medziliterárne 

vzťahy Ukrajincov a Slovákov. Približuje tvorbu autorov píšucich po ukrajinsky, po rusky a 

po maďarsky. 

Predmetom prekladateľského záujmu Andričíka bola aj poézia Liny Kostenkovej, ktorá vyšla 

pod názvom Na brehu večnej rieky (1987). Kritička Hana Valcerová v prípade tohto prekladu 

hodnotí jeho prácu takto: ”Preklad Juraja Andričíka zachytáva autorkin vývin od opisného, v 

podstate realistického výrazu, k polohe poézie filozofickej, reflektujúcej skutočnosť ako 

predobraz básnického znaku, dotvárajúceho realitu o nový prehĺbený pohľad” (1987, s. 133). 

K najčastejšie prekladaným ukrajinským spisovateľom patrí intelektuálne filozofujúci Jurij 

Ščerbak. Na Slovensku je známa Andričíkom preložená próza Kronika mesta Jaropoľa 

(1989). Prevažuje v nej literárna štylizácia javov, zvýraznené sú fantazijné prvky, reálne 

príbehy prerastajú do mýtu, ikonizujú sa. Kronika obsahuje grotesku, humor, ale zároveň aj 
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 Vasyľ Hrendža-Donskyj, Andrej Karabeleš, Ivan Hryc-Duda, Fedor Lazoryk, Ivan Macynskyj, Iľja Galajda, 

Petro Gula, Mychajlo Drobňak, Miroslav Németh a Marusia Ňachajová a i. 
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hlbokú psychologickú analýzu. Prekladateľovi sa podarilo funkčne využiť nezvyčajné 

výrazové prostriedky a priblížiť dielo novátorské a originálne. 

Korene je názov Antológie krátkej prózy autorov ukrajinskej národnosti v ČSSR (1990). 

Zostavil ju, preložil, doslov a poznámky o autoroch napísal Juraj Andričík. Zameral sa v nej 

na tvorbu osemnástich spisovateľov
15

.
 

Medzi novšie preklady J. Andričíka patria výbery z poézie B. Olijnyka, V. Korotyča, V. 

Osypčuka Vistyna (1998), preklady poviedok Olexandra Deka Sneh na červených makoch 

(2009), poetická zbierka Milana Bobáka Okamih dojatia (2006), básne Teťjany Lichtejovej 

Rozmarínové sny (2008), Nadije Pančukovej V štrbine medzi storočiami (2009). Pod jeho 

autorskou taktovkou vznikla aj antológia ukrajinskej poézie Sú také chvíle... (2002). 

Ako z uvedeného prehľadu vidieť, sedemdesiate roky boli pre prekladateľa Juraja Andričíka 

mimoriadne plodné. Len z ukrajinského jazyka mu v slovenskom preklade vyšla temer každý 

rok jedna kniha. Bolo to obdobie, keď na výber, ako aj na samotný preklad mala podstatný 

vplyv politická situácia v bývalom Československu. Prekladanie diel „sovietskej“ literatúry, 

do ktorej patrila samozrejme aj literatúra ukrajinská, často vznikalo cestou politickej 

objednávky. 

Predmetom našej analýzy a tvorivej interpretácie sa stali preklady Juraja Andričíka práve 

z obdobia sedemdesiatych a ranných osemdesiatych rokov. V roku 1976 vyšiel vo 

Východoslovenskom vydavateľstve prvý slovenský výber z poviedkovej tvorby ukrajinského 

prozaika Vasyľa Stefanyka pod názvom Chýr. Jurajovi Andričíkovi sa majstrovsky podarilo 

zachytiť nostalgický a pritom bolestivý tón originálu, ktorý v Stefanykových novelách 

asociuje baladickosť ukrajinskej ľudovej piesne. Prostredníctvom vydavateľstva Tatran 

dostali slovenskí čitatelia v roku 1981 možnosť spoznať výber z diela vynikajúceho štylistu, 

vnímavého a citlivého tvorcu modernej ukrajinskej psychologickej a sociálnej poviedky, 

Mychajla Kociubynského, pod názvom Tiene zabudnutých predkov. Juraj Andričík preložil 

jeho lyrickú novelu Tiene zabudnutých predkov, v ktorej vrcholí línia impresionistického 

štýlu. 

