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O slovenskom preklade poviedky V. Sorokina Zasadnutie závodného výboru 

 

Katarína CIPRUSOVÁ 

 

Vladimír Sorokin (1955) patrí k výrazným predstaviteľom ruskej postmodernej 

literatúry konca 20. a začiatku 21. storočia. Literárne debutoval v roku 1985, keď 

v parížskom časopise A-JA publikoval výber šiestich poviedok a vo vydavateľstve Sintaksis 

(Francúzsko) vyšiel jeho román Rad (Očereď). K ďalším románom patria napr. Norma 

(Norma, 1994), Tridsiata Marinina láska (Tridcataja ľubov Mariny, 1995),  Srdcia štyroch 

(Serda četyrioch, 2001), Ľad (Ľod, 2002), Broova cesta (Puť Bro, 2004), Opričnikov deň 

(Deň opričnika, 2006). Sorokin je autorom mnohých poviedok, napísal niekoľko divadelných 

hier a scenárov, je o. i. aj autorom libreta. Vydavateľstvo Kalligram vydalo v slovenskom 

preklade Jána Štrassera romány Srdcia štyroch, Ľad a Opričnikov deň (2008 a 2009). 

V. Sorokin sa ako spisovateľ formoval pod vplyvom moskovského kultúrneho 

a literárneho undergroundu 80-tych rokov. Vo svojej tvorbe sa snažil oslobodiť od 

ideologického vplyvu oficiálnej ruskej kultúry. „Diela Sorokina sú preniknuté odporom ku 

všetkému v kultúre, na čom je pečať „sovietskosti“, ktorá pre neho stelesňuje totalitarizmus, 

falošnú moc, estetický idiotizmus.“12 (Skoropanova, 1999, s. 260 – 261). Sorokin odmieta 

princíp „služobnosti“ literatúry (teda jej politický, ideologický, historický či iný zmysel) 

a hľadá „a nachádza zmysel tvorby v nej samej, čo môže mať až sprostredkovane nejaký 

spoločenský zmysel...“13 (Hrala, 2007, s. 671). Svoj protest vyjadruje umeleckým postupom, 

ktorý ostro kontrastuje s panujúcou estetickou normou a zároveň narúša zaužívané princípy 

literatúry. Inšpiráciu našiel Sorokin v tzv. soc-arte, umeleckom smere, ktorý kombinuje 

prvky konzumnej kultúry so symbolmi socialistického zriadenia. Základným umeleckým 

postupom je teda u Sorokina  spájanie socialistického realizmu s prvkami absurda. 

Socialistický realizmus je východiskovým bodom, námetom, ktorý však Sorokin vo svojich 

dielach imituje a paroduje. Paródiu dosahuje ostrou, nemotivovanou zmenou štýlu, keď 

oficiálny jazyk literatúry socialistického realizmu strieda jazyk naturalizmu, surrealizmu 

a absurda.  

 

                                                 
12 [„Произведения Сорокина проникнуты отвращением ко всему в культуре, на чем лежит печать 
„советскости“, олицетворяющей для него тоталитаризм, власть мнимостей, эстетический идиотизм.“] 
13 [„...hledání a nalézaní smyslu tvorby v sobě samé, což může teprve zprostředkovane mít nejaký společenský 
význam...“] 



864 
 

Sorokinov jazyk, ktorý imituje sovietsku slovesnosť a zároveň celý totalitný svet, sa 

v určitom momente „akoby zbláznil a začína sa správať neadekvátne, čo je v podstate 

adekvátnou normou iného poriadku. Ona je nezákonná a zároveň zákonitá“14 (Rubinštejn, 

199015, cit. podľa Skoropanova, 1990, s. 263).  Obidva jazyky sú v Sorokinových dielach 

rovnocenné, každý je používaný prísne funkčne. 

