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O PREKLADE DEMINUTÍV V POÉME MOSKVA-PETUŠKY 
 

Katarína TOMKOVÁ 

 

a prelome 60. – 70. rokov minulého storočia sa v ruskej literatúre objavujú diela, ktoré 

boli koncom 80. rokov označené za prvé prejavy ruskej postmoderny. S novým prúdom 

prenikajú do literatúry aj nové umelecké stratégie a postupy. Spisovatelia vytvárajú diela, 

v ktorých spájajú vzájomné protiklady, ako napr. fantáziu a realitu, pamäť a zabúdanie, život 

a smrť. Postmoderný spisovateľ buduje svoju poetiku „...na nestálych estetických kompromi-

soch medzi nízkym a vznešeným, posmechom a pátosom, celistvosťou a fragmentárnosťou...“ 

(M. N. Lipoveckij, 2001, s. 260, vl. prek.). Dôležitým princípom postmoderny, porovnateľ-

ným s metaforou v romantizme a metonýmiou v realizme, je oxymoron. 

K prvým dielam ruskej postmoderny patria napr. Puškinský dom Andreja Bitova, 20 sone-

tov k Márii Stuartovej Josifa Brodského, či poéma Moskva-Petušky, ktorú v roku 1970 napísal 

Venedikt Jerofejev (1938 – 1990). Práve v poéme Moskva-Petušky dochádza k výraznému 

zbližovaniu vysokého a nízkeho štýlu, k originálnym stretom absolútne nezlučiteľných vý-

znamov. K charakteristickým črtám tohto diela patrí štylistická ambivalentnosť. Pre lepšiu 

ilustráciu uvediem typický a často citovaný úryvok, v ktorom hlavný hrdina Venička spomína 

na svojich kolegov v práci: 

„A potom (to počúvajte), a potom, keď sa dozvedeli, na čo zomrel Puškin, som im dal prečítať Slávičí 

sad, poému od Alexandra Bloka. Hlavnou postavou tej poémy – pravda, ak necháme bokom všetky tie 

omamné vône a trblietavé opary a ružové veže v dymových rízach – hlavnou postavou tej poémy je istý 

lyrický chlapík, ktorého vyhodili z roboty za opilstvo, k...vníctvo a lajdáctvo. Povedal som im: ‚Je to 

veľmi aktuálna kniha, prečítajte si ju, bude to pre vás veľmi užitočné.‘ Nuž čo? Prečítali. Ale napriek 

všetkému očakávaniu zapôsobila na nich deprimujúco: zo všetkých obchodov zrazu zmizla všetka Svie-

žosť. Nevedno prečo, ale na siku sa zabudlo, na vermút sa zabudlo, na medzinárodné letisko Šeremetievo 

sa zabudlo – a všetko pretromfla Sviežosť, všetci pili len Sviežosť.  

Ó, bezstarostnosť! Ó, vtáci nebeskí, ktorí nezhŕňate zrno do sýpok. Ó, ľalie poľné, v šate nádhernejšom 

ako mával Šalamún! – Tí lumpi vyslopali všetku Sviežosť od stanice Dolgoprudnaja po medzinárodné le-

tisko Šeremetievo.“ (preklad J. Marušiak, 2003, s. 34) 

Štylistický komentár tejto časti podáva M. N. Lipoveckij: 

„Na začiatku, s nádychom irónie, vzniká vysoký poetický štýl (‚...omamné vône a trblietavé opary a ru-

žové veže v dymových rízach...‘), ktorý sa potom prudko znižuje na jednej strane do vulgárnej, hovorovej 

reči (‚...opilstvo, k...vníctvo a lajdáctvo..‘), na druhej strane do paródie na častý Leninov citát (‚Je to veľ-
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mi aktuálna kniha...‘). No záverečná časť úryvku je opäť vznešeným návratom do poetickej tóniny, pri-

čom názov voňavky ‚Sviežosť‘ sa asociatívne rýmuje so ‚Slávičím sadom‘ a má aj biblický štylistický 

kontext (‚Ó, ľalie poľné, v šate nádhernejšom ako mával Šalamún‘). ... v Jerofejevovom štýle sa vysoké 

a nízke navzájom nerušia, ale vytvárajú ambivalentnú významovú jednotu.“ (M. N. Lipoveckij, 2001, 

s. 268, vl. prek.). 

Sám autor konštatuje prostredníctvom svojho hrdinu: „Čertvie v akom žánri dôjdem do Pe-

tuškov... Od Moskvy to boli samé filozofické eseje a memoáre, samé básne v próze ako 

u Turgeneva... Teraz sa začína detektívka...“ (preklad Jaroslav Marušiak, 2003, s. 73). 

