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ODKRÝVANIE VRSTIEV V UMELECKOM TEXTE G. G. MÁRQUEZA: SVÄTICA 

AKO PREKLADATEĽSKÁ VÝZVA 

 
Adriána KOŽELOVÁ 

 

 

Dvanásť príbehov z cudziny 

Dielo kolumbijského spisovateľa Gabriela Garcíu Márqueza má možnosť slovenský 

recipient poznať z doterajších vydaných devätnástich titulov (bez reedícií), ktoré sú 

prekladmi pôvodiny alebo zbierkou vybraných poviedok. Márquezovo dielo je na Slovensku 

dostatočne známe a nie je nutné pripomínať, že máme dočinenia s náročným autorom, 

u ktorého i zdanlivo jednoduchý príbeh nadobúda hlbší význam vďaka intertextualite, 

alúziám a silnej radiácii slova, ktoré na prvý pohľad exaktne pomenúva opisovanú 

skutočnosť, no čitateľovi núka možnosť preniknúť do textu a postupne nachádzať nové 

informácie, ktoré z umeleckej výpovede robia latentnú matériu saturovanú odkazmi, 

náznakmi, zmienkami. Viera obyvateľov Latinskej Ameriky v „ich mýty ako vo svoju reálnu 

minulosť“ (Zelený-Atapana, 2009, 96) je vlastná aj spisovateľovi. Spomienka má 

v Márquezovej tvorbe primárny význam, a v spisovateľovom diele je základom literárnej 

komunikácie, pretože „myšlienky sú často uplynulé udalosti“ 
1 

(Drengubiak, 2003, 3).  

Preklad Márquezovho diela nie je jednoduchou, jednoznačnou záležitosťou. 

Recipientovi treba sprostredkovať translát porovnateľný s originálom, aby oslovil 

sémantického aj semiotického čitateľa. Zbierka poviedok Dvanásť príbehov z cudziny (1991) 

– slovenský preklad a upravená reedícia: 2010 – Dvanásť príbehov z cudziny, špan. Doce 

cuentos peregrinos, preložila Eva Palkovičová, Bratislava, Ikar a 1995 – Dvanásť príbehov 

z cudziny, špan. Doce cuentos peregrinos, preložila Eva Palkovičová, Bratislava, Hajko a 

Hajková) je súborom príbehov o pútnikoch. Materiál k poviedkam vznikal dlhší čas, o čom sa 

zmieňuje autor v prológu. Poviedky Šťastné leto pani Forbesovej a Kvapky krvi v bielom 

snehu napísal už v roku 1976 a „literárne časopisy vo viacerých krajinách ich okamžite 

uverejnili“ (Márquez, 1995, 9). Poviedky vznikali v priebehu osemnástich rokov a ešte pred 

publikovaním zbierky niektoré z nich slúžili ako predloha k filmovým scenárom, novinových 

príbehov a jedna sa stala námetom televízneho seriálu. Po rokoch sa ocitli v diele, ktoré má 

na rozdiel od ostatných Márquezových zbierok spoločný motív: putovanie (porovnaj český 

názov: Dvanáct povídek o poutnicích). Protagonistami sú Latinskoameričania, ktorí sa 

z rôznych dôvodov ocitli v Európe. Autor vyobrazuje konflikt dvoch rozdielnych svetov, 

názorov a životných postojov: slobodu a spontánnosť Američanov v rozpore s racionálnosťou 

Európanov.  

 

Svätica (La Santa) 

Ústrednou témou poviedky Svätica (august 1981) je nekonečné úsilie otca 

o vyhlásenie dcéry za svätú. Margarito Duarte prichádza do Ríma z regiónu Tolima 

z kolumbijských Ánd. Dlhých dvadsaťdva rokov nosí v puzdre od violončela neporušené telo 

mŕtvej dcéry. Keď bolo treba v rodnej Tolime kvôli výstavbe vodnej nádrže presťahovať 

cintorín, Margarito, tak ako ostatní obyvatelia, musel vykopať hrob a preniesť pozostatky 

zosnulej manželky. Tá mu zomrela krátko po pôrode. Dcéra zomrela ako sedemročná. Telo 

dcéry zostalo neporušené a keď zodvihli vrchnák, zaplavila ich vôňa čerstvých ruží. 

