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Úvod 

Román québeckej spisovateľky Gabrielly Royovej, Príležitostné šťastie, je v kontexte francúzskej 

kanadskej literatúry významným medzníkom jej vývoja. Od klasických románov „rodnej hrudy“ 

s dedinskou tematikou, sa presúvame do moderného mestského prostredia. Táto nová tematika so 

sebou prináša aj lingvisticky zaujímavý a špecifický autorkin idiolekt. Zasadením príbehu do veľko-

mesta ako je Montreal, kde sa stretávajú a navzájom krížia dva rôzne svety či dve rôzne kultúry1, au-

torka reflektuje nielen v realistických opisoch rôznych štvrtí, ulíc a ostatných reálií špecifických pre 

túto oblasť Kanady, ale aj v realistickom prepise hovorovej, častokrát nespisovnej québeckej francúz-

štiny, ktorou jej postavy rozprávajú.  

Práve pre tieto bohaté kultúrne a lingvistické atribúty môže byť tento text náročný pre samotného 

čitateľa, ktorý nepozná lingvistické špecifiká québeckej francúzštiny2, danú kultúru či obdobie, ktoré 

tento román opisuje, no predovšetkým pre prekladateľa, ktorý musí dielo čo najvernejšie sprístupniť 

čitateľovi cieľového textu. Slovenský preklad v prevedení Fedora Jesenského vyšiel už roku 1949, t.j. 

len štyri roky po publikovaní originálu. V tomto období na Slovensku prevažovala v literatúre dedin-

ská tematika. Navyše preklad a samotná literatúra mala v povojnovom období práve kultivovať ná-

rodný jazyk a platila zásada správnej a spisovnej slovenčiny, ktorú neskôr definuje Ferenčík (Feren-

čík, 1982). Preklad Príležitostného šťastia sa nám preto javí ako zaujímavý výber pre našu analýzu 

z hľadiska kultúrnej odlišnosti, ako aj z hľadiska lingvistickej normy, ktorá prevládala na Slovensku 

v danej dobe.  

V našej analýze by sme sa chceli zamerať na to, ako čas ovplyvňuje preklad. Teda aké zmeny by 

bolo vhodné vykonať na úrovniach lexiky, štylistiky a syntaxe v danom preklade, aby sa text stal prí-

stupnejším a zrozumiteľnejším pre dnešného čitateľa. Porovnáme tu metódy a prekladateľské postupy 

Fedora Jesenského s postupmi a prekladateľskými riešeniami, po ktorých by siahol súčasný tvorca 

prekladu. 

 

1 Lexikálna rovina 

Z hľadiska lexiky, teda výberu slovnej zásoby ako správneho ekvivalentu pre preklad, sa u Jesen-

ského vyskytuje niekoľko druhov problémov. Prvý sa nám viaže na už spomínaný časový aspekt, čo 

znamená, že veľa slov, ktoré Jesenský použil, sa súčasnému čitateľovi budú zdať zastarané, 

čím naňho budú pôsobiť rušivo. 

 

„Ak chceš, môžeme sa prenášať priam zajtra včas ráno“ (Royová, 1949, s. 282) – „...on déména-

gera drette de bonne heure demain matin“ (Roy, 1945, s. 332).  

                                                      
1
 Máme na mysli hybridizáciu anglofónnej a frankofónnej kultúry v samotnom Québecu. 

2
 Québecká francúzština sa lexikálne aj morfologicky líši od normatívnej francúzštiny. 
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Sloveso prenášať sa vníma dnešný čitateľ ako archaizmus. Obraz, ktorý si predstavíme, hlavne 

kvôli zvratnosti tohto slovesa, je akoby sa ľudia vznášali/prenášali s cieľom dostať sa na iné miesto. 

Preto je vhodnejšie nahradiť ho slovesom sťahovať sa, ktoré vystihuje francúzsky výraz déménager 

najlepšie.  