Na princípe striedania rôznych štýlov je vybudovaná aj poviedka Zasadnutie 

závodného výboru. V slovenskom preklade (Mária Kusá) vyšla ako súčasť zbierky Ruské 

kvety zla (2005), ktorú zostavil ruský spisovateľ a esejista Viktor Jerofejev.  Zbierka 

obsahuje štylisticky a obsahovo rôznorodé texty 22 autorov, ktoré vznikli ako alternatíva 

voči oficiálnej ruskej literatúre. 

 Poviedka už svojim názvom evokuje návrat do čias socializmu, keď väčšina 

„správnych“ (politicky „správne“ angažovaných) ľudí bola členmi najrôznejších výborov. 

Sorokin načrtáva scénu slávnostného zasadnutia výboru: jeho členovia sedia za veľkým 

stolom, pokrytím červeným plátnom, za nimi visí obrovský obraz Lenina. Vzniká tak určitá 

ilúzia socialistickej textovej reálnosti, ktorá je okamžite parodovaná: zasadnutie nemá 

svojich „divákov“, hľadisko je prázdne. Napätie medzi oficiálnym a neoficiálnym sa 

prejavuje aj na štylistickej úrovni. Oficiálny jazyk socialistického režimu je pretkaný 

hovorovou, slangovou, ba až vulgárnou lexikou. V zdanlivo bezvýchodiskovej situácii 

nastáva v poviedke zlom. Aj keď príbeh lineárne pokračuje, postavy konajú nezmyselne, 

absurdne. Chaos a nezmyselnosť zobrazovanej situácie podčiarkujú aj početné 

okazionalizmy, ktorých význam je možné „uhádnuť“ len z ďalšieho kontextu poviedky. 

 Preklad takéhoto „osobitého“ textu vyžaduje nemalú invenciu zo strany prekladateľa.  

Cieľom tejto časti príspevku je komparáciou slovenského prekladu a ruského originálu zistiť, 

do akej miery sa štýlovú rôznorodosť Sorokinej poviedky podarilo transponovať v preklade.  

Pri analýze vybraných častí textu budem postupovať chronologicky.  

Na začiatku poviedky stretáva hlavná postava, Viťka Piskunov, svojich kolegov 

a kamarátov. Ide o jednoduchých robotníkov, ktorí používajú  slang, hovorové slová, jazyk 

ulice (aj ich rozhovor sa odohráva „na ulici“), napr. 

- Ничего, робя, Витьку с кашей не съешь! Он сам кого хочешь слопает! Правда,      

Витьк?16 

                                                 
14 [„...как бы сходит с ума и начинает вести себя неадекватно, что на самом деле является адекватностью 
иного порядка Она настолько же беззaконна, как и закономерна.“] 
15 Рубинштейн Л. [Предисловие к пьесе В. Сорокина „Пельмени“] // Искусство кино. 1990.  № 6. 
16 Сорокин, Владимир. [Sorokin, Vladimír]. Заседание завкома. [online] Dostupné na internete: 
http://www.srkn.ru/texts/persub_part6.shtml 
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- To nič, banda. Viťku si len tak niekto nedá na večeru. To skôr on niekoho zblajzne. 

Tak je Viťka? 

Ruské slovo „робя“ je synonymum slova „рeбя“, skráteného tvaru podstatného mena 

„ребята“, teda „deti“. Nakoľko ide o dospelých  mužov, prekladateľka nemohla tento 

slovenský variant použiť. Mohla sa však oprieť o slovo „парень“, ktoré sa v texte viackrát 

vyskytuje a pre preklad  ktorého zvolila vhodný hovorový ekvivalent „chalan“. Použitím 

pejoratívneho slova „banda“ tak pridala „chlapcom, chalanom“ silnejší emocionálny náboj.  

Ruské sloveso „слопать“ je v ruštine nielen hovorové, ale aj vulgárne. V slovenčine mu 

zodpovedá ekvivalent „zožrať“. Použitím slovesa „zblajznúť“ sa tak zachovala hovorovosť, 

ale zotrel sa odtienok vulgárnosti. 