Doposiaľ sú tieto preklady neprekonané a na slovenskom trhu jediné. Ako sám J. Andričík 

uvádza, klasická literatúra, do ktorej patria aj uvedené diela, si ho podmanila 
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 ukážky z tvorby Mychajla Šmajdu, Jevy Byssovej, Vasyľa Daceja, Marije Maľcovskej, Josyfa Mulykaa i. 
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„vykryštalizovaným kritickým pohľadom na vtedajšiu realitu, voľbou zložitej spoločenskej 

tematiky a nepopierateľnou umeleckou kvalitou“ (Duklja, 1998, s. 57). 

2.2 Prekladateľské zásady 

O práci prekladateľa sa J. Andričík vyjadruje ako o poslaní. Hovorí, že prekladateľ má 

povinnosť prekladať, odmietnuť môže len v prípade, ak preklad nemôže dosiahnuť „umeleckú 

výšku“ originálneho diela. Na otázku, čo je pomyselným kompasom, ktorý ho pri 

prekladateľskej práci vedie, hovorí takto: „Každopádne je potrebné sa oboznámiť s teóriou, 

ale v procese prekladania je nutné na všetko zabudnúť. Básnik môže byť básnikom až keď 

zabudne na teoretické učenie“. Andričík nebazíruje na teoretických postulátoch, intuícia je 

tým správnym kompasom, ktorý vedie prácu prekladateľa, napomáha mu hľadať a nachádzať 

tie najvhodnejšie slová ekvivalentné slovám originálu. 

Pri prekladaní sa riadil postulátmi slovenskej prekladateľskej školy, ktoré formuloval 

J. Ferenčík, ide o zásadu: 

1. textovej úplnosti 

2. významovej totožnosti 

3. formálnej totožnosti 

4. dobrej slovenčiny 

5. uprednostňovania významu pri kolízii významovej a formálnej totožnosti 

J. Andričík si osvojil a v praxi realizoval aj ďalšie Ferenčíkove postuláty z oblasti prekladovej 

praxe. Konkrétne išlo o preklad regionálneho dialektu do slovenčiny. V prípade diel, ktoré 

sú v tejto práci predmetom analýzy, ide o huculský dialekt v diele M. Kociubynského Tiene 

zabudnutých predkov a pokutský dialekt z výberového diela Chýr od V. Stefanyka. Dialekt je 

v uvedených dielach kľúčový, bol jasným zámerom a intenciou autorov. J. Ferenčík radí 

neprekladať regionálny dialekt žiadnym z dialektov, ktoré sa v cieľovom jazyku, 

v slovenčine, nachádzajú. Odporúča voliť štylizovaný jazyk, ktorý neevokuje konkrétny 

slovenský región, neprenášať archaickosť originálneho textu ak ide o dôsledok časovej 

vzdialenosti a ponechať cudzie miestne a osobné názvy iba ak sú funkčné (Ferenčík, 1982). J. 

Andričík priznáva, že v záujme zachovania koloritu dediny a atmosféry začiatku 20. storočia, 

kedy vznikali originály diel, sem tam prepašoval do textu slová zo slovenských nárečí. 
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Metodika prekladu, ktorou sa Juraj Andričík pri práci riadi, je inšpirovaná J. Levým. Ten 

o preklade hovorí ako o rozhodovacom procese, ktorý sa skladá z jednotlivých, po sebe 

idúcich prekladateľských rozhodnutí. Každé rozhodnutie determinuje nasledujúce. 