Ďalší výraz, ktorý sa v texte často vyskytuje ako ekvivalent francúzskeho hovorového slova „le 

gars“ je výraz šuhaj. Toto slovo je úzko späté so slovenskou kultúrou a preto vyznieva dosť humorne 

a neprirodzene v prostredí veľkomesta ako je Montreal. Tiež je to slovo, ktoré by sme mohli označiť 

za historizmus, keďže sa už nenachádza v aktívnej slovnej zásobe bežného Slováka. Na druhej strane 

Jesenský obmieňa tento výraz vhodnejšími slovami, a to mladík či chlapec. Dnes by sme už vedeli 

ponúknuť aj iné varianty ako chalan alebo chlapík, prípadne týpek, ktoré by v sebe niesli aj dôležitú 

črtu hovorovosti. Používaním nárečových slov, historizmov či archaizmov text prekladu výrazne strá-

ca svoju cudzosť/exotickosť. 

Prekladaním vlastných mien (Ján/Jean, Lujza/Louise, Margita/Marguerite), názvov ulíc (Ma-

riánska ulica/la rue Notre-Dame) či iných reálií viazaných na mesto Montreal so všetkými jeho 

bikultúrnymi a bilingválnymi atribútmi sa slovenský text stáva ochudobnený. V súčasnej teórii pre-

kladu, ako aj praxi platí skôr tendencia ponechať tieto názvy v pôvodnom tvare, prípadne ich upraviť, 

aby zodpovedali normám slovenského pravopisu (napr. Notre-Damská ulica). Vyplýva to nielen zo 

spomínanej tendencie exotizovať, ale aj zo skúsenostnej bázy dnešného čitateľa. Taktiež ako tvrdí 

Levý: „V některých situacích čtenář chce mít vědomí, že čte překlad, a je třeba mu toto vědomí po-

skytnout zachovaním koloritu“ (Levý, 1983, s. 96). 

V preklade Fedora Jesenského z roku 1949 je potrebné aktualizovať aj výrazy spojené s reáliami, 

ktoré sú v dnešnej dobe prítomné v našej kultúre, no v povojnových rokoch boli na Slovensku nezná-

me. Patria sem výrazy elektrických spotrebičov ako elektrický varič kávy/kávovar či strojček na 

opekanie chleba/hriankovač. Tu treba vyzdvihnúť prekladateľské riešenie Jesenského, v ktorom ne-

násilným opisom prístrojov nenarúša estetickosť tohto literárneho textu.  

K predošlej skupine výrazov by sme mohli zaradiť aj pojmy, ktoré pomenúvajú potraviny, ako 

napr. amerikanizmus hot-dog, ktorý Jesenský prekladá ako „salfaládku“ (Royová, 1949, s. 264). Safa-

ládka, podľa výkladového slovníka, je „údenina z mletého mäsa v krátkom hrubšom čreve“ (Kačala, 

2003, s. 652), zatiaľ čo dnes už známy hot-dog, alebo po slovensky párok v rožku, sa skladá z párku 

a bieleho pečiva, čím jedna sémantická rovina tohto výrazu ostala potlačená. 

Iný príklad amerikanizmu, ktorý sa už stal súčasťou aktívnej slovnej zásoby mnohých Slovákov je 

výraz „juke-box“. V preklade z francúzskej vety: „...au son des „juke-box“ qui baillaient leurs mé-

lodies syncopées ...“ (Roy, 1945, s. 397) – „...jazz vypľúval svoje synkopové melódie...“ (Royová, 

1949, s. 339) jeho preklad budeme hľadať márne. Prekladateľ sa rozhodol zameniť tento výraz slo-

vom „jazz“. Jedným z dôvodov tejto nesprávnej substitúcie by mohlo byť nepochopenie výrazu, kde 

kontext vety neodráža presný výraz slova „juke-box“. Jesenský síce ostáva v kontexte hudby 

a nahrádza výraz hudobným štýlom, ktorý je od tridsiatych rokoch populárny aj na Slovensku. Na 

druhej strane si treba uvedomiť, že v tomto období nebol transkontinentálny prenos informácií tak 

rýchly ako je tomu dnes vďaka Internetu a iným moderným technológiám. Navyše samotný výraz 

v kanadskom prostredí nebol ešte úplne zaužívaný o čom svedčí aj fakt, že slovo v origináli 

je uvedené v úvodzovkách3. 

Posledné problematické oblasti prekladu týkajúce sa lexikálnych jednotiek sa viažu na správnu re-

cepciu a preklad výrazov špecifických pre québeckú francúzštinu, ako akúsi subformu normatívnej 

francúzštiny, a tiež québeckých fráz, ktoré v sebe obsahujú anglické výrazy. V prvej skupine by sme 

mohli uviezť problémy s tzv. faux-amis ako:  

 „...objednala si skleníčku sladkého likéru“ (Royová, 1949, s. 264) – „...demanda une bouteille de 

liqueur douce, un hot-dog...“ (Roy, 1945, s. 312). 

