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Preklad transgresívu z ruského jazyka do  slovenského jazyka v umeleckých 

textoch 

 

Silvia POĽAKOVÁ 

 

ÚVOD 

     Gramatické štruktúry v každom jazyku sa vyznačujú bohatým a neopakovateľným systémom, 

ktorý sa názorne prezentuje najmä pri preklade. Výraznú rozdielnosť v gramatických štruktúrach 

evidujeme aj v príbuzných jazykoch, akými sú ruština a slovenčina. Možno vyčleniť celú bohatú 

skupinu vetných modelov s typickými etnolingvistickými formami, ktoré nachádzajú pravidelné 

ekvivalenty v gramatických modeloch iného jazyka. Takéto porovnávanie gramatických štruktúr 

je doménou komparatívnej lingvistiky, v rámci ktorej rusko-slovenské porovnávacie štúdie majú 

pomerne bohatú tradíciu.  

     Jazyková interferencia sa vyskytuje aj pri verbách určitých lexikálno-gramatických kategórii.  

Jednou z najvýraznejších gramatických osobitostí ruského jazyka v porovnaní so slovenských 

jazykom sú prechodníkové konštrukcie.  

 Ruský transgresív má dve živé formy, a to prechodník prítomný  (деепричастие 

несовершенного вида) – napr. читая, t.j. zakončenie –я, - а, a minulý (деепричастие 

совершенного вида) – napr. прочитав, t.j. zakončenie –в, вши.  Slovesný dej ruské prechodníky 

vyjadrujú ako nejaké okolnostné určenie určitého verba, čím sa blížia ku kategórii slovesných 

adverbií, s ktorými ich spája aj fakt, že sú v ruskom jazyku nemenné. Do časového vzťahu 

s dejom určitého slovesa, môže sprievodný dej, označovaný prechodníkom, prebiehať súčasne 

s dejom určitého slovesa (v prítomnosti, minulosti alebo budúcnosti), alebo môže tomuto deju 

predchádzať. Súčasnosť vo všetkých základných časových rovinách je spravidla vyjadrená 

prechodníkom prítomným imperfektív (Она танцует, напевая песню – Она танцевала, напевая 

песню. – Она будет танцевать, напевая песню.), predčasnosť zasa vo všetkých základných 

časoch zvyčajne prechodníkom minulým perfektív (Отдохнув, мы продолжаем путь. – 

Отдохнув, мы продолжали путь. – Отдохнув, мы будем продолжать путь.) Tento časový 

vzťah medzi sprievodným dejom (vedľajším) a dejom určitého slovesa je v ruštine, rovnako aj 

v slovenčine, zo všetkých vzťahov medzi oboma subjektmi najdôležitejší a základný, nie je však, 

v ruštine hlavne prechodník minulý, vždy dostatočne zreteľný, čím sa tu stáva tvar prechodníka 
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len akýmsi výrazom obsahovej závislosti vedľajšieho deja a riadi sa iba tvarovými možnosťami 

dokonavého alebo nedokonavého slovesného základu.  

     V porovnaní so slovenčinou ruský jazyk uprednostňuje prechodníkové konštrukcie 

(transgresíva), zatiaľ čo slovenský jazyk – slovesá v určitom tvare (verbum finitum).  

     Témou príspevku je skúmanie  ruských prechodníkových konštrukcií (transgresív) a ich 

prekladové ekvivalenty, t.j. ako sa najčastejšie prekladajú ruské prechodníkové konštrukcie do 

slovenského jazyka.  

Na dokázanie frekventovanejšieho používania ruských transgresív v porovnaní so slovenským 

jazykom som použila viaceré diela umeleckej literatúry, kde sa transgresív používa najčastejšie. 

