OPERA SLAVICA XIV, 2004. 2

K OTÁZKE PŘEKLADU RUSKÝCH PRECHODNÍKOV DO SLOVENČINY
Kamila Brtková

Otázka překladu ruských prechodníkov do slovenčiny je v překladatelských
kruhoch pertraktovaná a třeba povedať, že nie celkom uspokojivo riešená. Odpovede
na ňu hl'adajú nielen začínajúci prekladatelia, ale aj tí, ktorí zbierajú skúsenosti v tejto
oblasti už dlhé roky. V gramatikách a v inej jazykovednej literatuře, rovnako ako aj
v teorii translatológie, sice nachádzame isté konštatovania, no tie sú zvačsa čisto
teoretické a neriešia konkrétny translatologický problém. Pokusili sme sa preto
přiblížit' teóriu praxi a danů problematiku sme skúmali na základe analýzy vybraných
viet z diel dvoch ruských klasikov Michaila Zoščenka a Nikolaja Vasilieviča GogoFa
v překlade renomovaných slovenských prekladatďov Jána Ferenčíka a Viery
Marušiakovej. Sledovali sme, ako si prekladatelia poradili s prechodníkmi v ruských
větách, teda ako ich interpretovali v slovenčině. Vzorku tvoří celkovo 162 viet
s prechodníkom. Syntézu výskumu podáváme v tabuFke, ktorá prehl'adne uvádza
spósoby překladu a ich percentuálně zastúpenie v prebádanej vzorke.
1. Veta v kontexte interpretácie
Tvořivý překladatel' je rovnocenným tvorcom uměleckého diela, lebo kvalitu
literárneho diela ovplyvňuje rovnako ako sám autor. Od autora sa očakáva hodnotné
umělecké štylizovanie a od prekladatďa lo isté, len na základe předlohy a jej
následnej interpretácie. Aby sa překlad naozaj vydařil, třeba sa pridržiavať istých
pravidiel, ktorých ovládanie je predpokladom nielen vynikajúcej znalosti jazyka
originálu, ale aj ciďového jazyka. Prácu prekladatďa teda determinujú teoretické aj
praktické znalosti oboch jazykov, a to aj z oblasti jazykových disciplín, akými sú
morfológia a syntax.
Potřeba reprodukovat' myšlienky předlohy jazykom, ktorý sa niekedy poddává
len násilím, si vyžaduje uplatnenie množstva tvořivých prístupov. Často vznikajú
rozličné kompromisně jazykové prostriedky ako riešenie konštrukcií či vázieb,
ktorým v slovenčině chýbajú autochtónne ekvivalenty. Na preklenutie priepasti medzi
výrazovými prostriedkami dvoch jazykov si prekladatelia vel'a ráz vytvárajú vlastně
stylistické klišé. Takéto autorské konštrukcie neraz nesu stopy prekladatel'ovho úsilia
„prepašovať" do ciďového jazyka myšlienkové obraty, ktoré sú mu cudzie. Přeložený
text potom zvyčajne rozoznáme na prvý pohl'ad právě podl'a častého výskytu
niektorých konštrukcií, ktoré sú v slovenčině sice gramaticky a stylisticky správné, no
predsa len neprirodzené.
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1. 1 Diferentné ponímanie interpretácie v procese překladu
Už sme spomenuli, že ak má překladatel' správné aplikovať vědomosti a skúsenosti z jednotlivých jazykových disciplín, musí najprv předlohu správné dešifrovat'.
Literámy komunikát si vyžaduje vo fáze vnímania textu automatické kroky, v ktorých
si překladatel' ozřejmí jeho osobitost', selektivně a interpretatívne odhadne medzikultúrny vzťah medzi subjektivným pohTadom na svet a autorovým cudzím viděním
světa či kultúmym kontextom. J. Levý (Levý 1998, 59) považuje interpretáciu za
súčasť druhej fázy prekladateFskej činnosti, čo je však diskutabilně. Veď aj
J. Vilikovský zdórazňuje, že „interpretácia je súcasťou prvej, recepčnej fázy a všetky
překladatelské aktivity stavajú právě na nej" (Vilikovský 1982, 162). Každá recepcia
diela pravdaže vyvolává nějaký estetický zážitok, či už pozitivny alebo negativny,
ktorý je vlastně predpokladom interpretácie. Intenzitu či mieru zážitku determinuje
individuálna skúsenosť percipienta. Právě spomínaná primárná interpretácia zohráva
při překlade literámeho textu najkfúčovejšiu úlohu. Překladatel', ktorý je najprv
čitatel'om, stavia právě na tomto prvotnom estetickom zážitku. Prvotná recepcia diela
vyvolává isté subjektivné východiska, ktoré napokon ovplyvnia výsledné dielo.
1. 2 Interpretačně východiska
Ak vychádzame z textu, čo je podia J. Mistrřka „jazykovo-tematická struktura
so záměrným usporiadaním výpovědí, ktorým sa vyjadřuje relativné uzavřely
myšlienkový komplex" (Mistrík 1989, 401), třeba připomenut', že při texte ide
o výpovede, a nie o vety. Vetnú a nevetnú výpověď chápeme ako najmenšiu situačně
zakotvenu jednotku prehovoru. Medzi výpoveďou a textom je plynulý přechod, no aj
tak nesmieme zabúdať, že text je myšlienkovým celkom, kým výpověď iba jeho