Na vytvorenie „štýlovej zmesi“ využil V. Jerofejev rôzne štylistické prostriedky. Okrem 

častých citátov (v plnom znení alebo parafrázovaných) nájdeme v poéme aj príslovia a pore-

kadlá, okrídlené výrazy, hovorovú či vulgárnu lexiku, slovnú zásobu rôznych spoločenských 

vrstiev, slová slangu či argotu. Niektoré časti pripomínajú modlitbu alebo báseň, pri čítaní 

iných nadobúdame dojem, že v pozadí počujeme idúci vlak. V. Jerofejev sa hrá so slovom, 

snaží sa ho „oživiť“, vrátiť mu jeho silu. Dáva slovám nové významy, narúša zvyčajné slovné 

väzby a vytvára nové, spája všetko so všetkým. 

Takéto štylisticky rôznorodé dielo kladie vysoké nároky na prekladateľa. Aj prekladateľ sa 

pri tvorbe textu – prekladu „pohybuje na rozličných úrovniach, pracuje s rozmanitými prvka-

mi, interpretuje ich v origináli a zvažuje únosnosť prvkov, ktoré chce použiť v preklade. Šty-

listicky porovnáva rozdiely i možnosti interpretácie výrazových vlastností originálu“ (A. Po-

povič, 1975, s. 107). 

K štylisticky výrazným prostriedkom patria okrem iného aj deminutíva, ktoré nesú kladný 

či záporný hodnotiaci charakter. Analýzou niekoľkých vybraných príkladov sa pokúsim uká-

zať, akú funkciu plnia zdrobneniny v poéme Moskva-Petušky. Zároveň sa pokúsim zistiť 

možnosti ich prekladu do slovenčiny a porovnám ich s variantmi, ktoré zvolil vo svojom pre-

klade J. Marušiak (Slovart, 2003). Doplnkovo použijem aj český preklad L. Konvičku (Praha, 

1989). 

Závislosť hlavného hrdinu na alkohole je zjavná. Venička často používa slovo горлышкo 

v spojeniach добавил из горлышка, пил из горлышка, ktoré je zdrobneninou od slova горло. 

Má na mysli hrdlo fľaše, z ktorej si upíja či pije. Použitie zdrobnenín asociuje jeho veľmi 

kladný, priateľský vzťah k alkoholu. V slovenskom ani českom preklade sa však táto zdrob-

nenina nevyskytuje: 

„Поэтому, там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка 

альб-де-дессерт“ (s. 1).  

„Preto som si ešte tam, na Kaljajevskej, dal dve veľké žiguľovské pivá a len tak, rovno z fľašky som si lo-
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gol aj vermútu“ (s. 7).  

„Proto jsem tamtéž, na Kaljajevské, přidal jěště dvě žigulovská piva a z lahve něco desertního vína.“ (s. 7). 

Na inom mieste: 

„... теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист...“ 

(V. Jerofejev, 1970, s. 16).  

„... teraz som pil bez zajedania – už ma nenapínalo na vracanie – rovno z fľašky, s hlavou vyvrátenou ako 

klavirista...“ (s. 42).  

„... pil jsem bez nucení ke zvracení a bez obloženého chleba, pil jsem z láhve, zakloniv hlavu Červené?... 

Červené jako pianista...“ (s. 31). 

Napriek tomu, že český aj slovenský prekladateľ nepoužili v preklade zdrobneninu, zdá sa, 

že nahradenie „hrdielka“ fľaše fľašou samotnou je správnym prekladateľským riešením. Veď 

ak by sme trvali na doslovnom preklade ruského spojenia „добавил из горлышка, пил из 

горлышка“ – „napiť sa z hrdielka, odpiť z hrdielka“, preklad by už v čitateľovi nevyvolával 

také jednoznačné asociácie ako originál. 

Aj počas rozhovoru s anjelmi používa Venička zdrobneniny, keď hovorí o alkohole: 

„А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, 

а красненького сразу дадут ... Красненького? ... Красненького. Холодненького? ... Холодненького, 

конечно...“ (s. 3)  

„Len sa ty pekne poprechádzaj, uľaví sa ti, a o pol hodiny otvoria obchody, pravda, vodku dávajú až od 

deviatej, ale červené ti dajú hneď... Dobre vychladené?... Dobre vychladené, samozrejme...“ (s. 11).  

„Tak se projdi, uleví se ti a za půlhodinu otevřou obchody. Vodka sice bude až od deseti, ale červené ti 

prodají hned... Červené?... Červené... Studené?... Studené, samozřejmě...“ (s. 10). 

V rozhovore ide o dobre vychladené červené víno. Prekladatelia nahradili zdrobneniny 

„красненький, холодненький“ základnými tvarmi „červený, vychladený“, resp. „studený“. Aj 

v tomto prípade môžem potvrdiť opodstatnenosť takéhoto postupu, nakoľko predstava, že 

niekto pije „červenučké, vychladenučké“ víno by u čitateľa mohla vyvolať úsmev na tvári, ak 

nie podozrenie z neadekvátnosti prekladu. 