Andričíkov postup pozostáva z niekoľkých krokov. Originál diela najprv niekoľkokrát 

kriticky prečíta, skoncipuje poznámky a následne pristupuje k prekladu jednotlivých častí 

textu. Prvým zákonom každého prekladateľského umenia je schopnosť prekladateľa dokonale 

pochopiť zmysel a látku autora, ktorého dielo prekladá. V poradí ďalšou schopnosťou je 

prekladateľova výborná znalosť materinského jazyka. Na pomyselnom treťom mieste je 

výborné ovládanie východiskového jazyka a kultúry. Pri tomto rozhodovacom procese je 

nevyhnutné dodržiavať normu cieľovej kultúry, ktorá ovplyvňuje výber prekladateľskej 

stratégie, terminológie a syntaxe s tým súvisiacej. Svoje poslanie prekladať vníma Juraj 

Andričík ako tvorivé hľadanie ekvivalentov. 

V práci sa bližšie pozrieme na konkrétne prekladateľské úskalia, s ktorými sa J. Andričík 

stretol pri prekladaní Mychajla Kociubynského a jeho Tieňov zabudnutých predkov a próz 

Vasyľa Stefanyka. Aby náš výskum koreloval s autorovou tvorivou dielňou, predovšetkým 

s jeho prekladateľským algoritmom krokov od teórie k praxi, nasledujúci vstup má za úlohu 

vytvoriť oporný skelet konkrétnej translatologickej analýzy, a to v kontexte všeobecných 

postulátov. 

Východiskom je pre nás historiografia problematiky ako priestor, v ktorom sa zrkadlí vývin 

metodológie prekladu a cez prizmu smerov, koncepcií a postupov prestupuje informácia 

o možných a aplikovaných riešeniach. 

2.3 Preklad a prekladateľská koncepcia 

Preklad charakterizuje kontakt minimálne dvoch jazykov, dvoch literatúr a dvoch kultúr. 

Prekladateľ v tomto procese vystupuje ako bilingvista (niekedy aj multilingvista) a prislúcha 

mu úloha kultúrneho sprostredkovateľa, ktorú napĺňa práve v procese prekladu, v súlade 

s istou prekladateľskou koncepciou, či prekladateľskou metódou. J. Andričík patrí k tej 

vzácnej skupine prekladateľov, ktorí dokázali prestúpiť znakový areál rodnej reči 

a sprostredkovať vlastnému národu časť duchovného dedičstva dokonca viacerých cudzích 

kultúr. Multilingválne orientovaný mediátor nevyhnutne hľadá vlastnú tvorivú metódu, ktorá 

napriek takto podmienenému rozptylu má spoločnú platformu pri realizácii translácie 

nezávisle od konkrétnej dvojice jazykov, a teda i kultúr. Koncepcia, spôsob, postup či metóda, 
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sú termíny všeobecnej teórie prekladu, ktoré definujú hlavné, spoločné štruktúrne prvky, 

procesnosť, nevyhnutnosť, účelnosť, možnosť prekladu. 

Anton Popovič pod pojmom metóda prekladu rozumie spôsob realizácie prekladu 

prekladateľom. Metóda sa vypracúva v závislosti od individuálnych tvorivých dispozícií 

prekladateľa, od štylistickej prípravy a schopnosti odkrývať znakovú povahu reálií originálu, 

od literárneho vzdelania prekladateľa, od literárnej normy, vládnuceho literárneho kánonu, 

estetického princípu doby a predchádzajúcej prekladateľskej tradície. Metóda prekladu je 

realizácia prekladateľského procesu prekladateľom vo všetkých aspektoch a je to historicky 

premenlivá kategória (Popovič, 1983, s. 166-167). B. Hochel sa prikláňa k termínu koncepcia 

prekladu a tvrdí, že koncepcia determinuje celý prekladateľský proces, voľbu 

prekladateľských nástrojov a prekladateľskej matérie. Považuje koncepciu za zásadný 

a základný predpoklad kvality, jej absencia je zárukou prekladateľského diletantizmu (1990, 

s. 22). 