časťou. Například situačná elipsa: „Prosím!" je výpověď, ktorá má vetnú konštrukciu, aj keď je ako veta neúplná, ale ako výpověď je úplná. Opiera sa o konkrétnu
situáciu, a preto je zrozumitel'ná. „S nadvaznosťou výpovede na situáciu úzko súvisí
najjednoduchší syntaktický rekurzívny prostriedok - juxtapozícia. Poznáme ju právě
z vetnej syntaxe - pri signalizovaní příslušnosti atributu alebo pri signalizovaní
zlučovania. Juxtapozícia sa vyskytuje najčastejšie v rozpravám' - rozprávanie je totiž
lineáme, kým výkladový text je priestorový." (Mistrík 1988, 295) Pri formovaní
výpovede, ktorá sa má preniesť k adresátovi, platí všeobecná, nielen jazyková zásada
- vychádzať od známého k neznámému. Výpověď třeba významovo a gramaticky
organizovat' a dať jej takú podobu, aby bola adresátovi zrozumitel'ná a správné
pochopená.
1. 2. 1 Sloveso ako najdóležitejší vetotvomý segment
Sloveso so svojím atributem - příslovkou či podstatným menom sa móže klásť
oproti menným výrazom vo vete do protikladu takto: čím viac významov sloveso
obsahuje, tým menej neslovesných faktorov znesie veta. A naopak, čím je veta
nasýtenejšia pojmovo, mennými faktami, tým menej významnú úlohu hrá vo vete
sloveso. Podraďovacie súvetie sa móže transformovať ešte do zovretejšej podoby, a to
vtedy, ak sa jedna veta - vedfajšia - změní na polověty prostredníctvom změny
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určitého slovesa na neurčité sloveso. Namiesto keďprišiel, povedal sa použije príduc
povedal alebo namiesto keď prichádzal, vravel sa použije prichádzajúc vravel.
Změna, ako vidieť, nastává v tom slovese, ktoré reprezentuje vedl'ajšiu, čiže nie
hlavnú, ale sprievodnú vetu. Sloveso, ktoré má v súvetí určitý tvar, sa mení na
neurčité. Celá koštrukcia s prechodníkom sa úzko pripája k hlavnej vete, alebo lepšie
povedané k slovesu hlavnej vety. Prechodník vykonává funkciu atributu celej vety,
bez nej nemóže v prejave existovat'. Sloveso v určitom tvare je gramaticky presne
určené, a to kategóriou osoby, čísla, času, spósobu, vidu a slovesného rodu.
V prechodníku však váčšinu z týchto kategorií stráca, ponechává si iba kategóóriu
vidu a času.
Sloveso sa teda javí ako základný prvok výpovede, a to nielen preto, že
pomenúva deje, stavy, ale najma pře intenciu slovesného deja - schopnost' slovesa
spájať sa so substantívami na základe intencie deja. Eugen Pauliny charakterizuje
intenciu ako „smerovanie slovesného deja na substantivum, s ktorým sa tesne
syntagmaticky viaže, týka sa pri slovesnom predikáte spojenia subjektu s predi
kátovým slovesom a objektu s predikátovým slovesom." (Pauliny 1981, 151) V tejto
lexikálno-gramatickej kategorii sa odráža tranzitná povaha slovesa: dej vychádza od
istého činiteFa, agensa a zasahuje istú substanciu, paciensa. Sloveso je dóležitým
prvkom pri formovaní výpovede nielen pre schopnost' vyjadřovat' intenciu deja, ale aj
pře schopnosť vyjádřit' predikáciu, ktorá nesporné patří k základným prostriedkom
kogitatívnej funkcie jazyka.
1.2.2 Veta ako súčasť komunikátu
Člověk vnímá svet zmyslami a v jeho vědomí sa formujú myšlienky ako odraz
objektívnej skutočnosti, ktorú člověk vyjadřuje prostredníctvom řeči a jazyka.
Podávatel' vyjadřuje myšlienky tak, že používá slova a istým spósobom ich usporadúva. Ide o pomenovaciu a vetotvomú činnosť. Podávatel' si teda zvolí isté konkrétné
pomenovacie prostriedky - šlová - a potom ich spája do uzatvoreného celku, čím
vznikajú vety. Jedna a tá istá výpověď sa móže realizovať viacerými spósobmi.
Cubovofnú udalosť móžeme opísať „suchými" větami informatívneho charakteru,
alebo ju móžeme opísať ako podklad pře umělecký přejav. O tej istej veci možno
hovořit' vefmi stručné v titulku, alebo obšíme v diskusii. Překladatel' sa pri svojej
práci usiluje interpretovat' výpoved tak, aby zachoval jej rozsah, podobu, ale najma
informáciu, ktorú nesie.
Ak má východiskový komunikát plynúť hladko, bez zjavných defektov a
nevhodné použitých jazykových prostriedkov, překladatel' musí správné dešifrovat'
šlová a věnovat' náležitú pozornost' vetotvorbe. V . V . Vinogradov charakterizoval
vetu ako „najmenšiu gramaticky usporiadanú, významovo ucelenu a intonačně
uzatvorenú jednotku jazykového prejavu, ktorou sa vyjadřuje vzťah ku skutočnosti."
Veta je teda útvar gramaticky a lexikálně nerovnorodých zložiek, ktoré sú v relativné