 

Hoci v normatívnej francúzštine by „liqueur douce“ mohol znamenať sladký likér, ako to doslov-

ne preložil Jesenský, v québečtine tento výraz pomenúva nealkoholický nápoj, čiže vhodnejší preklad 

by bol malinovka. Dnešný prekladateľ by s veľkou pravdepodobnosťou dešifroval tento pojem aj bez 

                                                      
3
 Slovo juke-box bolo v USA prvýkrát použité r.1940.  

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=mäso
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québecko-francúzskeho slovníka z vlastnej skúsenosti, kde vieme, že ku hot-dogu sa často servíruje 

kola, alebo iný nealkoholický nápoj. 

K druhej skupine patria slovné spojenia obsahujúce anglické výrazy, ktoré je nie vždy možné od-

vodiť z prvotného významu anglického slova.  

 

„Ty si bol vždy fešák,“ povedal Pitou [Emanuelovi] (Royová, 1949, s. 50). – „Toi, t’as toujours été 

blood“ dit Pitou (Roy, 1945, s. 63). 

 

Anglické slovo blood znamená krv, no v québeckom výraze nadobúda úplne iný význam, a to 

štedrý. Sémanticky sú tieto dve slová úplne odlišné. Navyše z kontextu, kde Pitou ďalej vysvetľuje 

Emanuelovu štedrosť tým, že on sa vedel vždy podeliť s kamarátmi o cigarety, je jasné, že nekomen-

tuje jeho výzor, ale jeho dobrú povahu. Prekladanie bilingválnych výrazov už nepredstavuje tak veľký 

problém pre prekladateľa ako tomu bolo v minulosti, keďže dnes si už tieto výrazy môžeme vyhľadať 

v québecko-francúzskych slovníkoch, ktoré sú celkom často reeditované a prístupné aj na Internete. 

 

2 Štylistická rovina 

Výrazové prostriedky, ktoré autor používa a celková kompozícia textu vytvárajú štylistickú strán-

ku celého literárneho diela. Z pohľadu štylistiky sa v románe Príležitostné šťastie javí preklad hovo-

rovej, nespisovnej québeckej francúzštiny ako najproblematickejší proces. Prekladateľ sa musí zamys-

lieť akým spôsobom prenesie tento register, pre ktorý sú typické slangové výrazy, skrátené slová 

a rôzne skomoleniny do cieľového textu bez toho, aby narušil prirodzenú skladbu viet či estetickú 

stránku cieľového jazyka, no vyjadril jeho orálnosť dostatočne. Treba si tiež uvedomiť, že ústnosť sa 

v slovenčine vyjadruje inými prostriedkami ako vo francúzštine, teda „skôr na rovine lexikálnej ako 

syntaktickej“ (Bednárová, 2007, s. 63). 

 

„Et v’là betôt cinq ans qu’il est sorti de l’école à coup de pieds dans la bonne place et pis qu’y 

cherche“ (Roy, 1945, s. 67). – „A onedlho bude 5 rokov ako vyšiel zo školy a sháňa si dáke miesto“ 

(Royová, 1949, s. 53). 

 

Ako vidíme, francúzska veta má v sebe niekoľko spomínaných charakteristík hovorového štýlu: 

skrátenú formu (v’là/voilà, qu’y cherche/qu’il cherche), skomoleniny (betôt/bientôt, pis/puis) a ho-

vorové slovné spojenie (à coup de pieds dans la bonne place). Na druhej strane slovenský preklad 

odráža ústnosť v slovese sháňa si/hľadá si a v neurčitom zámene dáke/ nejaké, pričom časť à coup de 

pieds dans la bonne place, ktorú by sme mohli preložiť s kopancom do pravého miesta, odkedy ho 

vyhodili alebo expresívnejšie vykopli zo školy, úplne vynecháva. Tu by sme mohli Jesenskému vyčí-

tať nedodržanie zásady úplnosti v preklade, čím celú výpoveď tejto vety zneutrálnil. 