     Na rozsiahlom jazykovom materiáli z diel L. N. Tolstého (Anna Kareninová II, Vzkriesenie, 

Otec Sergij, Detstvo) a N.V. Gogoľa (Mŕtve duše) a ich prekladových ekvivalentov som sa 

pokúsila ukázať nielen na vzájomný funkčný pomer v používaní transgresív v oboch jazykoch, 

ale aj na to, ako preložili slovenskí prekladatelia (Zora Jesenská - Detstvo, Naďa Szabová – Anna 

Kareninová, Soňa Čechová - Vzkriesenie, Ružena Dvořáková – Žiaranová – Otec Sergij Dana 

Lehutová – Mŕtve duše) ruské vety s prechodníkovými konštrukciami, či sa nevyskytli pri 

niektorých prekladových ekvivalentoch negatívne posuny, aké sa najčastejšie používajú 

konštrukcie pri preklade, aké dištinkcie sa vyskytli medzi ruským transgresívom a jeho 

prekladom do slovenského jazyka.  

 

1. PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE - VEDĽAJŠIE ADVERBIÁLNE VETY 

ČASOVÉ  

Na základe mojej analýzy som prišla k záveru, že ako prekladateľský ekvivalent ruskému 

prechodníku najčastejšie vystupujú vedľajšie adverbiálne vety časové so spojkou „keď“ a „kým“.  

Vedľajšie adverbiálne vety časové so spojkou „keď“: 

Príklady: 

Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором 

часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. 

 Keď Nechľudov vypil kávu, šiel do pracovne zistiť si v pozvánke, o koľkej má byť na súde, 

a napísať odpoveď kňažnej. (L.N.Tolstoj, Vzkriesenie, str.20).  
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Но на другой день (это было осенью, уже ночи были холодные), он, выйдя из кельи за 

водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, 

исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. 

Na druhý deň (bolo to v jeseni a noci už boli studené), keď vyšiel z cely po vodu, opäť zazrel túto 

matku so synom, štrnásťročným bledým, vyciveným chlapcom, a počul tie isté úpenlivé 

prosby.(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.140).  

Прочтя правила, он взял Евангелие...  

Keď prečítal regule, vzal evanjelium... (L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.133) 

А зная, что это нужно, нахожу радость в них. 

A keď viem, že je to nevyhnutné, nachádzam v nich radosť. (L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.126) 

Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. 

Dievčatá, keď videli také zbožňovanie, usilovali sa naozaj byť viac-menej bohyňami. 

(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.123) 

Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласкаво поздравлял 

его.   

Teraz si spomenul, ako mu Mikuláš Pavlovič vľúdne blahoželal, keď ho stretol na Nevskom. 

(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.124).  

Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла... 

Keď uschoval peniaze, sadol si do fotela...(N.V.Gogoľ, Mŕtve duše, str.127) 

Oставшись один и вспомина разговоры этих холостяков, Левин еще раз спросил себя... 

Keď Levin osamel a vybavoval si reči starých mládencov, položil si ešte raz otázku, či.. 

.( L.N.Tolstoj Anna Kareninová II, str.16) 

И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. 

A keď kňaz odrecitoval modlitbu na rozhrešenie, požehnal Levina a prepustil ho (L.N.Tolstoj 

Anna Kareninová II, str.13) 

-Pri tomto prekladovom ekvivalente by som chcela upozorniť na to, že pri preklade došlo 

k negatívnemu sémantickému posunu. Ruský transgresív «окончив» bol preložený lexémou 

„odrecitoval“, ktorá sa vyznačuje vyššou expresivitou smerujúcou k ironickosti. Podľa môjho 

názoru lexéma odrecitovať použitá v slovenskom preklade v súvislosti s modlitbou nám akoby 

vyjadruje ironickosť dodržiavania religióznych zvykov a tým znižuje zmysel skutočnej modlitby, 

ktorý je vyjadrený v origináli.  
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И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь, перебирая все свое 

прошедшее с нею... 

Rovnakú hanbu a ľútosť cítil v tejto chvíli, keď si v duchu premietal ich spoločnú minulosť.. 