hierarchickom vzťahu. Hierarchia je daná kontextom aj vnútomými zákonitosťami.
Vety tvoria súvislý jazykový přejav. Překladatel' by si pri vetotvornej činnosti mal
uvědomit', že každá veta ako konkrétna výpověď musí podfa J. Orlovského (Orlovský
1971, 13-14):
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1. Vyrastať zo skutečnosti alebo súvisieť s kontextem. Vety, které sa neopierajú
o ucelený přejav, nebývajú zrozumitel'né.
2. Označovat' nějaký věcný obsah, myšlienku.
3. OdzrkadPovať postoj hovoriaceho ku skutečnosti, o ktorej sa vo vete hovoří.
4. Vyjadřovat' vzťah podávatePa k prijímatePovi (k čitatePovi), t. j . podávateP
obsah vety oznamuje, pýta sa ňou, prostredníctvom nej rozkazuje, připadne si
niečo želá.
5. Vznikat' podPa platných pravidiel gramatickej stavby jazyka, čo znamená, že
podávateP musí správné zvolené šlová dávať do vzťahov (prisudzovanie,
určovanie, priraďovanie), a tak stavať vety.
2. Prechodník ako potenciálny segment překladu
Prekladatelia riešia problém překladu ruských prechodníkov róznymi spósobmi:
bud' sa prechodníkom úzkostlivo vyhýbajú, lebo sa domnievajú, že sú to v slovenčině
už zastarané, mftve tvary, alebo majů tendenciu nahrádzať prechodník prechodníkom
a používajú ho aj na miestach, kde slovenčina dáva přednost' iným výrazovým
prostriedkom. Přete považujeme za potřebné ujasnit' si miesto prechodníkov vo
výstavbě vety v oboch jazykoch, ich vzťah k ostatným funkčně blízkým jazykovým
prostriedkom. Rovnako si našu pozornost' zasluhuje aj ich význam a slohová funkcia.
Len tak móže překladatel' s istotou rozhodovat' o ich překlade a použití, či adekvátnej
náhradě v slovenskom texte.
2. 1 Funkcie ruských prechodníkov
Prechodníky v ruštině, rovnako ako v slovenčině, slúžia najma na vyjadrenie
sprievodných, súčasne prebiehajúcich dějových okolností, ktoré sa vzťahujú na
rovnaký podmet ako hlavný dej. Slovesný dej prechodníka ako dej vedPajší,
podružný, súvisí s dejom prísudkového jádra, alebo ho bližšie určuje či vysvetPuje.
Tuto úlohu prechodníkov možno vysvětlit' na příklade porovnania s významovo
podobnými jazykovými prostriedkami. V obidvoch jazykoch sú to vedPajšie vety
priraďovacie a podraďovacie alebo vazby so substantívami, adjektívami a adverbiami.
Překladatel' si pri překlade z ruštiny do slovenčiny móže vyberať až z piatich
spósobov, ako ruský prechodník interpretevať do slovenčiny. Vzťah dvoch dejov
móže byť odstupňovaný - z voPného spojenia dvoch rovnocenných jadier sa postupné
móže stať spojenie čoraz tesnejšie, pričom jedno dějové jádro je zatláčané do úzadia
a mení sa na příznak základného dej a.
Prechodníky sú jedným z článkov tejto reťaze jazykových prostriedkov. Na
rozdiel od spojenia priraďovacími a podraďovacími vedrajšími větami prechodníky
podriaďujú jeden dej druhému a vytvárajú tak užšie spojenie výrazových
prostriedkov, hoci isté prvky dejovosti si zachovávajú. V tejto základnej funkcii sa
prechodníky používajú vo všetkých slovanských jazykoch a ako zvláštně slovesné
tvary existujú aj vo váčšine ostatných jazykov. Pře zaujímavosť uveďme, že
„v indoeurópskych jazykoch sa vyvinuli pomeme nedávno. V klasickej latinčine,
gréčtine, v gótčine či v staroslovienčine by sme ich vóbec nenašli. Ich vznik nespome
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súvisí so zdokonalováním stavby jazyka, a to najma s potřebou písomnej podoby řeči
presnejšie vyjadriť súvislosť a zložitosť dejov." (Oktábec 1953, 275) V systéme
každého jazyka majů prechodníky rózne zvláštnosti, a to nielen po stráň ke tvarovej,
ale aj štylistickej a významovej. Rozsah ich používania sa měnil s konkrétným
historickým vývinom každého jazyka, a preto je odlišný aj v takých příbuzných
jazykoch, akými sú slovenčina a ruština.
„V ruštině rozoznávame dva typy prechodníkov: prechodníky tvořené od nedo
konavých slovies Human, Hecu, eudn, xpuva... a prechodníky tvořené od dokonavých
slovies npoMumae, yeudee, npunectuu, 3acMenevuucb, nodoúdx, eo3epamacb... Nedo
konavé prechodníky sa používajú predovšetkým tam, kde třeba vyjadriť, že sprievodný dej prebieha súčasne s hlavným dejom: on udem, ne ocmanaemwaHCb; on měn,
uien ne ocmanaejiueaHCb; OH noůdem,
«e ocmanaenueasicb." (Oktábec 1953, 260)
Dokonavé prechodníky slúžia hlavně na vyjadrenie deja, ktorý predchádza hlavnému
deju: omdoxnye, MU npodonoKcmu nymb; omdoxnye, MU npodonoKaeM nymb; omdoxnye, MU 6ydeM npodojiDKamb nymb.

