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Predhovor
Kniha Antona Dolleczeka Monographie der k.u.k. österr.-ung. Blanken- und
Handfeuerwaffen (Monografia cisárskych a kráĐovských rakúsko-uhorských chladných
a ruþných strelných zbraní) sa mi dostala do rúk od známeho, ktorý zbiera historické
zbrane s prosbou o jej preloženie. PrekladateĐským zameraním skôr inklinujem
k umeleckému prekladu, ale bez váhania som mu to sĐúbila a pustila som sa do práce.
Práve táto skutoþnosĢ je dôvodom vzniku predkladanej monografie s názvom „Úskalia
prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie“.
Rada by som v nej predstavila môj pohĐad na preklad historických odborných textov
z oblasti vojenskej histórie a riešenia prekladateĐských problémov, ktoré sa v nich
vyskytujú.
Z podstaty vybranej témy prirodzene vyplýva jej viacúrovĖovosĢ. Primárne ide
o preklad historických odborných textov, ale je Ģažké sformulovaĢ komplexné riešenie
pre všetky oblasti a odbory. Môžeme sa zameraĢ len na konkrétnu oblasĢ a konkrétny
text. Problémy objavujúce sa v Ėom som si podĐa vlastného þlenenia rozdelila do
skupín a navrhujem riešenia pre jednotlivé skupiny aj pre jednotlivé úskalia. Táto téma
je zatiaĐ aj vo všeobecnosti (bez zamerania sa na konkrétny odbor histórie) pomerne
málo spracovaná, predstavuje preto vćaþný predmet odbornej analýzy, umožĖuje
prezentáciu vlastných prekladateĐských riešení a návrhov riešení. Mojím zámerom je
predložiĢ odbornú prácu, ktorá záujemcov o danú problematiku v nej zorientuje a
ponúkne im dostatok podnetov na diskusiu a ćalšie skúmanie – pretože táto téma
predložením mojej monografie rozhodne nie je vyþerpaná a ponúka možnosti na ćalší
výskum a normovanie, predovšetkým v oblasti historickej terminológie.
Na tomto mieste by som zároveĖ chcela poćakovaĢ všetkým, ktorí mi pri písaní
venovali svoj cenný þas, hlavne doc. PhDr. Zuzane Bohušovej, PhD. za jej odbornú
pomoc a konzultácie, PhDr. Vojtechovi Danglovi, CSc. za ochotu preþítaĢ si
a zhodnotiĢ môj preklad, Ing. Hansovi-Petrovi Leitingerovi za objasnenie nemeckých
historických termínov, PaedDr. Anne Máté Ivaniþovej za jazykové korektúry,
pracovníkom Jazykovedného ústavu ďudovíta Štúra a zadávateĐovi prekladu za
poskytnutie množstva odbornej literatúry z oblasti vojenskej histórie.
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Grundsatz beim Übersetzen?
„Adäquates Übertragen des Textsinns –
so wörtlich wie möglich und so frei wie nötig.“
Bernhard Sowinski
Úvod
Predkladaná monografia sa zaoberá problematikou prekladu historických
odborných textov z oblasti vojenstva na príklade prekladu þastí konkrétnej odbornej knihy
z 19. storoþia. Ide o dielo Antona Dolleczeka Monographie der k.u.k. österr.-ung.
Blanken- und Handfeuerwaffen (Graz, 1970, nezmenená dotlaþ þlánkov z rokov 1893-95)
– Monografia cisárskych a kráĐovských rakúsko-uhorských chladných a ruþných
strelných zbraní, z ktorého sme preložili z nemeckého do slovenského jazyka prvé dve
kapitoly ako zákazku pre zberateĐa historických zbraní, priþom sme sa museli teoreticky
aj prakticky vyrovnaĢ s prekladateĐskými problémami na rôznych úrovniach.
Hlbšie sa dotýkame širšej problematiky teórie prekladu historických textov,
priþom sa pohybujeme v troch rovinách: jazykovednej, translatologickej a historickovednej, ktoré sú úzko prepojené a v niektorých otázkach sa navzájom prelínajú.