(L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, str.95-96).  

На другой же день по своем приезде Вронский поехал к ней и, застав одну, прямо высказал 

свое желание.  

Hneď na druhý deň sa vybral za ňou, a keď ju zastihol osamote, rovno jej povedal, čo od nej 

čaká. (L.N.Tolstoj Anna Kareninová II, str.105).  

Сняв шубку Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал ее и молча низко поклонился ей.  

Keď jej ju zobliekol, nazrel jej do tváre a spoznal ju, mlčky sa jej hlboko poklonil.(L.N.Tolstoj 

Anna Kareninová II, str.109). 

Ну, да, впрочем, и некогда, - прибавил Сергей Иванович, увидав выбегавших детей.  

Hej, veď aj tak nemám čas, - dodal Sergej Ivanovič, keď videl, že sa deti vyrojili z izby. 

(L.N.Tolstoj Anna Kareninová II, str.129). 

-Na tomto prekladovom ekvivalente zasa môžeme vidieť individuálny posun smerom 

k expresívnosti, ktorý považujem za hraničný prípad medzi individuálnym a negatívnym 

posunom. Podľa mňa lexéma «выбегавших» mohla byť preložená aj neutrálnejším slovenským 

výrazom „vybehnúť“ ako lexémou „vyrojiť“.  

Ужасно!- говорил Нехлюдов, выходя в приемную с адвокатом, укладывавшим свой 

портфель.  

Hrozné! – povedal Nechľudov, keď vyšli do čakárne a advokát si ukladal veci do aktovky. 

(L.N.Tolstoj Vzkriesenie, str.276).  

Оставшись один, он даже подумал о том, как бы и чем возблагодарить гостя, за такое в 

самом деле беспримерное великодушие.  

Keď už bol sám, dokonca sa na chvíľu zamyslel, ako by sa hosťovi odvďačil za jeho naozaj 

príkladnú veľkodušnosť. (N.V.Gogoľ, Mŕtve duše, str.128). 

Vedľajšie adverbiálne vety časové s konjunkciou „kým“: 

Príklady: 

Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, не покончив совершенно с тем, я и не 

могу ничего предпринять.  
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Ostatne, kým nedostanem odpoveď od Márie Vasilievny, kým s tým ešte definitívne 

neskoncujem, nemôžem sa do ničoho púšťať. (L.N.Tolstoj, Vzkriesenie, str.22). 

- Táto veta  s dvoma transgresívami v jednej vete je zároveň jasným dôkazom vyššej 

frekventovanosti používania transgresív v ruskom jazyku v porovnaní so slovenským jazykom, 

najmä v umeleckej literatúre. 

Z horeuvedených príkladov vidíme, že prekladatelia aj keď použili pri preklade ruských 

transgresív adverbiálne vety časové so spojkami „keď“ a „kým“ -  predčasnosť a následnosť 

dejov, ktoré sú v origináli vyjadrené prechodníkom sú takisto zachované aj  v preklade.  

 

2. PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE  - PRIRAĎOVACIE SÚVETIA ZLUČOVACIE  

Ďalšou, jednou z najfrekventovanejších skupín prekladateľského ekvivalentu ruskému 

prechodníku predstavujú priraďovacie súvetia zlučovacie.  

Príklady: 

Поседев дома целый день, она придумывала средства для свидания с сыном.... 

Presedela doma celý deň a vymýšľala, ako by sa mohla so synom stretnúť...(L.N.Tolstoj, Anna 

Kareninová II, str.108).  

Заметив, однако, что Михайлов ждет суждения о картине, он сказал... 

To si však predsa len všimol, že umelec čaká kritiku obrazu, a povedal... (L.N.Tolstoj, Anna 

Kareninová II, str.45). 

- Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей, - сказал он робко, подняв глаза. 

- Nemyslím, že mám právo jej to zakázať, - ozval sa bojazlivo a zdvihol oči. (L.N.Tolstoj, Anna 

Kareninová II, str.94). 