Neporušenosť tela bola „nepochybným symptómom svätosti“, no „najväčšmi ich však 

prekvapilo, že telo bolo ľahučké ako vtáčie pierko“ (Márquez, 2010, 39). Spoluobyvatelia 

i miestny biskup sa rozhodli, že Margarita vyšlú do Ríma, aby dosiahol svätorečenie. Tu sa 

začína príbeh otca, ktorý oddane slúži myšlienke, že jeho dcéra je sväticou a aj po smrti ju 

miluje natoľko, že jej obetuje dlhých dvadsaťdva rokov a od úradu k úradu prosí, aby si jeho 
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príbeh niekto vypočul a začal konať. Rím je pre Duarteho „dostredivým miestom všetkých 

vrstiev areálovo, až panoramaticky komponovaného problému „cudzí“ subjekt [...] verzus 

„domáce“ subjekty [...] (Žemberová, 2012, 215).  

 

Originál a preklad → narušenie románových kategórií 

Preklad poviedky Svätica si vyžaduje náležitú pozornosť a rozvážnosť pokiaľ ide 

o voľbu prekladateľskej stratégie, pretože text prekvapuje vysokou frekvenciou výskytu 

kultúrnych reálií a to nielen explicitných, ale aj implicitných, ktoré vyplývajú zo situácií 

alebo nepriamo súvisia s historickým a spoločenským kontextom. „Aj toto dielo obsahuje 

celý rad poznatkov o mravoch a zvyklostiach, [...] ktoré sú charakteristické pre rozličné 

etnické skupiny, pochopiteľne to stavia prekladateľa pred vskutku náročnú úlohu, keďže si 

musí reálie sústavne vyhľadávať a overovať [...].“ (Franek, 2004, 159). Kultúrna tradícia 

v Latinskej Amerike existuje a pretrváva ako „vrstvenie“ (Housková, 1998, 26) a kultúrne 

reálie reflektované v umeleckých textoch latinskoamerických autorov kopíruje dve odlišné 

koncepcie prístupov k ponímaniu hispanoamerickej kultúry: „koncepce harmonizujíci, která 

zdůrazňuje souzvuk, a koncepce dramatická, která shledává mezi jednotlivými tradicemi 

nepřevoditelnou odlišnost“ (Housková, 1998, 26). 

Jednou zo zaujímavých skutočností je presné vytýčenie časového a priestorového 

univerza. Autor rámcuje príbeh dobovo. Dej poviedky začína v čase, keď pápež Pius XII. trpí 

záchvatmi štikútky a končí, keď „ďalší piati pápeži už boli na druhom svete“ (Márquez, 

2010, 53). Jestvuje lepšia možnosť ohraničenia fikcie než ohraničiť začiatok i koniec príbehu 

s religióznou tematikou pôsobením pápežov v úrade? Začiatok deja je presne definovaný. 

Pius XII (vlastným menom Eugenio Pacelli, *1876) pôsobil na pápežskom stolci v rokoch 

1939-1958. 
2
 Koniec životného príbehu Margarita Duarteho G. García Márquez komentuje 

slovami: „Era él, viejo y cansado. Habían muerto cinco papas [...]“ (Márquez, 1992, 25). 

V slovenskom preklade sa dočítame: „Bol to on. Ďalší piati pápeži už boli na druhom svete“ 

(Márquez, 2010, 53). Ako problém sa javí adjektívum ďalší, pretože v španielskom origináli 

nefiguruje. Autor v origináli píše, že zomreli piati pápeži. Adjektívum ďalší Krátky slovník 

slovenského jazyka definuje ako: 

ďalší príd. 

1. nasledujúci (v čase, v priestore): ďalší vlak, ďalšia miestnosť 

V prípade slovenského textu by teda dokopy zomrelo 6 pápežov, zatiaľ čo v španielskom 

texte ich bolo 5. V čase publikovania poviedky (r.1981) i prekladu (r. 1995) však bolo 

poradie posledných piatich pápežov nasledujúce: 

 

265. Pius XII. (*1876) 1939-1958 (Eugenio Pacelli) 

266. Ján XXIII. (*1881) 1958-1963 (Angelo Giuseppe Roncalli) 

267. Pavol VI. (*1897) 1963-1978 (Giovanni Batista Montini) 

268. Ján Pavol I. (*1912) 1978 (Albino Luciani) 

269. Ján Pavol II. (*1920) od r. 1978 (Karol Wojtyla)
3
 

 

Úradovanie pápežov Pia XII. až Jána Pavla II. uzatvára obdobie piatich pápežov, čo je 

spisovateľovo rámcovanie časového univerza. Šiesty v rámci časopriestoru poviedky a 270. 

v poradí je pápež Benedikt XVI, ktorý sa stal pápežom až v roku 2005, t.j. dvadsaťštyri rokov 

po publikovaní poviedky a desať rokov po publikovaní prekladu.  