Na inom mieste: 

— Да, Пискун, дозашибался ты, — качнул головой другой парень, — Не завидую 

— No, Piskun, dostrieľal si,- pokýval hlavou druhý. – Nezávidím ti. 

Ruské sloveso „зашибать“ má tri významy: „udierať“, „zarábať“ alebo „chľastať, slopať“. 

Kým prvé dva významy sú neutrálne (a kvôli kontextu poviedky ťažko použiteľné), posledný 

význam má odtieň hovorovosti. Práve hovorovosť mohla byť istým vodítkom pre jeho 

použitie v preklade. Ďalším dôvodom mohol byť kontext celkovej situácie: závodný výbor 

bude vyšetrovať práve údajný alkoholizmus Piskunovova, a tak je pravdepodobné, že 

„dochľastal“. Slovenský preklad sa posunul  z hovorového jazyka do expresívneho, pričom 

zmenil aj sémantiku: „dostrieľať“ sa v slovenčine chápe ako „raniť streľbou“. 

Na inom mieste: 

— Бутыль? — Оттянув дверь, Витька обернулся. — Хуиль! Бутыль сам 

поставишь, за футбол еще задолжал... А за мной не заржавеет, не боись... 

-   Butylku?  - Viťka sa otočil, keď otváral dvere. – Butylku dáš ty, ešte dlžíš za futbal. 

A tá moja, neboj sa, nezhrdzavie. 

 

V tejto časti poviedky sa vyskytuje transkripcia ruského slova „бутыль“ ako „butylka“.  Je to 

slovo bezpríznakové, monosémantické a v slovenskom jazyku mu zodpovedá ekvivalent 

„fľaša, fľaška“. Transkripcia sa tu javí ako zbytočná z dvoch dôvodov: v priebehu poviedky 

sa ruská „butylka“ vyskytuje ešte niekoľko krát, vo všetkých prípadoch však už 

v slovenskom preklade ako „fľaša“. Po druhé, ak chcela prekladateľka zdôrazniť hovorovosť 

dialógu, mohla použiť slovenské varianty „buteľa, buteľka“, alebo „butilka“ (s mäkkým „i“). 

Pri porovnávaní slova za slovom zisťujem, že v slovenskom preklade chýba ruská 

nadávka „xуиль“. Nakoľko je vysoko pravdepodobné, že robotníci (aj slovenskí aj ruskí) 
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používajú vo svojej reči bežne nadávky, hrešenia a kliatia rôzneho druhu, na vynechanie 

tohto slova nevidím dôvod. 

Poviedka sa ďalej nesie v duchu paródie (a kritiky) socialistického realizmu, ktorá sa 

premieta aj do jazykového prejavu postáv, napr.:  

— Да что ж ты врешь, бесстыжие твои глаза?! — крикнула Звягинцева. — Как не 

стыдно врать тебе! Ты каждый день на бровях, каааждый! Вот, — она кивнула на 

Клокова, — профорг твой сидит, его бы постыдился! 

- Čo klameš, nehanebník jeden?! – zakričala Zviagincevová. – Že sa nehanbíš klamať! Každý 

deň si opitý, každý-ý-ý! Tu,- kývla na Klokova,- sedí predseda vašich odborov, aspoň pred 

ním by si sa mal hanbiť! 

V tomto úryvku sa vyskytujú dve metafory: „бесстыжие твои глаза“ a  „ты каждый день на 

бровях“. Prvé prirovnanie vyriešila prekladateľka pomerne adekvátne prenosom príznaku 

časti  (nehanebné oči) na celok (nehanebník). V druhom prípade sa však použitím neutrálneho 

prídavného mena (opitý) zotrel celkový metaforický obraz „chodiť štvornožky“, ktorý sa 

používa na opis opitého človeka.  