2. 2 Základné znaky ruských prechodníkov
Výraznou zvláštnosťou ruských prechodníkov je ich neohybnosť. Aj napriek
tomu, že ruské prechodníky svoj vzťah k podmetu morfologicky nevyjadrujú a majů
len jeden tvar, 1'ahko sa dá určiť podmet, ku ktorému sa prechodníková vazba
vzťahuje, a to aj v prípadoch, keď sa prechodník nachádza v zložitom súvetí medzi
dvoma větami s róznymi podmetmi. Omyly tohto druhu sa vyskytujú v prekladoch
vel'mi zriedkavo. Okrem toho sú v ruštině skupiny slovies, ktoré v sústave svojich
tvarov prechodníky vóbec nemajú. Prechodník sa netvoří například od slovies peamb,
Míimb, MOHb, netb... Zastarané tvary npumedmu, nuiua, npao6pemwu sa však často
vyskytujú například v literámych dielach 19. storočia.
2. 3 Stylistické uplatnenie ruských prechodníkov
Prechodník sa v ruskom jazykovom systéme uplatňuje vo všetkých jazykových
štýloch. Nachádzame ho v umeleckom, náučnom aj hovorovom štýle. Rovnako sa
vyskytuje aj vo všetkých vrstvách jazyka a považujeme ho za neutrálny výrazový
prvok. Menej sa však uplatňuje v hovorenej řeči než v písomnej podobě jazyka. Je to
prirodzené, lebo písomné vyjadrovanie častejšie používá tesnejšie spojenia a zložitejšie vetnú stavbu. V rámci písaného jazyka nachádzame při používaní prechodníka
rozdiel medzi uměleckým jazykom a jazykom odbomej literatury, kde sa prechodník
využívá ešte rozmanitejšie. Dokonca ani v slohu róznych spisovateFov nemá prechod
ník rovnaké postavenie. Niektorý ho nadužíva, iný zasa nepoužívá skoro vóbec alebo
len vel'mi sporo. Tak například opisy přírody N . V . GogoFa sú iné, ako opisy u I. S.
Turgeneva alebo M . Gorkého. Gogol' a Gorkij obFubujú bohaté, košaté vety, kde sa
prechodníky uplatňujú veFmi často, kým Turgenev, právě naopak, používá jedno
duché vety a prechodníkom sa takmer úplné vyhýba.
Prechodník sa tiež móže nachádzať v nerovnakej miere v rozličných literámych
dielach toho istého spisovateFa. Pri pozomom čítaní a vyhFadávaní prechodníkov
v poviedkach Michaila Zoščenka v origináli sme zistili, že například v dielku
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IJocneÓHee Poaicdecmeo alebo PaccKa3 npo nona nachádzame prechodníky v hojnom
počte, no například v poviedke Cjiynaů c PUMCKUM nanoů či Hěpm sa nevyskytujú
vóbec. Prvé dve poviedky sú totiž uměleckým rozprávaním, ktoré vyslovil ako
vlastný přejav sám spisovatel' a pokládáme ich za autorská řeč.
2. 4 Prechodníky v slovenčině
V modemej slovenčině sa prechodník používá iba vel'mi obmedzene. V hovorenej podobě jazyka sa vóbec nepoužívá a v písomnej sa v porovnaní s ruštinou
vyskytuje naozaj len zriedka. Výskyt prechodníkov v slovenskej krásnej literatuře je
podmienený štýlom toho-ktorého autora. Starší autoři, ako například Kalinčiak, použí
vali prechodník v ovel'a vačšej miere ako súčasníci D. Mitana či T. Keleová-Vasilková. Mnohí dnešní autoři sa totiž snažia vyjadřovat' zjednodušené, prostredníctvom viet
s uvol'nenou stavbou, a tak čo najviac přiblížit' písanú reč hovorenej podobě jazyka,
ktorá je stručnejšia. Třeba ešte pripomenúť, že v slovenskej krásnej literatuře sa
prechodník využívá predovšetkým vo větách, ktoré uvádzajú priamu reč. Tu má
prechodníková vazba vyjádřit' činnosť hovorenia a sprievodné dějové okolnosti čo
najúspornejšie, aby uvádzacia veta nepřevážila priamu reč. Inak sa prechodníky
vyskytujú hlavně v širokom, pokojnom rozprávaní, v opisoch okolností a situácií.
Při štúdiu ruských originálnych textov a ich prekladov sme sa přesvědčili, že
prekladatelia interpretujú prechodníky podl'a toho, ako sa im to právě hodí, ako im to
za daných okolností hovoří jazykový cit a predpisujú jazykové pravidla. Je pravdě
podobné, že desať prekladatďov by rovnaký prechodník v tej istej vete přeložilo
viacerými spósobmi, a to aj napriek výsledkom výskumu, ktoré by zvádzali použit'
taký či onaký spósob. Z toho vyplývá, že prekladateF by mal byť aj lingvistom.
Rozdiel medzi prekladatel'om lingvistom a nelingvistom je v stupni uvědomělého
přístupu k procesom rečotvorby a k zákonitostiam vzťahov konfrontovaných jazykov.
Keď přitom ide o konfrontáciu blízkých, příbuzných jazykov - tak ako v našom
případe ruštiny a slovenčiny - stupeň interferenčného tlaku je vysoký. Prekladater lingvista je preto vo výhodě, keďže vědomou kontrolou móže zabrániť „přenosu
akcentu", ku ktorému prirodzene při interpretácii dochádza. Veď jazyková forma
překladu pósobí o to lepším dojmom na percipienta, o čo adekvátnejšie podává všetky
stránky originálu a o čo presnejšie zodpovedá svojou stavbou jeho rodnému jazyku.
3. Překlad ruských prechodníkov hlavnou větou
Spomenuli sme, že ruské prechodníkové vazby sú v ruskom texte hocijakého
druhu vysoko frekventované. Ich početnosť sa dá Fahko overiť, stačí si do rúk zobrať
akýkďvek ruský literámy text, alebo vysoko odborný článok, například z oblasti
strojníctva či fyziky. No ani zďaleka nemóžeme všetky ruské prechodníkové vazby
překládat' slovenskými prechodníkmi.
Existuje širšia paleta možností překladu prechodníkov. Prvou, a podFa nášho
výskumu aj najbežnejšou, je překlad hlavnou větou, ktorú k predchádzajúcej vete
pripájame spojkou a, slovom přitom, zaraz, a tým a podobné. Vo vzorke 162 viet
s prechodníkom, ktoré sme vybrali z poviedok Michaila Zoščenka a noviel Nikolaja
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Vasilieviča Gogol'a, uplatnili prekladatelia Ján Ferenčík a Viera Marušiaková najčastejšie tento variant překladu - bez ohradu na to, či ide o prechodník přítomný alebo
minulý - a to v 76 pripadoch. Faktom je, že při uplatnění uvedeného spósobu překla
datel' prakticky odstraňuje podradenosť deja vyjádřeného prechodníkom. V našom
případe však ide o umělecký text, nemusíme sa teda tomuto spósobu překladu bránit'.
V odbomom štýle sa však podradenosť jedného deja druhému usilujeme zachovat'.
Ako příklad uplatnenia metody překladu ruského prechodníka pomocou hlavnej vety
na ukážku vyberáme jednu vetu:
OH cuden na cmyjie u, noKameancb e maxm, nejí „PoDKÓecmeo
meoe". (M. 3.) <~
Sedel na stoličke, pohoidával sa do taktu a spieval „Narodil sa Kristus Pán". (J. F.)