- Сережа! – прошептала она, неслышно подходя к нему.  

- Serioža! – zašepkala Anna a ticho vykročila k nemu. (L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, 

str.110). 

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, 

что толкнул ее.  

Pritiahol dvere k sebe, nadvihol závoru, strčil do dverí, ale zle si to vyrátal a vrazil do nej 

(L.N.Tolstoj Otec Sergij, str. 135). 

И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется.. 

Schoval si toto šatstvo a rozmýšľal, ako sa oblečie... (L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str. 142). 
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Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. 

Leto strávil vo svojej dedine a dával do poriadku majetok.(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str. 124). 

Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя пылью что тот чихнул. 

Rozväzoval všelijaké zvitky a poctil pritom svojho hosťa takým oblakom prachu, že sa 

rozkýchal. (N.V.Gogoľ, Mŕtve duše, str.123). 

-Na tomto príklade vidíme, ako si prekladateľ dobre poradil s prekladom prechodníkovej 

konštrukcie, ktorá vyjadruje súbežnosť dejov. Aby súbežnosť deja bola zachovaná aj pri 

preklade, prekladateľ prechodníkovú konštrukciu preložil  priraďovacím súvetím zlučovacím so 

spojkou „a“, a takisto použitím lexémy „pritom“.  

Aj keď sa vo svojom príspevku zaoberám problematikou ruských transgresív a ich prekladom, 

v tomto prípade by som chcela upozorniť ešte na jeden jav, ktorého sa  prekladateľ dopustil. 

Prekladateľ pri preklade pôvodnej autorovej výpovede nefunkčne použil metaforu –„oblakom 

prachu“ - t.j. autorova výpoveď originálu je vyjadrená neutrálnymi jazykovými prostriedkami, no 

v preklade je použitý expresívny prostriedok – metafora, čím dochádza k individuálnemu posunu 

smerom k expresívnosti. Podľa mňa adekvátnejším by bol preklad, keby prekladateľ použil 

štylisticky neutrálne lexémy, ako to vyjadril autor originálu. V preklade malo dôjsť 

ku konštitučnému posunu s nasledujúcimi ekvivalentmi: 

Rozväzoval všelijaké zvitky a poctil pritom svojho hosťa takým prachom, že sa rozkýchal. 

     V niektorých prípadoch môžeme vidieť, že ruský prechodník  tvorený od reflexívneho verba 

so sufixom сь sa  prekladá do slovenského jazyka ako reflexívne verbum. Napríklad.: 

...я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки.  

...a ja som sa nadvihol v posteli a začal som si naťahovať pančuchy...(L.N.Tolstoj  Detstvo, str.8).  

Степан Аркадьич рассказал жене причину замедления и гости улыбаясь перешептывались 

между собой.  

Stepan Arkaďjič rozpovedal žene, prečo sa omeškali, a hostia si šepkali a usmievali sa. 

(L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, str.21). 

     Takisto sa vyskytli prípady, kedy ruský transgresív tvorený od reflexívneho verba so sufixom 

сь sa prekladá do slovenského jazyka ako priraďovacie súvetie zlučovacie nie s reflexívnym 

verbom, ale s verbom finitum. Napríklad: 

«Да, мне пора!» произнес он, взявшись за шляпу.  

Áno, už musím ísť, - odpovedal a vzal klobúk do ruky. (N.V.Gogoľ, Mŕtve duše, str.127). 
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     Ďalej, našla som aj taký príklad, kedy sa ruský transgresív môže preložiť ako reflexívne 

verbum, aj keď tento ruský prechodník nie je tvorený od reflexívneho verba. Napríklad: 

Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.  

Vyskočila, schytila kožuch a prehodila si ho.(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.138). 