Zaujímavý je aj topos. Na rozdiel od svetoznámeho románu Sto rokov samoty, kde 

spisovateľ vytvára fiktívne mestečko Macondo, ktoré sa časom stáva archetypálnym 

miestom, je pre všetky miesta zbierky Dvanásť príbehov z cudziny príznačná ich reálnosť. 

Názvy ulíc, pamiatok, inštitúcií, geografické názvy aj názvy umeleckých diel jestvujú 

a pomenúvajú existujúce objekty a lokality. Pravdepodobne nie je náhoda, že G. García 
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Márquez vyberá protagonistovi Duartemu ako rodné miesto kolumbijskú Tolimu, región 

v andskom pohorí. Región je významným náboženským a kultúrnym strediskom (Zelený-

Atapama, 2009, 96, 103, 118). Informácie o Tolime aj o ďalších náboženských strediskách 

máme „vďaka mnohým španielskym kronikárom, ktorí pôsobili v miestokráľovstve Nová 

Granada (predovšetkým dnešná Kolumbia)“ (Zelený-Atapama, 2009, 118). Jej názov podľa 

niektorých zdrojov 
4 

pochádza z jazyka panche, z ktorého sa dodnes zachovalo iba osem slov. 

Tolima, tulima, dulima označuje snežnú alebo zahmlenú rieku. G. García Márquez obľubuje 

komunikáciu s čitateľom, ale obzvlášť rád pri písaní myslí na prekladateľov. V niekoľkých 

rozhovoroch sa témy dotkol a spomínal na trochu škodoradostný pocit, ako si s konkrétnou 

kultúrnou reáliou, alúziou alebo intertextovou zmienkou poradia, ak ju vôbec objavia. 

Nasledujúca analýza by mohla odhaľovať jednu z nich.  

Svätica, čisté a nevinné dievčatko, zostane zázračne nedotknutá práve v regióne, 

ktorého názov charakterizuje sneh alebo hmla. Jedno i druhé má svoj symbolický význam. 

Sneh vďaka bielej farbe reprezentuje čistotu, no zároveň, kvôli zime a ročnému obdobiu, 

ktoré sa s ňou spája, značí mŕtvy čas, kedy príroda nežije, len hibernuje. Hmla zase 

symbolizuje neznáme, nejasné, tušené a intuitívne. Oba svety, čistý snehobiely aj ten 

zahalený tajomnom, sú pre Sväticu prirodzeným priestorom. Je na hranici života a smrti. 

Bielobu Márquez akcentuje viacerými lexikálnymi jednotkami. Spomína „múmiu“ (Márquez, 

2010, 40) alebo „biele šaty ako nevestička“  (Márquez, 2010, 40). Všetko evokuje bielu, 

svetlú farbu. V španielskom origináli sa však objavuje ďalší symbol, ktorý si zasluhuje 

pozornosť prekladateľa. Dievčatko má na hlave korunku z kvietkov pomarančovníka. 

Španielskemu recipientovi uvedená súvislosť so svadbou neunikne, pretože kvet 

pomarančovníka (špan. azahar) je biely a symbolom svadby i typickou svadobnou výzdobou. 

Dôvodom je farba. Keďže uvedené reálie – farba kvetu pomarančovníka a jeho väzba na 

svadbu – nemusia byť pre slovenského čitateľa samozrejmosťou, čo v súlade s chýbajúcou 

empíriou zrejme nebude prekvapivou skutočnosťou. V preklade by možno bolo vhodné 

zvážiť internú vysvetlivku a doplniť informáciu adjektívom biely, napr. korunka z bielych 

kvetov pomarančovníka. Zvlášť preto, že substantívum pomarančovník priamo núka ako 

prvoplánovú asociáciu súvis s oranžovou farbou. Podobná interpretácia zbytočne oslabuje 

umelecký efekt a vytvára priestor pre divergenciu vo vzťahu originál – preklad.  