4. VedFajšia veta ako ďalšia translatologická alternativa
Vhodným spósobom překladu ruských prechodníkov do slovenčiny je aj překlad
pomocou vedrajšej vety. V analyzovaných originálnych literámych textoch sme
nachádzali vety s prechodníkom, kde prekladatelia volili překlad prostredníctvom
vedrajšej vety príslovkovej časovej, príslovkovej vety spósobovej, príslovkovej vety
dóvodovej, príslovkovej vety príčinnej, pomocou vedl'ajšej vety prívlastkovej
a napokon využitím vedFajšej vety podmetovej.
4. 1. Překlad větou časovou
Ak prechodníky překládáme týmto spósobom, spravidla je najvhodnejší překlad
časovou větou, ktorá móže vystihnut' predčasnosť jedného z dejov alebo ich súčasnosť.
Príslovková veta časová - temporálna zastupuje príslovkové určenie času hlav
nej vety a spytujeme sa na ňu ako na príslovkové určenie času: kedy? odkedy?
dokedy? ako dlho? a býva uvedená spojkami: keď, až keď, až, ako, kým, dokým,
pokým, až kým, že, kedykoTvek, dokiaíkoívek, právě keď, zatiat, pokiaT, dokiaT, čo,
sotva, sotvaže, nech, že, lež, prv, než, len čo, skór ako, ledva, náhle, odkedy.
Vyskytujú sa aj súvzťažné spojky: až potom - keď, až vtedy - keď, až keď - vtedy, ako
- hněď, až-potom, kedykoTvek - vždy, keď - hněď, pokiaT - vždy, ledva - už, sotva už, sotva - tu, dokiaT — kým, len čo - už, keď - tu, keď - vtedy, keď - tak, prv - než,
skór — ako.
Z nášho výskumu vyplynulo, že tento spósob je druhým najpoužívanejším.
Prekladatelia ho uplatnili až v 23 prípadoch.V uvedených větách převažuje časová
spojka ked: Na ilustráciu uvádzame opať jednu vetu:
MooKem, Hean Caeui, euúdu na yjiuuy, CJIUUIKOM pacnapuncn om eojiHenufi,
nepenpen, u c nomoM y nezo euiuna 6om3iib napyoKy. (M. 3.)
Je možné, že Ivan Savič, keď wšiel na ulicu, příliš sa spotil od vzrušenia, obliala ho
vara a potom vyšla z neho aj choroba. (J. F.)
4. 2 Překlad spósobovou větou
Príslovková veta spósobová - modálna vyjadřuje príslovkové určenie spósobu
hlavnej - nadradenej - vety a spytujeme sa na ňu otázkou ako?
26