Z úlohy prekladateľa sprístupniť východiskovú informáciu recipientovi s iným kultúrnym 

východiskom vyplývajú mnohé prekladateľské problémy. Patrí medzi ne ekvivalencia pri 

preklade, nepreložiteľnosť či interferencia. Ale aj prekladateľské postupy, ako napríklad 

exotizácia alebo naturalizácia. Z hľadiska translatológie je to jeden z kľúčových problémov. 

Orientácia prekladateľa/tlmočníka na čitateľa/recipienta výrazne ovplyvňuje prekladateľskú 

konkretizáciu predlohy, v rámci prekladateľskej praxe sa premieta v ich prístupe k originálu. 

Hlavné problémy prekladateľskej praxe v tomto kontexte nevyplývajú z rozdielov jazykových 

systémov, ale z rozdielov kultúrnej situácie originálu a prekladu. Ak Ján Zambor vyžaduje od 

prekladateľa poézie niekoľko kompetencií: kompetenciu jazykovú, poetologickú a básnickú, 

podobne by sa dali predikovať aj požiadavky voči prekladateľovi prózy, aj ten by mal 

disponovať kompetenciou jazykovou, interpretačnou a štylistickou. Prekladateľ sa má 

usilovať o optimálne pretlmočenie predlohy do nového recepčného prostredia a odmietnuť 

akúkoľvek deformáciu pôvodného textu, mal by rešpektovať hodnoty predlohy a nepodliehať 

dobovému a spoločenskému tlaku či účelu (Hrdlička, 1998, s. 39). Ďalej Milan Hrdlička 

uvádza, že miera zamerania na čitateľa/poslucháča musí mať hranice, malo by ísť o 

kompromis. Prevaha prekladateľovej orientácie na východiskový text vedie k doslovnému 

prekladu, výrazné odpútavanie sa od predlohy a prílišné zameranie na čitateľa/poslucháča 

zasa vedie k prevodu voľnému, adaptačnému (Hrdlička, 1998, s. 39). Ako to už v 80. rokoch 

formuloval Jiří Levý, cieľom prekladateľovej práce je zachovať, vystihnúť, vyjadriť pôvodné 

dielo, nie však vytvoriť nové, ktoré by nemalo predchodcu, lebo cieľ prekladu je reprodukčný 
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(Levý, 1983, s. 83). Napriek tomu translatológia registruje aj problematiku posunov, 

rozdielov, ktoré vznikajú medzi originálom a prekladom. A. Popovič „rozšíril catfordovské 

vnímanie posunov o kulturologický a interpretačný aspekt“ (Biloveský – Šramková, 2007, s. 

84; porov. Popovič, 1983, s. 195-217) a označuje ich ako výrazové posuny, dokazuje, že ide 

o nevyhnutný sprievodný jav prekladu, vyplývajúci z rozdielnosti jazykov, textov a kultúr. 

Ako konštatuje J. Vilikovský, doteraz sa tieto rozdiely pokladali za negatívny jav (2005, s. 

180). Avšak pokiaľ sa zachová invariantnosť informácie, nemožno tieto javy klasifikovať 

ako informačný šum, resp. chybný výkon. Invariantnosť sa spravidla definuje ako významová 

totožnosť prvkov originálu v preklade. Invariantné jadro predstavujú stále, základné, 

nemeniteľné sémantické prvky v texte. Čitateľská, resp. prekladateľská konkretizácia, čiže 

transformácia a vznikajúce varianty sa odvíjajú práve od tohto stabilného jadra. Rozumieme 

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

výrazu (Popovič, 1983). Vzhľadom na rozdielnosť komunikačného kontextu, z ktorého 

originál a preklad pochádzajú, preklad sa neraz stáva možným iba v dôsledku zámerných 

zmien. Funkčný výrazový posun, ktorý si kladie za cieľ adekvátne vyjadriť prvky 

v podmienkach odlišnosti dvoch systémov, je optimálnym variantom originálu (Popovič, 

1975). Jednotlivé jazykové prostriedky sa vplyvom posunov nevyhnutne zmenia, ich štruktúra 

hrá pri preklade iba podružnú rolu. Ako uvádza J. Vilikovský v diele Preklad ako tvorba, 

úlohou kritiky prekladu je zistiť, či významová a hodnotová štruktúra výsledného textu 

zodpovedá originálu. 