 

     Ruské prechodníkové konštrukcie sa prekladajú nielen priraďovacími súvetiami zlučovacími, 

hlavné časti  ktorých sú spojené spojkou „a“ , ale aj zlučovacím súvetím, ktorého hlavné vety  sú 

spojené spojkou „pričom“, pomocou ktorej prekladateľ adekvátne zachováva súbežnosť dejov.   

Príklad: 

Она сиделана на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой разбирая кучи 

разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу.  

Sedela na truhlici a čosi nakazovala chyžnej, pričom sa prehŕňala v hŕbach rôznofarebných šiat, 

porozkladaných po stoličkách a po zemi. (L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, str. 16).  

 

3. PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE  - SUBSTANTÍVNE KONŠTRUKCIE 

S PREPOZÍCIAMI  

Ruské prechodníkové konštrukcie sa do slovenského jazyka niekedy prekladajú aj ako vety so 

substantívnymi predložkovými konštrukciami, ktoré vystupujú vo funkcii: adverbiále miesta, 

času, spôsobu а príčiny s rôznymi sémantickými odtienkami.  

Príklady: 

Substantívne konštrukcie s prepozíciou „pri“ 

Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света.  

Ba hneď pri vstupe do spoločnosti vytýčil si za cieľ zväzok s dámou z vyššej spoločnosti. 

(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.122).  

Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на 

собственной подошве.  

Pri odchode nechal čižmy zasa v pitvore a vracal sa opäť iba na vlastnej podošve. (N.V.Gogoľ. 

Mŕtve duše, str. 121). 

„Вот и живи хорошей, нравственной жизнью“, - думал он, глядя на ... 

„Potom ži, človeče, usporiadaným, mravným životom“, myslel si pri pohľade na ...(L.N.Tolstoj, 

Vzkriesenie, str.26).   
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Ruský transgresív -  prepozícia „po“ bez substantíva 

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом. 

Po jednej či dvoch zákrutách sa náš hrdina napokon ocitol tesne pred kúriou. (N.V.Gogoľ. Mŕtve 

duše, str. 111). 

 

Substantívne konštrukcie s prepozíciou „s“ 

- Ничего, ничего, - улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий.  

- „To nič, to nič“, riekol otec Sergij s ledva badateľným úsmevom pod fúzmi. (L.N.Tolstoj, Otec 

Sergij, str.143).  

Substantívne konštrukcie s prepozíciou „bez“ 

Нет, я не колеблясь, не советую, и, если вы разрешаете мне... 

Áno, bez váhania vravím- neradím vám to, a ak dovolíte...(L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, 

str.95).  

Substantívna konštrukcia s prepozíciou „počas“ 

Вронский, писав с нее, любовался ее красотой и средневековостью.. 

Vronskij sa počas maľovania kochal jej krásou a stredovekým nádychom... (L.N.Tolstoj, Anna 

Kareninová II, str.40). 

Substantívna konštrukcia bez prepozície 

Воспоминание о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности... 

Spomienka na to, ako cestou z dostihou zareagoval na jej priznanie, že mu je 

neverná....(L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, str.95). 

Substantívna konštrukcia s prepozíciou „v“ 

И как голодное животное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем 

пищу... 

A ako vyhladnuté zviera chniape po hocičom v nádeji, že v tom nájde obživu...(L.N.Tolstoj, 

Anna Kareninová II, str.37). 

 

4. PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE  – PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE   

 (TRANSGRESÍV – TRANSGRESÍV) 

    Transgresív sa v slovensom jazyku ako hybrid verba a adverbií  tvorí častejšie od 

imperfektívnych foriem, ale je možný aj pri perfektívnych formách (v ruš. Rabotaja – porabotav).  
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Najfrekventovanejšou formou transgresíva je imperfektívna forma, ktorá sa používa na 

vyjadrenie súbežnosti dejov.  Jej výskyt je v slovenčine oveľa vyšší ako pri perfektívnej forme, 

ktorá vyjadruje sukcesívnosť dejov. Podľa Morfológie slovenského jazyka (1996, s.487-490) sa 

tvorí z tvarov 3. os. plurálu indikatívu prézenta pri imperfektívach a z tvarov 3. os. plurálu 

indikatívu futúra pri perfektívach pridaním formovej morfémy – c a prehodnotením relačných 

morfém ia/a/ú/u na infixy. 