Ak by sme preklad tejto často ohodnotila ako zmiernenie originálu, na inom mieste sa 

stretávame s nadbytočnou expresivitou: 

„А до бригады ему и дела нет“ – „A na brigádu sa on akurát tak vykašle“.  

Slovnému spojeniu „мне нет до него дела“ zodpovedá v slovenčine výraz „ čo ma po ňom, 

nezaujíma ma“. Sloveso „vykašľať sa“ je vnímané viac hovorovo, expresívne, a v danom 

príklade ho hodnotím z hľadiska jeho konotácie ako redundantné. 

 

K výraznému posunu došlo aj v nasledujúcej ukážke: 

„„...чтоб с ними мягко, так сказать, обходилось“. – „...že s nimi budeme zaobchádzať 

mäkkúčko“. 

Ruské slovo „мягко“ má slovenský ekvivalent „mäkko“, resp. „jemne, mierne“. V danom 

príklade je jeho význam spresnený výrazom „так сказать“ („takpovediac“), ktorý naznačuje 

ironickosť výpovede. Prekladateľka mohla použiť doslovný preklad, ale so zachovaním celej 

výpovede („... že s nimi budeme zaobchádzať, takpovediac, mäkko“), ešte vhodnejšie by 

bolo prirovnanie: „... že s nimi budeme zaobchádzať v rukavičkách“. Zvolený variant mal 

pravdepodobne zachovať expresivitu výpovede, na nesprávnosť jeho výberu však poukazuje 

aj nesprávne grafické zobrazenie (slovenčina pozná slovo „mäkučko“). 

Každá postava poviedky má svojský spôsob prejavu. Napr. Černogajev si pri opise správania 

svojho kolegu Piskunovova pomáha slovom „значит“ („teda“), ktoré sa v jeho rozprávaní 
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vyskytuje päť krát. V slovenskom preklade som ho našla len v jeho prvej vete. Milicionár 

použije vo svojom príhovore výraz „так сказать“ („takpovediac“) štyrikrát, slovenský 

preklad ho používa trikrát. Upratovačka si pomáha rôznymi časticami a citoslovcami, ktoré sú 

v slovenskom preklade úplne vynechané: 

 „Я извиняюсь, конечно, да только вот ведь, — она развела руки в стороны, — сосед у 

меня точно такой, точно!“ 

 „Ospravedlňujem sa,- rozhodila rukami – suseda mám presne takého, presne!“ 

S vynechávaním sa v tejto časti poviedky stretávam na viacerých miestach: 

 „ Сознательный, - - усмехнулась Звягинцева, - - тихо - мирно. Все бы так -  тихо -  

мирно!“ 

 „Uvedomelý, - uškrnula sa Zviagincevová, - tichučko, spokojne!“ 

 

„... раздули, будто я каждый день, а я на самом деле один раз у шурина, на дне 

рождения...“ 

„...nafúkli, a ja len jediný raz u švagra, na narodeniny.“  

 

-„Один раз, - -  подхватил Клоков, - - он, может, трезвым один раз за это время был 

„Raz, - pridal sa Klokov, - bol možno za celý ten čas triezvy!“. 

 

V daných príkladoch je opakovanie určitých slov použité zámerne na zdôraznenie určitého 

tvrdenia a na vytvorenie väčšieho napätia. V prvom príklade je to porovnanie s ostatnými 

(„Keby všetci boli takí tichý, mierni.“), v druhom príklade ide o protipól „každý deň –jediný 

raz“, v treťom prípade  sa opakovaním zdôrazňuje jedinečná situácia (raz, jediný raz). 

 

Okrem chýbajúcich slov či častí výpovedí nachádzam aj chýbajúce vety: 

 „Что же это такое?! Мы ж не шарашкина контора, а завком! Значит, опять 

послушает он нас, послушает, выйдет, вплюнет в уголок,  а завтра снова в 

одиннадцать -  за бутылкой?“  

„Čo to je? On si nás vypočuje, vyjde odtiaľto, odpľuje si a zajtra znovu o jedenástej – po 

fľašku!“.  