Ako však dôjsť k danému zisteniu? Aké sú optimálne hodnotiace kritériá? Odpovedať na tieto 

otázky je večným problémom prekladovej kritiky. 

Vyjadrenie M. Hrdličku v článku Kritériá hodnocení překladu a dynamika současné 

komunikace, o tom, že kritériá prekladovej kritiky sú dosť rôznorodé a menia sa veľmi rýchlo, 

je nanajvýš aktuálne v dnešnom globalizovanom a dynamicky sa rozvíjajúcom svete. Sú rôzne 

pre rôzne štýly a vždy sú podmienené časopriestorovou situáciou. Ďalšie aspekty, ako účel 

prekladu, predpokladaný príjemca a pod., významne ovplyvňujú hodnotiace kritériá. Pre 

metamorfujúce prostredie je neľahkou voľbou postulovať pevné kritériá ekvivalencie 

a adekvátnosti prekladu. Kritika totiž vždy reaguje na všeobecný rozvoj spoločnosti, jej 

jazyka, literatúry a kultúry. Výsledky kritiky sú nevyhnutne tak relatívne a subjektívne ako 

preklad samotný. Menia sa definície toho, čo konštituuje dobrý a zlý preklad. Každodenná 

prax nás ale presviedča, že môžeme rozpoznať lepšie a horšie preklady, obvykle je ľahšie 

identifikovať preklady horšie. Aj podľa slov španielskeho teoretika prekladu, Anthonyho 
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Pyma z jeho štúdie Translation and Text Transfer, by mala kritika prekladu pristupovať k 

tvorbe nemeniteľných pravidiel, pretože existuje množstvo spôsobov prístupu k prekladaniu a 

prostredníctvom prekladu sa dá povedať mnoho vecí, pričom prílišné teoretizovanie môže 

spôsobiť viac škody než úžitku, ak sa bude venovať len zlej prekladovej praxi. To 

samozrejme neznamená, že kritika prekladu ako taká nemá význam. Má význam, a obrovský 

– je to najlepší spôsob, ako sa v praktickej rovine naučiť prekladať. To, že je niečo do určitej 

miery subjektívne, ešte neznamená, že sa to nedá zhodnotiť (to isté platí napríklad aj pre 

hodnotenie literárnych diel či obrazov). Hlavným kritériom prekladu je, či spĺňa svoj účel, či 

je pre príjemcu v cieľovom jazyku tým, čím je originál pre príjemcu v jazyku originálu. Pri 

preklade sa zhmotňuje niečo veľmi subtílne, čo sa vzpiera presne vymedzeným kritériám. 

Niečo navyše, bez čoho dobrý preklad nevznikne. Môžeme to nazvať jazykovým či 

pragmatickým citom, ktorý je do veľkej miery záležitosťou vkusu. Peter Newmark (1988) 

hovorí o preklade ako o činnosti, ktorá si vyžaduje zmysel pre poriadok a vhodnosť. 

Prekladateľ má disponovať vkusom a citom pre materinský jazyk. Je to tzv. šiesty zmysel, 

ktorého zložkami sú inteligencia, senzitivita a intuícia, rovnakou mierou ako nadobudnuté 

vedomosti, vzdelanie, prax a skúsenosť. Tento šiesty zmysel napovedá, kedy sa správať 

inštinktívne a kedy porušiť všetky „prekladateľské zásady“. V neposlednom rade sa pod 

konečný produkt podpisuje aj momentálna nálada, osobné názory a preferencie prekladateľa. 