V práci uplatĖujeme empirické metódy výskumu, teda metódy získavania
faktov z objektívnej situácie, a kvalitatívne metódy ich spracovania. Konkrétne ide o
metódu analýzy (východiskového textu, paralelných textov, znakov východiskového
a cieĐového jazyka), dedukcie z kontextu, komparácie (východiskových textov
s paralelnými textami), kategorizácie (vyþlenenie znakov a javov, na základe ktorých
sa dajú podĐa príbuznosti spojiĢ do skupín), deskripcie (popis jednotlivých jazykovovedných fenoménov) a následne metódu syntézy daných poznatkov a ich pretavenie do
konkrétnych krokov pri preklade a záverov. Jednotlivé výsledky nášho výskumu na
úrovni jazykovednej, translatologickej a historicko-vednej prezentujeme aj
prostredníctvom podpory rozsiahlej exemplifikácie, teda na konkrétnych príkladoch.
Ako prekladateĐská stratégia je pre nás smerodajná teória skoposu Kathariny
Reissovej a Hansa J. Vermeera, ktorá patrí k funkþným prekladateĐským stratégiám
a orientuje sa na pôsobenie cieĐového textu na cieĐového príjemcu v cieĐovej kultúre.
Pri pohĐade na prekladaný text je teda urþujúci funkcionalistický prístup.
V tejto súvislosti možno spomenúĢ J. Levého, ktorý cituje vo svojej dobe
najvýznamnejšieho poĐského teoretika prekladu Zenona Klemensiewicza:
„Originál je tĜeba chápat jako systém, a nikoli jako souhrn elementĤ, jako organický celek,
a nikoli jako mechanické seskupení elementĤ. Úkolem pĜekladatelovým není reprodukovat,
a tím ménČ pĜetváĜet elementy a struktury originálu, nýbrž vystihnout jejich funkci a užít místo
nich elementy a struktury vlastního jazyka, které by v míre co nejvČtší mohly být jejich
substituty a ekvivalenty stejnČ vhodnými a úþinnými.“ (Levý, 1998, s. 27–28)
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Naším cieĐom je dodaĢ obsahovo þo najvernejší a zároveĖ po jazykovej
a odbornej stránke korektný preklad þastí diela Antona Dolleczeka Monographie der
k.u.k. österr.-ung. Blanken- und Handfeuerwaffen do slovenského jazyka,
štruktúrovane popísaĢ problémy, na ktoré sme pri preklade narazili, a popísaĢ vedecky
a odborne podložené riešenia daných problémov.
Ide o aplikovaný výskum, teda taký, ktorý aplikuje vedecké poznatky už
získané inými osobami na konkrétne podmienky daného prekladu. Snažíme sa
o komplexné rozobratie problematiky vyskytujúcej sa pri preklade konkrétneho
historického odborného textu.
Z uvedených zámerov vychádza aj obsahová koncepcia monografie Úskalia
prekladu historicko-vojenských odborných textov z obdobia habsburskej monarchie
a jej logické þlenenie na dve základné þasti: teoretickú a praktickú, priþom kapitola
venovaná analýze tvorí medzi nimi plynulý prechod.
Teoretická þasĢ obsahuje systematický popis základných charakteristík
historických odborných textov, teórie skoposu, teoretických východísk analýzy
východiskového textu na základe modelu Christiane Nordovej a celkový prehĐad
problematiky prekladu historických odborných textov.
V praktickej þasti prechádzame k analýze konkrétneho prekladaného textu
a opisu prekladateĐských problémov a ich riešení (resp. návrhov riešení)
v jednotlivých rovinách aj so zdôvodnením výberu konkrétneho riešenia. Je zrejmé, že
ide o analyticko-interpretaþnú prácu s textom a použitie porovnávacej metódy pri
identifikovaní výrazových prostriedkov medzi východiskovým a cieĐovým tvarom
prekladaného textu.
Možno konštatovaĢ, že napriek záujmu laickej verejnosti o historické zbrane,
ktorý je demonštrovaný množstvom internetových stránok, fór, spolkov, skupín
a nemalého poþtu súkromných zberateĐov historických zbraní, pociĢujeme na
Slovensku akútny nedostatok vedeckých prác so zameraním na historické zbrane
a vojenstvo ako také, ktoré by mohli byĢ pre nás zdrojom terminológie a paralelnými
textami.