OPERA SLAVICA XIV, 2004, 2

Príslovkové vety spósobové sú dvojaké, a to bud prirovnávacie - komparativně,
ktoré sa uvádzajú jednoduchými alebo súvzťažnými příslovkami a spojkami, napří
klad ako, sťa, než, tak, že, akoby, tak - ako, koíko - toíko, toíko - koíko, koíkokoívek
- toíko, čím - tým, tým - čím... alebo účinkové - konzekutívne, ktoré sa uvádzajú
spojkami, příslovkami, a to aj súvzťažnými - až, že, aby, ako len, tak - že, tak - aby,
tak - až, toíko - že, toíko - až, ... Našli sme iba štyri případy, ked je spomínaným
druhom vedl'ajších viet v slovenskom překlade nahradený ruský prechodník.
Uvádzame jednu z nich:
Co cmpaxoM enepuji OH npucmaJibHee zrta3a, KOK 6bi Mcenan yeepumbCH, umo omo

eadop. (H. T.)
So strachom sa zahíadel na plachtu pozornejšie, akoby sa chcel přesvědčit', že je to
nezmysel. (V. M.)
4. 3 Překlad větou účelovou
Při použití prechodníkov slovies, ktoré vyjadrujú účelovost' {otcenamb, HaMepemóžeme rusku prechodníkovú vazbu překládat' pomocou
vedl'ajšej vety účelovej, připadne dóvodovej.
Príslovková veta dóvodová - kauzálna vyjadřuje príslovkové určenie dóvodu
hlavnej vety a spytujeme sa na ňu ako na príslovkové určenie příčiny otázkou prečo?,
z akého dóvodu?, pre akú příčinu? Najčastejšie sa tento druh vedPajšej vety pripája
k hlavnej vete:
1. jednoduchými spojkami: lebo, lebo veď, bo, že, keďže, aby, keď, kedy, či, čo,
ako že, pretože...
2. súvzťažnými spojkami: preto - lebo, preto - že, zato - že...
3. bezspojkové i hlavnou větou.
eambCH, cmapambcu...)