Transgresív takisto vyjadruje kondenzovane súbežnosť dejov, resp. vyjadruje predčasnoť či 

následnosť dejov.  

Komunikatívne a syntaktické funkcie transgresívu sú kondenzácia súbežných dejov, vtedy sa 

tvorí od imperfektívnych slovies, a kondenzácia predčasných čí následných dejov, vtedy sa tvorí 

od perfektívnych slovies.  

     Prechodník sa v slovenskom jazyku používa predovšetkým v umeleckých textoch, ich 

frekvencia sa v nich zvyšuje aj pod vplyvom prekladov cudzích jazykov. 

Všetky tieto fakty môžeme vidieť na doleuvedených prekladových ekvivalentoch, kde 

prekladatelia preložili ruské prechodníky slovenskými prechodníkmi. Takisto si môžeme 

všimnúť, že niekedy sa ruské prechodníkové konštrukcie so zvratným tvarom transgresívu 

prekladajú do slovenského jazyka iba ako prechodník bez zvratného tvaru a niekedy takisto ako 

zvratný tvar transgresívu.   

Príklady: 

Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку... 

Otvorila ho a potom, ľahko stúpajúc bosými nohami, vrátila sa na lôžko.. .(L.N.Tolstoj, Otec 

Sergij, str.137). 

Написал об этом старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. 

Napísal o tom list starcovi, úpenlivo ho prosiac, aby mu dovolil vrátiť sa do jeho 

kláštora.(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.129).  

..опять начал с решительностью, повысив диапазон голоса, как будто желая разогнать 

сон, секретарь..  

...začal tajomník odhodlane, rozšíriac diapazón svojho hlasu, akoby chcel rozohnať driemoty... 

(L.N.Tolstoj, Vzkriesenie, str. 73). 

...все опять, шагая через ноги друг другу уселись в два ряда на стулья. 
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..všetci sa zase hrnuli, stúpajúc si navzájom po nohách, na svoje stoličky, postavené vo dvoch 

radoch. (L.N.Tolstoj, Vzkriesenie, str. 33). 

...Воронский перешел не дожидаясь хозяина, к другой, небольшой картине. 

...Vronskij napokon, nedočkajúc domáceho pána, prešiel k ďalšiemu malému obrazu. 

((L.N.Tolstoj, Anna Kareninová II, str.48).   

- Подождать изволите? – сказал Капитоныч, снимая с нее шубку.  

- Počkáte, prosím? – spýtal sa Kapitonyč, pomáhajúcjej zobliecť bundičku.(L.N.Tolstoj, Anna 

Kareninová II, str.109).   

 

5. PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE  -   PARTICÍPIUM 

(TRANSGRESÍV – PARTICÍPIUM) 

     Ďalšu skupinu prekladových ekvivalentov pri preklade ruského transgresívu predstavujú 

particípiá, ktoré vystupujú v pozícií: atribút  a adverbiále spôsobu.  

Príklady: 

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза.. 

Pášenka hľadela najprv vytreštenými očami..(L.N.Tolstoj, Otec Sergij, str.153). 

Мими стояла, прислонившись к стене, и казалось, едва держалась на ногах. 

Mimi stála opretá o stenu, a vari sa ledva držala na nohách ..(L.N.Tolstoj, Detstvo, str.94). 

Соединив руку и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. 

Ruky mala zložené a oči zdvihnuté k nebu: neplakala, modlila sa. (L.N.Tolstoj, Detstvo, str.94).  