Kećže ide o vysoko špecifickú tematiku, zlyháva v tomto smere aj odborná
príprava na akademickej pôde, ktorá má zabezpeþiĢ prenos informácií z rôznych
odborov v takej forme, ako ju oþakáva príjemca v cieĐovej skupine odborníkov v danej
oblasti (porov. Gromová, 2003, s. 18).
Niektoré termíny dodnes nemajú v slovenþine ako cieĐovom jazyku svoje
ekvivalenty, možnosti použitia slovníkov pri práci boli teda tiež obmedzené. PodĐa
tvrdení E. Gromovej platí, že prekladateĐ nemá byĢ len jazykovým špecialistom, ale
má maĢ aj zodpovedajúce ak už nie vzdelanie, tak aspoĖ vedomosti o predmete
prekladu, aby bol primeraným partnerom autora originálu (porov. Gromová, 2003, s.
17). Táto podmienka sa dá Ģažko splniĢ, pretože pri súþasnom tempe vývoja vedy
a techniky a celkovo informaþnej spoloþnosti je nemysliteĐné byĢ polyhistorom. Pri
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výskyte prekladateĐských problémov preto volíme konfrontáciu textu s teoretickými
poznatkami odborníkov v danej oblasti, resp. hĐadanie riešení v encyklopédiách a inej
odbornej literatúre z oblasti záujmu. Naše prekladateĐské riešenia vychádzajú z týchto
poznatkov a upozorĖujeme, že niektoré výsledky nášho úsilia sú len návrhom
prekladateĐských riešení.
Touto prácou chceme prispieĢ do rozšírenia oblasti systematického poznania
historickej vojenskej terminológie v preklade v jazykovom páre nemecký jazyk –
slovenský jazyk, pretože pociĢujeme nedostatok vedeckých prác orientovaných na túto
tematiku. Problém je dôsledkom prílišného uprednostĖovania orientácie výuþby
prekladateĐov a tlmoþníkov na oblasti Európskej únie a jej inštitúcií, ekonomiky
a techniky, þo, samozrejme, vyplýva zo súþasných spoloþenských potrieb, priþom sa
však opomína význam histórie ako takej, ani nehovoriac o histórii jednotlivých
vedných odborov alebo oblastí života, medzi ktorými armáda zaujíma špecifické
postavenie.
Veríme, že naša monografia zaujme odborníkov v danej oblasti a dúfame, že aj
poslúži ćalším prekladateĐom ako zdroj pri preklade terminológie z vojenskej histórie
z nemeckého jazyka do slovenského jazyka. Možnosti využitia výsledkov nášho
výskumu vidíme pritom tak pri preklade historických textov, ako aj textov zo
súþasnosti so zameraním na vojenskú históriu, resp. umeleckých textov (historické
romány). Chceli by sme zdôrazniĢ, že sa orientuje na vojenskú terminológiu z oblasti
strednej Európy, používanú na prelome 18. a 19. storoþia a nie je možné
zovšeobecĖovaĢ ju univerzálne na všetky oblasti a vývojové epochy daného odboru.
Táto terminológia je spracovaná formou glosára a je spolu s þasĢami východiskového
(ktorý sme vzhĐadom na zlú þitateĐnosĢ originálu prepísali, priþom þíslovanie strán
a všetky špecifiká textu (chyby a preklepy) ostali zachované) a cieĐového textu
prílohou tejto monografie. ýísla strán v cieĐovom texte zodpovedajú, z dôvodu snahy
o prehĐadnosĢ a možnosĢ jednoduchého porovnávania obidvoch textov, þíslovaniu
strán východiskového textu. ZároveĖ upozorĖujeme, že všetky citáty z odbornej
literatúry vydanej v inom ako slovenskom alebo þeskom jazyku sú v práci uvedené
v nami vytvorenom slovenskom preklade. Citáty a príklady z východiskového textu,
knihy Antona Dolleczeka, sú oznaþené skratkou AD.
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