 

„Я здесь сидел, слушал, ну, и, в общем, мне все понятно. Я вас, товарищи, хорошо 

понимаю. И по-моему, не надо вам бояться новых мер.“  
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„Sedel som tu, počúval, a vo všeobecnosti všetkému rozumiem. Podľa mňa sa netreba báť 

prijať nové opatrenia.“ 

 

K vynechaniu jednotlivých častí textu došlo alebo z dôvodu prekladateľkinej  nepozornosti, 

alebo v snahe o ekonomiku textu. Nakoľko nie sú vynechané pasáže nahradené, resp. 

vyvážené v ďalšom texte, považujem tento jav za porušenie zásady textovej úplnosti. 

Na druhej strane používa preklad nadmerne častice „zase“, „znova“ alebo „znovu“, „tiež“, 

ktoré v ruskom originály nie sú. Nevhodnosť ich použitia vyplýva o. i. aj z kontextu, keďže 

sa daná činnosť alebo úkon neopakuje, ale deje sa prvý krát.  

 

V záverečnej časti poviedky konajú postavy nezmyselne, ubližujú sebe alebo druhým. 

Katalyzátorom ich chovania sú početné okazionalizmy: прорубоно, проболело, прободело, 

вытягоно, сливо, нашпиго, набиво, напихо. Väčšinu z nich Sorokin (pravdepodobne) 

vytvoril z kmeňov rôznych slovies, ku ktorým pridal ešte jednu alebo dve hlásky a koncovky 

–o a –e, ktoré v ruštine signalizujú podstatné mená stredného rodu:  

прорубоно - прорубить – проруб + оно (prerúbať, preraziť),  

прободело – прободать - пробод + ело (prebodnúť),  

вытягоно  - вытянуть - вытя + гоно (vytiahnúť) a pod. 

Prekladateľka zvolila na preklad transkripciu: 

prerubono – prerúbať – prerub + ono, 

probodelo  - prebodnúť – prebod + elo, 

zlievno – zlievať – zliev + no, 

napiche – napichať – napich + e, a pod. 

Danú stratégiu môžem hodnotiť ako pomerne adekvátnu, keďže po týchto slovách nasleduje 

určité konanie postáv poviedky a čitateľ si môže relatívne presne odvodiť ich význam, resp. 

zmysel. 

 

Sorokin v tejto časti poviedky zámerne spája slová bežného významu do dlhších, 

nezmyselných celkov. Keďže hľadanie akéhokoľvek zmyslu ich prepojenia by nemalo 

zmysel, prekladateľke stačilo preložiť tieto pasáže doslovne. Nakoľko však vynechala určité 

časti výpovedí, došlo k ďalším zbytočným posunom: 

„...и почему же как прорубоно, так и брака межреспубликанских сразу больше...“  

–„...a prečo a ako prorubono , tak aj z hľadiska medzirepublikového je viac...“.  
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Prekladateľke uniklo slovo „брак“ - „manželstvo“, na základe ktorého by presnejší preklad 

bol: 

 „...a prečo a ako prorubono, tak aj medzirepublikových manželstiev je odrazu viac...“.  

 

Ďalej: 

-„...так и прорубоно местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по 

разному по сварочному, а наличными не выдают и агитируют за 

самофинансирование... 

 

-„...a rovnako aj z hľadiska miestneho významu nás nezásobujú dostatočne finančnými tokmi 

a surovinami a ani priamo nevyplácajú a agitujú za samofinancovanie...“ 

 

Ak by sme zohľadnili vynechané slová a odstránili významové posuny, jednou z presnejších 

variant prekladu by bola: 

-„... tak aj prorubono miestneho významu nie je u nás zabezpečené fondami a surovinami 

rozlične podľa zváračského, ani hotovosť nevydajú, len agitujú za samofinancovanie...“ 

 

Aj v tejto časti poviedky sa stretávam s vynechaným textom. Prekladateľka pridala do 

prekladu spresnenie miesta, kam uložili upratovačku:  

„ Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену“. 