 

6. PRECHODNÍKOVÉ KONŠTRUKCIE  – 0 

     Nasledujúcou zaujímavou skutočnosťou, ktorú som si všimla pri preklade ruských 

prechodníkov do slovenského jazyka je to, že niekedy prekladateľ jednoducho vynechá tento 

slovesný tvar a nepreloží to. Niekedy takouto voľbou v procese prekladu dochádza nielen 

k individuálnym posunom, ale aj k negatívnym. 

Napr. nasledujúci príklad nepreloženia transgresívu spôsobilo, že došlo k sémantickému posunu:  

„А у вас есть и беглые?» быстро спросил Чичиков очнувшись. 

- A vari máte aj utečené? – rýchlo nadviazal Čičikov.(N.V.Gogoľ, Mŕtve duše, str.125). 

Myslím si, že prechodník «очнувшись»  v origináli má svoju funkciu a poskytuje informáciu 

o charakterovej vlastnosti hlavnej postavy, o jeho komunikačnej intencii. To v slovenskom 
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preklade nebolo zobrazené, čím dochádza k negatívnej modifikácii sémantickej hodnoty 

výpovede.  

No na strane druhej, sú prípady, kedy prekladateľ, aj keď nepreloží prechodník, ktorý sa 

vyskytuje v origináli sémantická hodnota výpovede je v preklade plne obsiahnutá. V tomto 

prípade ide o individuálny posun: 

Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее 

мужество.  

A preto si berte so sebou ľudské city na cestu z nežnej mladosti do drsnej krutej dospelosti. 

(N.V.Gogoľ, Mŕtve duše).  

     Nedôslednosťou pri individuálnom posune v syntaktickej a gramatickej rovine je aj 

nasledujúci príklad, kedy nepreložením prechodníka, ktorý zároveň vyjadruje sprievodný dej 

v origináli -  v preklade tento sprievodný dej nebol vyjadrený žiadnym adekvátnym  spôsobom, 

čím dochádza k negatívnemu posunu. 

Napríklad: 

Войдя в студию, художник Михайлов еще раз оглянул гостей и отметил в своем 

воображении еще выражение лица Вронского, в особенности его скул.  

V ateliéri si maliar Michajlov hostí ešte raz obzrel a zafixoval si do vedomia Vronského tvár, 

najmä jeho lícne kosti. (L.N.Tolstoj Anna Kareninová II, stre. 43).  

     A nakoniec chcela by som uviesť aj nezvyčajný príklad, kedy ruský infinitív bol preložený 

slovenským transgresívom. Použitý ekvivalent je zároveň dôkazom používania tohto neurčitého 

slovesného tvaru aj v slovenských umeleckých textoch: 

..старик этот тотчас же подсел к Маслововой и стал, блестя глазами и улыбаясь, 

рассматривать ее и шутить с нею 

. .tento starý chlap si hneď prisadol k Maslovovej, nasadil ľúbezný úsmev, zablýskal očami 

a začal si ju vtípkajúc prezerať. (L.N.Tolstoj, Vzkriesenie, str.13). 

 

ZÁVER 

     Z uvedeného porovnávania sa potvrdila nielen vysoká frekvencia ruských prechodníkových 

konštrukcií v porovnaní so slovenčinou ale aj rôzne zodpovedajúce slovenské syntaktické 

ekvivalenty, medzi ktoré najčastejšie patria vedľajšie adverbiálne vety časové so spojkou „keď“. 

Vedľajšie vety časové však nie sú jediným ekvivalentom. V prekladoch sa používajú aj 
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priraďovacie súvetia so spojkou a, a pričom, substantívne tvary s predložkou pri, po, s, bez, 

počas, prechodník sa prekladá do slovenčiny takisto prechodníkom, príčastím atď.  

Takisto sme sa mohli presvedčiť, že aj pri preklade ruských transgresív do slovenského jazyka 

dochádza nielen ku konštitučným posunom, ale aj k negatívnym, či individuálnym.  
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