Najčastejšie vedPajšia veta následuje po hlavnej vete a uvádza sa spojkami alebo
vedPajšia veta stojí so spojkou na začiatku súvetia, takže formálně spojka vedfajšiu
vetu s hlavnou nespája.
Z nášho výskumu vyplývá, že překlad ruského prechodníka do slovenčiny
vedfajšou větou důvodovou je zriedkavý. Z celej vzorky viet sme takýmto spósobom
našli přeložené iba štyri vety, tu je jedna z nich:
fíeepb

eomoesi KOKyio-mo pbičy, Hanycmuna
6uno eudemb daxce u caMbix mapaKauoe.

óbijia omeopeua, nomojuy, tmo xo3HŮKa,

cmojibKO dbiAiy e Kyxne, tmo Henb3H

(H. T.)
Dveře boli otvorené, lebo domáca právě piekla rybu a tak načmudila v kuchyni, že
nebolo vidieťani len šváby. (V. M.)
4. 4 Překlad vedfajšou větou příčinnou
Príslovková veta příčinná, a to cieíová - finálna, vyjadřuje ciel' toho, čo sa chce
dosiahnuť dejom hlavnej vety. Spytujeme sa na ňu otázkou prečo, za akým cieíom?
Vedrajšie vety ciďové sa uvádzajú spojkami: aby, žeby, že, nech, čo, ako - vo funkcii
spojky.
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Okrem jednoduchých spojok sa používajú v podraďovacom súvetí s vedFajšou
větou finálnou aj súvzťažné spojky, a to tak, že prvá časť je vo vete hlavnej a druhou
časťou súvzťažnej spojky aby sa uvádza vedl'ajšia veta cieFová. Týmto spósobom
prekladatelia přeložili len dve vety, tu je jedna z nich:

ymuutumb CKOJibKO-Huóydb dyuteenoe eomenue u pacKOJibixaeuiy
6wiacb HanpjLMceHHbíM nynbeoM no eceM eco DKUJIOM, on
nodotueji K oKHy u omKpbtn tpopmomcy. (H. T.)
Aby si trochu utišil rozrušenu myseT a rozbúrenú krv, ktorá mu prudko pulzovala vo
všetkých žilách, šiel k obloku a otvoril vetráčik. (V. M.)
CmapaHCh

Kpoeb, Komopax

4. 5 Překlad vedFajšou větou prívlastkovou
Ruský prechodník je možné prekladať do slovenčiny aj prívlastkovou atributívnou velou. Na atributívnu vetu sa spytujeme ako na přívlastek otázkou, ktorá
je sformulovaná z hlavnej vety a v odpovědi je vedFajšia veta.
Vzťažná prívlastková veta sa uvádza vzťažným zámenom alebo vzťažnou
příslovkou ktorý, čo, kto, aký, čí, ako, kde, skade, hade, kadiaT... V našom případe
prekladatelia při překlade uplatnili vzťažné záměno ktorý a čo, a to v štyroch zo 162
viet. Uvádzame jednu z nich:
CuHHiie Mecnua, Q3apueuiu KOMHamy, ynano u Ha uezo u coočufujto

ejuy

cmpaimyto

Jicueocmb. (H. F.)

Mesačný svit, čo ožiaril izbu, padol aj na portrét a dodal mu čudnú živost'. (V. M.)
4. 6. Překlad vedFajšou větou podmetovou
Iba v dvoch prípadoch sme zaznamenali interpretáciu ruského prechodníka
prostredníctvom podmetovej vedíajšej vety, ktorá zastupuje podmet hlavnej vety.
Spytujeme sa na ňu otázkou kto? čo? spolu s hlavnou větou. Podmetová veta je
najčastejšie uvádzaná vzťažným zámenom kto, čo a spojkami že by, že aby, či, ked,
ako, akoby, keby, kde, kedy, prečo a málokedy aj vzťažnou příslovkou kým. V dvoch
větách, ktoré sme našli, sa uplatnilo súvzťažné spojenie každý - kto, pře nedostatok
miesta však uvádzame len jednu z nich:
Bcmpeiancb c mm

nyecmeoeajiu cmpax. IJetuexod ocmopoo
nponadasuryto edajib
eeo nenoMepuyio aucoKyio (puzypy. (H. T.)
Každý, kto sa s ním stretol na ulici, nevdojak pocítil strach, opatrné sa mu vyhol a
potom saešte dlho obzeral za nápadné vysokou postavou, strácajúcou sa v diaíke.
(V. M.)
na yjiui/e, Heeojibno