V predchádzajúcich prípadoch teda nebolo možné preložiť ruské deminutívum adekvátnym 

slovenským (českým). V slovenskom preklade však môžeme nájsť deminutíva aj tam, kde sa 

v origináli nevyskytujú: 

„... выпей четыреста граммов и завязывай... Никаких грамм!... если уж без этого нельзя, поди 

и выпей три кружки пива, а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь“ (s. 15).  

„... daj si štyri decáčiky – a zajedaj... Nijaké kýbliky!... ak už nemôžeš byť bez toho, tak poď a daj si tri 
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pivá, ale na svoje kýbliky, Jerofejev, si ani nespomeň“ (s. 40).  

„... dej si čtyři deci, zbytečně se nenalejvej – a domu... Ani deci!... Když se už bez toho nemužeš obejít, 

dej si tři piva a na to cos říkal zapomeň“ (s. 30). 

V Rusku sa alkohol nalieva na gramy, ktorým v slovenskom kontexte zodpovedá deci, ale-

bo poldeci. Slovenský prekladateľ použil deminutíva decáčik a kýblik. Slovo kýblik sa v da-

nom kontexte javí ako nanajvýš nevhodné, decáčik je už významovo k alkoholu bližšie, avšak 

nie ako deminutívum. Preklad je posunutý aj z toho hľadiska, že ak pijeme deci, máme na 

mysli predovšetkým víno. Venička chce ale tvrdý alkohol, chce teda poldeci, a ak prerátame 

ruské gramy, vyjde nám dokonca 8 poldeci! Český prekladateľ použil na označenie množstva 

deci. Neutrálnosť zachoval tým, že použil základný tvar a nie deminutívum. 

Aj keď som tento úryvok vybrala kvôli deminutívam, nedá mi nespomenúť aj ďalšie pre-

kladateľské prešľapy. Predovšetkým je tu ruské sloveso завязывать, ktoré v danom kontexte 

znamená jednoznačné a dosť!, alebo stačí! a ktoré slovenskému prekladateľovi úplne „ušlo“. 

Ďalej je tu sloveso поди, ktoré oproti slovenskému prekladu naznačuje iný smer (namiesto 

poď – choď) a patrí do hovorového štýlu. Ak by sme chceli zachovať hovorovosť, najvhod-

nejší by bol pravdepodobne tvar iď. Úryvok sa končí frázou и помнить забудь, ktorá má 

v ruštine veľmi jednoznačný a radikálny význam: ani nemysli!, resp. zabudni!  

Na inom mieste opisuje Venička výzor svojej priateľky: 

„... я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля...“ (s. 18). 

„... na biele bruško som sa jej zahľadel, okrúhle ako nebo a zem...“ (s. 47). 

„... zakoukal se na její bíle břicho, kulaté jak nebe a země...“ (s. 34). 

Tak ako k alkoholu má Venička veľmi vrelý vzťah aj ku svojej známej a keď o nej hovorí, 

využíva mnohé prirovnania. V danom príklade opisuje jej brucho, pričom celá fráza má určitý 

rytmus a pôsobí ako úryvok z básne. Slovenský prekladateľ opäť siahol po deminutíve bruš-

ko, ktoré sa zdá byť nielen nadbytočným, ale celý opis posúva do grotesknej roviny. V sloven-

skom kontexte hovoríme napr. o brušku ženy v prvých mesiacoch tehotenstva, alebo o de-

ťoch, ktoré bolí bruško. Veničkova priateľka má jednoducho brucho. Český prekladateľ za-

choval základný tvar podstatného mena. 

V uvedených príkladoch som sústredila pozornosť na deminutíva ako štylisticky výrazné 

prostriedky. Ide o zvláštnu skupinu slov, ktoré A. Popovič zaraďuje do kategórie nepreložiteľ-

ných, resp. „veľmi citlivých na adekvátnosť prekladu“ (A. Popovič, 1975, s. 14).  

Zdá sa, že v slovenskom preklade došlo oproti ruskému originálu a českému prekladu 

k viacerým zmenám, ktoré sa by sa dali identifikovať ako výrazové posuny. Aj keď slovenský 
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a český jazyk vedia vytvoriť zdrobneniny potrebných slov, v daných situáciách ich preklada-

telia nemohli použiť. Preklady sa tým oproti originálu posunuli, sploštili, stratili zo svojej po-

etickosti. Aj keď je známe, že preklad sa vzhľadom na originál musí posunúť, ide hlavne o to, 

„... aby sa to, čo sa z originálu v preklade stratilo, istým spôsobom v preklade aspoň čiastočne 

nahradilo“ (A. Popovič, 1975, s. 108). 

Na základe niekoľkých príkladov nie je možné nadobudnúť správny celkový dojem z pre-

kladu J. Marušiaka. Keďže sa analýzou poémy Moskva-Petušky už dlhšie zaoberám vo svojej 

dizertačnej práci, môžem konštatovať, že slovenský preklad má tendenciu uberať, stierať poe-

tickosť originálu a kompenzovať ju nadmernou expresivitou aj tam, kde to nie je potrebné. 
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