Z kompetencie prekladateľa vyplýva jeho stratégia pri prekladaní. Ak sa má preklad hodnotiť 

ako celok, je potrebné brať do úvahy účel a zámer prekladateľa, teda jednoducho povedané, 

mať na mysli koncepciu prekladateľa. 

O stratégii prekladateľa a prebiehajúcich translačných procesoch najviac napovie 

komparatívna analýza prekladu a originálu. Spolu s hodnotiacou syntézou, ktorá je na analýze 

postavená, sa môžeme o konkrétnej koncepcii prekladateľa dozvedieť viac, než prekladateľ 

v samotnom procese translácie. Koncentrácia výlučne na chyby a nesprávne riešenia však nie 

je tou správnou cestou. Spolu s deskriptívnou metódou, opisom „dobrých a zlých“ pasáží 

v preklade, kritika neprináša nič nové. Komplexnosť kritiky prekladu však spočíva v 

predkladaní nových a lepších riešení, vtedy má význam. O koncepcii prekladu hovorí B. 

Hochel ako o primárnej časti celého procesu prekladu, ktorá je zásadným predpokladom 

kvality. Absencia koncepcie implikuje prekladateľský diletantizmus. Prekladateľ formuluje 

svoju stratégiu na základe vlastnej interpretácie originálu a vyberá si metódu prekladu, ktorá 

mu bude slúžiť na reprodukciu originálu. Prekladateľ nemusí svoju stratégiu formulovať 

explicitne, skôr sa stáva, že postupuje podľa podvedomej stratégie a kompetencií, ktorými 

http://www.ivanakrekanova.sk/index.php/translatopia/45-translatopia/92-pragmatika-prekladu-alebo-preco-vlastne-prekladatelia-potrebuju-poznat-ucel-prekladu
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disponuje. Na hodnotenie prekladu vplývajú i iné faktory, a to stupeň ekvivalencie, žánrovo-

štylistická správnosť prekladu a kvalita jazyka prekladateľa. Dosiahnutie pragmatického cieľa 

je tým najvýznamnejším ukazovateľom. Pre všeobecnú charakteristiku výsledkov 

prekladateľského procesu sa tradične používajú termíny adekvátny preklad či ekvivalentný 

preklad. 

Adekvátny preklad je postavený na pragmatickej otázke, je to vlastne dobrý preklad 

zodpovedajúci potrebám účastníkov medzijazykovej komunikácie. Ekvivalentný preklad 

reprodukuje pôvodný obsah na jednej z úrovní ekvivalentnosti. Adekvátny preklad by mal byť 

ekvivalentný (na jednej alebo druhej úrovni ekvivalencie), no nie každému ekvivalentnému 

prekladu je možné pripísať adekvátnosť. V súvislosti s ekvivalenciou sa hlavne v minulosti 

hojne pertraktovali opozície voľný a verný preklad. Pod verným prekladom sa chápe 

preklad, v ktorom sa ekvivalentne preložila len predmetne – logická časť originálu. 

Ekvivalentný preklad môže byť verný a verný môže byť čiastočne ekvivalentný. Voľný 

preklad je realizovaný na nízkej úrovni ekvivalencie. 

Možno teda zhrnúť, že uvedené atribúty majú v kritike prekladu svoje stabilné miesto ako 

odrazová rovina, ku ktorej sa pri hodnotení konkrétneho translátu tak či onak prihliada. 

Hodnotiaci aspekt má obligatórnu hodnotu, pri recepcii obsahu i formy je prítomný vždy, či 

už explicitne, alebo implicitne. Translatológia si preto pomáha tým, že sa snaží najprv vytýčiť 

„miesto konfliktu“, opísať, pomenovať ho a následne formulovať závery, prípadne 

usmernenia. Postuláty translatológov sú tak zároveň permanentným zdrojom informácií 

o statuse, dynamike a perspektívach prekladateľského procesu a všetkého, čo s tým súvisí. 