nnmuncH u dojieo eufe 03upancn nocne moeo na3ad, cjiedu

5. Prekladanie ruských prechodníkov prechodníkom
Náš výskům ukázal, že len 12 ruských viet s prechodníkom zo 162 přeložili
prekladatelia pomocou prechodníka. Z výskumu vyplývá, že použitie tohto spósobu
překladu závisí od štýlu prekladateFa. Kým Ján Ferenčík oveFa častejšie překládá
prechodník prechodníkom, Viera Marušiaková sa mu skoro úplné vyhýba a uplatňuje
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iné, už spomenuté ekvivalenty. Hoci je prechodnfk v slovenčině iba velmi málo
používaný, nemóžeme povedať, že by to bol mrtvy, zastaraný tvar. Ved na niektorých
miestach sa priam žiada a takéto použitie je flexibilnejšie než jeho nahradenie hlavnou
či vedfajšou větou. Překladatel', ktorý zvažuje, či prechodnfk v slovenskej vele použit'
alebo nepoužit', nerozhoduje sa na základe nějakého pravidla. Dá sa povedať, že je to
skór otázka jazykového citu, zmyslu správné interpretovat' a vystihnúť danů vetu so
všetkými jej aspektmi. Ako příklad uvádzame jednu z viet:
M, 3eean u cnneehiecm, eman ceepmueamb namipocKy. (M. 3.)
Zívaiúc a oápTúvamc. začal si krútiť cigaretu. (J. F.)
6. Ostatně spósoby překladu ruských prechodníkov
6. 1 Překlad prostredníctvom príčastí
Ruské prechodnfky, ktoré vyjadrujú příznak deja slovesného prísudku, móžeme
překládat' aj s použitím príčastí. Konštrukcie s príčastím, teda so slovesnými
přídavnými měnami, si zachovávají! značnú mieru dejovosti a vyjadrujú sekundárné
deje. Sú synonymné so vzťažnými prívlastkovými větami, ale polovetná konštrukcia
je v porovnaní s vedfajšou větou kondenzovanejšia. Považuje sa za prostriedok
syntaktickej kondenzácie.
Prekladatelia využili tento translatologický variant v siedmich prípadoch,
uvádzame jeden z nich:
A 6apbiuwn caiua emoum nocimesiuu u xpunum yxee. (M. 3.)
Ale slečna sama stojí celá zelená a už chrčí. (J. F.)
6. 2 Překlad pomocou předložkových pádov
Využitie předložkových pádov při překlade ruských prechodníkov je vefmi
častým javom. Takáto interpretácia v slovenčině zefektivňuje vyjadrovanie, a přitom
sa z významu komunikátu nič nestráca.
Prepozície vyjadrujú v determinatívnom spojení tvaru slovesa s pádmi podstat
ných mien a záměn předmětové alebo príslovkové vzťahy. V determinatívnom spojení
substantiva a adjektiva s nepriamymi pádmi podstatných mien a záměn vyjadrujú
prívlastkové (pri substantívach), príslovkové a předmětové vzťahy (oba pri adjektívach). Vzhfadom na subjekt móže byť předložkový pád menným prísudkom alebo
doplnkom. Využívajú sa najma předložkové spojenia ako pri poMade, s úsmevom,
bez ohTadu na to, v rukách, s myšlienkou a dalšie:
Možno povedať, že prekladatelia majů tento spósob v obfube, veď zo 162 viet
takto přeložili Viera Marušiaková a Ján Ferenčík 28. Například:
línaném juamytuKa o6wtbHo, na nona znadynu. (M. 3.)
Popka pláče, slzy ju zalievaiú pri pohTade na popa. (J. F.)
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Závěr nasej štúdie tvoří statistický prehFad výskumu v tabuFke, ktorá přehradně
uvádza spósoby překladu ruských prechodníkov do slovenčiny spolu s údajom o počte
a percentuálnom zastúpení jednotlivých spósobov překladu v celom skúmanom texte.
7. Statistický prehPad výskumu
Translatologická alternativa

Počet

Percentuálně
zastúpenie

Překlad hlavnou větou

76

46,91 %

Překlad předložkovými pádmi

28

17, 28 %

Překlad vedFajšou větou časovou

23

14, 19 %

Překlad prechodníkom

12

7,40%

Překlad príčastím

7

4, 32%

Překlad vedl'ajšou větou príslovkovou spósobovou

4

2,47 %

Překlad vedFajšou větou príslovkovou důvodovou

4

2, 47 %

Překlad vedFajšou větou prívlastkovou

4

2,47 %

Překlad vedFajšou větou príslovkovou příčinnou

2

1,23 %

Překlad vedFajšou větou podmetovou

2

1,23 %

Skúmaný počet ruských viet s prechodníkom

162

100 %
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