„ Piskunov s Černogajevom privliekli upratovačku k schodíkom a vytiahli ju na javisko a na 

stôl“.  

 

V ďalšej vete je v preklade vynechané príslovkové určenie „на полу“, ktoré podčiarkuje to, 

že upratovačka ešte leží „na zemi“. Následne je v preklade vynechaných niekoľko viet,  ktoré 

opisujú udalosti medzi privlečením upratovačky na javisko a jej vyložením na stôl.  

 

V závere sa ešte krátko pristavím pri mene hlavnej postavy, Piskunov. Pri preklade využila 

prekladateľka opäť transkripciu. V slovenčine sa tak spája meno postavy s pískaním, 

piskotom. Avšak v ruštine sa „nepíska“, ale „svistí“  (свистеть). Z kontextu poviedky je 

zrejmé, že Viťka sa bráni proti obvineniam závodného výboru, pričom „nepíska“ ale 

„pyskuje“, teda odporuje, oponuje, protirečí. Vhodnejšie by bolo použiť v jeho priezvisku 

„y“: Pyskunov.  
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Aj keď som analýzou prekladového textu chcela zistiť hlavne úroveň transponovania 

štýlových osobitostí poviedky do prekladu, moja komparácia odhalila  mnohé sémantické 

posuny, napr: 

- „возле облупившихся ...колонн“ neznamená „vedľa osvetlených... stĺpov“, ale 

„olúpaných, popraskaných“, 

 - „совесть“ nie je  „česť“ ale „svedomie“, 

- „ сто сорок“ nie je „sto“ ale „stoštyridsať“, 

- „турбаза“ nie je „rekreácia“, ale „chata“, 

- „поговорить“ znamená „pozhovárať sa, porozprávať sa“ a nie „zaobchádzať“, 

- „воспитать“ je „vychovať“ a nie „kŕmiť“, 

- „сборочный“ znamená „montážny“ a nie „jednotlivý“, 

- „десятник“ je „predák“ a nie „desiatnik“,  

- „медпункт“ je „závodná ambulancia, ošetrovňa“ a nie „ošetrenie“, 

- „села в первом ряду“ znamená, že si sadla do „prvého“ a nie „tretieho“ radu, a pod. 

  

Okrem týchto početných sémantických posunov sa v preklade vyskytujú aj elementárne 

gramatické chyby, ako napr. nezhoda v rode alebo čísle podstatných mien či slovies: 

- „халат уборщицы“ nie sú „pracovné plášte upratovačiek“, ale len jeden „plášť 

upratovačky“, 

- „не выполняет производственной нормы“ neznamená „neplní pracovné normy“, ale len 

jednu, navyše „výrobnú normu“, 

- „ее руки прижались  к груди“ neznamená „ruky si položil na prsia“, ale „položila“ – ide 

o upratovačku, 

- „в больнице“ znamená „v nemocnici“ a nie „v nemocniciach“,  

- „в свободное отделение“ neznamená „do voľných priehradiek“, ale len do jednej 

priehradky, a iné. 

Cieľom komparácie slovenského prekladu a ruského originálu Sorokinovej poviedky 

Zasadnutie závodného výboru bolo poukázať na obtiažnosť prekladu postmoderného textu, 

predovšetkým s ohľadom na typickú štýlovú mnohovrstvovosť. Aj keď som jednotlivé 

pasáže komparácie priebežne komentovala, pre celkové zhodnotenie prekladu sa opriem o 

spomínané zásady slovenskej prekladateľskej školy.  