 

„Nemusíš bežať do Tramtárie, aby si ich našiel“ (Royová, 1949, s. 52). – „ T’as pas besoin de co-

urir loin pour en trouver“ (Roy, 1945, s. 66).  

 

Na tomto príklade môžeme vidieť, že Jesenský využíva hovorovosť vyjadrenú pomocou frazeolo-

gizmu Tramtária (vzdialené miesto) aj tam, kde francúzsky text ostáva neutrálny (loin – ďaleko). 

S používaním idiomatických spojení či expresívnych výrazov viazaných na danú kultúru musí prekla-

dateľ zaobchádzať opatrne, aby sa vyhol prílišnej naturalizácii vo svojom preklade, čím by mohol 

narušiť aj samotný idiolekt autora. 

Ako posledné zmeny na štylistickej úrovni by sme mohli uviezť príklady citosloviec či zvolaní 

(Doparoma, Ba psa!, Juj) a deminutív (jedálnička, skleníčka, čiaška), ktorých v Jesenského pre-

klade je oveľa viac ako v origináli. Hoci Jesenský nimi pravdepodobne chcel vyjadriť ústnosť, občas 

nimi umelo zvýšil expresivitu textu. 

 

3 Syntaktická rovina 

V preklade Príležitostného šťastia je potrebné vykonať zmeny aj na syntaktickej úrovni jazyka. 

Syntax, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi jednotlivými slovami a tvorením správnych vetných kon-
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štrukcií, ako aj ostatné roviny jazyka, prešla tiež niekoľkými zmenami v rámci vývinu slovenského 

jazyka. Preto je potrebné aktualizovať aj túto stránku prekladu. V Jesenského stavbe viet sa často 

stretávame s inverzným slovosledom, ako napríklad: 

 

„Zbadala zmenu na tvári mladíkovej“ (Royová, 1949, s. 189).  

 

V súčasnosti sa inverzia ako figúra používa najmä v poézii na dosiahnutie určitého rytmu alebo es-

tetickosti v básni. V iných textoch ju použijeme, ak chceme dodať slovám špecificky dôraz. Inverzný 

slovosled tejto vety pôsobí pre dnešného čitateľa neprirodzene. 

V porovnaní s ostatnými úrovňami textu, preklad Fedora Jesenského z hľadiska syntaxe ostáva 

najvernejší originálu a vyžaduje si najmenej zásahov. 

 

 

Záver 

Preklad Príležitostného šťastia, aj napriek potrebným zmenám, ktoré opisovala naša analýza, ostá-

va pre súčasného recipienta čitateľný, esteticky zaujímavý a koherentný. Jesenský si vytvoril svoj 

vlastný umelecký jazyk ad hoc, ktorým síce text občas viac naturalizuje alebo ho spraví expresívnej-

ším, no vždy to bolo v súlade s tendenciami a normou, ktorá v literatúre panovala.  

Z časového aspektu musíme preklad aktualizovať jednak kvôli širšej skúsenostnej báze súčasného 

príjemcu textu, ktorému už mnohé dobové reálie nie sú vôbec cudzie aj vďaka rýchlejšiemu prenosu 

informácii. Aktualizácia je tiež nevyhnutná kvôli zmenám, ktoré v slovenskom jazyku nastali na 

úrovni gramatiky, syntaxe a lexiky, a to najmä v oblasti hovorového štýlu, kde slovenský jazyk ponú-

ka už oveľa viac variácií. 

Prínos prekladu Fedora Jesenského pre slovenskú teóriu prekladu a prax môžeme hodnotiť veľmi 

vysoko. Je skôr prekvapujúce, že sa Jesenský „pustil“ do prekladu Príležitostného šťastia aj napriek 

všetkým problematickým stránkam tohto textu (špecifiká québeckej francúzštiny, hovorový štýl pre-

pletaný rôznymi amerikanizmami a slangovými výrazmi) v dobe, kedy tento jazykový register ešte 

takmer neexistoval a moderná mestská tematika bola v literatúre v svojich začiatkoch. Navyše preklad 

Jesenského si zaslúži svoj obdiv aj preto, lebo ešte aj v súčasnosti Príležitostné šťastie ostáva jedným 

z mála ukážok québeckej literárnej tvorby, ktoré boli preložené do slovenčiny.  
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ry na virtuálnej univerzite PU. 
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