Zásada textovej úplnosti vyžaduje, aby knižný text bol „prekladom celého 

originálneho textu“ a ak text nie je úplný, „musí sa to čitateľovi vhodnou formou oznámiť“ 

(Ferenčík, 1982, s. 36). Naša „apretúra“ ukázala príklady, na základe ktorých slovenský 
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preklad Sorokinovej poviedky túto zásadu bez zjavného dôvodu narúša (vynechané slová, 

časti viet, odsek).  

Zásadu významovej totožnosti chápe slovenská škola prekladu ako „povinnosť 

prekladateľa vyjadriť v texte prekladu celú mnohovrstvovú významovú náplň myšlienkového 

celku“ (tamže, s. 61). ). Sorokinovu poviedku Zasadnutie závodného výboru charakterizuje 

hlavne štýlová rôznorodosť, ďalej časté zdôrazňovanie opakovaním, frazeologizmy, 

expresívna lexika, charakteristika postáv cez ich jazykový prejav, okazionalizmy a pod. 

V našej analýze som ukázala, že ani jedna z týchto osobitostí Sorokinovej poetiky nebola do 

slovenského prekladu dostatočne transponovaná. 

Zásadu formálnej totožnosti narušil preklad predovšetkým na syntaktickej úrovni, 

keď často krát nedokončené výpovede originálu boli v preklade uvedené ako ukončené. 

Zásada „dobrej slovenčiny“ vyžaduje, aby sa prekladateľ pohyboval „v rámci 

normovanej reči“, pričom „nenormované jazykové  prvky možno používať len prísne 

funkčne a v rámci všeobecnej zrozumiteľnosti“ (tamže, s. 37). Zdá sa, že práve táto zásada 

najviac ovplyvnila slovenský preklad poviedky Zasadnutie závodného výboru 

a prekladateľka sa mnohokrát až úzkostlivo pridržiavala normovaného jazyka. Z literárnej 

interpretácie Sorokinovej poviedky vyplynulo, že „nenormatívne“ jazykové prvky sú 

rovnocennou súčasťou jeho poetiky. Tým, že neboli v dostatočnej miere transponované, 

preklad  sa ochudobnil, zmiernil, vzdialil svojmu originálu. K tejto zásade patrí aj „zásada 

prenášať cudzie mená a názvy v pôvodnom znení, resp. v ustálenej transkripcii, s výnimkou 

funkčných mien a názvov, prezývok a pomenovaní“(tamže, s. 37) V danej poviedke som sa 

stretla s priezviskom Piskunov, ktoré považujem v duchu tejto zásady za funkčné a jeho 

transkripciu za neadekvátnu. 

Zásada uprednostňovať významovú totožnosť pred formálnou sa v slovenskom 

preklade prakticky nemohla uplatniť. 

Vynára sa otázka, či práve porušenie zásad slovenskej prekladateľskej školy nebolo 

koncepciou prekladateľky, normou na preklad tohto postmoderného textu. Táto hypotéza by 

však predpokladala jednotný preklad konkrétnych lexikálnych jednotiek, napr. 

frazeologizmov, ktoré sú však v  preklade miestami substituované, miestami znegované.  

Vo svetle uvedených, prevažne negatívnych posunov, ale aj mnohých gramatických 

chýb je zrejmé, že hlavnou determinantou vzniku tohto prekladu bola kombinácia 

prekladateľkinej nepozornosti, malej invencie, časovej tiesne a nedostatočnej editorskej 

aprobácie.  
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Preklad je zameraný na obsahovú líniu textu a nerešpektuje dostatočne emocionálny 

náboj celej poviedky. Slovenský preklad nie je plnohodnotnou reprodukciou invariantnej 

informácie, ktorá „predpokladá vyjadrenie nielen obsahovej, ale aj formálnej stránky textu 

i s jeho špecifickými zvláštnosťami, emocionálnym nábojom a asociáciami“17 (Vilikovský, 

1984, s. 31) a hodnotím ho  ako nekoncepčný, netvorivý a neadekvátny. 
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