V súvislosti s analýzou prekladu je kuriózna ešte jedna skutočnosť. Obyvatelia 

tolimského regiónu sú potomkami predkolumbovskej kultúry panches alebo inak nazývaných 

aj tolimanes (300 – 1500 po Kristovi). Historici sa zhodujú, že ide o kultúru seminomádov
5
. 

Túto skutočnosť zrejme reflektuje Duarteho dvadsaťdvaročný pobyt v Ríme.  

Žena mala v kultúre panches zvláštne postavenie. Muž bol nadradený a v prípade, že sa ako 

prvorodená narodila dcéra, zabili ju a robili tak dovtedy, kým sa nenarodil chlapec. Dievčatá 

museli podstúpiť ženskú obriezku, preto bola úmrtnosť novorodených dievčat vysoká.
6
 

Príbeh Svätice môže byť kultúrnou alúziou na uvedené praktiky tolimskej predkolumbovskej 

kultúry a spisovateľ ponúka svoj symbolický umelecký hold tým, ktoré nespravodlivo 

a nezmyselne prišli o život. Svätica, sedemročné dievčatko oblečené ako nevesta, dojíma 

nevinnosťou a čistotou. Ak tieto fakty zohľadní prekladateľ, možno by bolo vhodné 

rešpektovať originál a nevyužívať synonymiu v pasážach, kde sa hovorí o dievčati, dcére, 

dievčatku. V slovenskom preklade sa dočítame, že Duarteho žena zomrela krátko potom, čo 

priviedla na svet ich „prvé dieťa“ (Márquez,. 2010, 39), v španielčine: „murió poco después 

en el parto de la primera hija“ (Márquez, 1992, 19), pričom ekvivalentom španielskeho hija 

je v slovenčine dcéra. Preklad je idiomatický, vyznieva prirodzene a z hľadiska prirodzenosti 

nemožno prekladateľkinmu postupu nič vyčítať. Ak však smrť mladej matky a dcéry 

ponímame v možnom historicko-kultúrnom kontexte, ženský element treba nechať vyniknúť 

a ponechať mu v texte dominanciu, ktorú preferuje autor originálu. 
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Jednou z prekladateľských stratégií uplatnených v poviedke Svätica je grafické 

odlíšenie talianskych replík niektorých z protagonistov. Autor nimi dotvára autentickú 

atmosféru Ríma. V španielskom origináli odlíšené nie sú. Autorova intencia oživiť text 

taliančinou napomáha percepcii intenzity talianskeho prostredia. Treba pripomenúť, že 

jazyková kombinácia španielčina – taliančina je pre porozumenie omnoho konformnejšia než 

kombinácia akéhokoľvek slovanského jazyka s románskym jazykom. Pre recipienta originálu 

nebude problematické porozumieť, pre recipienta prekladu, ak neovláda niektorý 

z románskych jazykov, zrejme áno. Na mysli však máme len porozumenie konkrétnych 

replík, nie porozumenie na úrovni vyššej textovej jednotky. Preto je možno zbytočné 

upozorňovať čitateľa prekladu na cudzí jazyk v texte. Prvok cudzosti v našom prípade nemusí 

byť chápaný ako Lotmanova kultúra my – oni a napätie medzi originálom a prekladom, ale 

ako súčasť miestneho koloritu. Cudzinec a prišelec sa stal prirodzenou súčasťou lokality, 

ktorá sa po dvadsiatich dvoch rokoch stáva jeho domovom.  

Napokon sa v slovenskom preklade stretneme aj s drobnými chybami, ktoré určite 

vznikli z nepozornosti, napr. vek protagonistu v origináli je v čase svadby osemnásť rokov, 

v slovenčine je to devätnásť. Rozdiel jedného roka nie je natoľko markantný, aby spôsobil 

nepochopenie originálu. Ale mladý vek Duarteho, ktorý hneď na prahu dospelosti ovdovel, je 

určite autorov zámer. Ako osemnásťročný stratil manželku a ako dvadsaťštyriročný prišiel 

o dcéru. Na prahu mladosti, keď je život v rozpuku a človek ešte len začína skutočný život, 

Margarito Duarte sa stáva pútnikom a v bezhraničnej viere obetuje svoj život mŕtvej dcére, 

Svätici. V pokore a tichosti putuje do neznámej krajiny a podniká cestu, na ktorej konci stojí 

on sám. Svätec. 

 

Záver 

Interpretovať poviedku Svätica treba v historickom, sociologickom aj 

psychologickom kontexte. Do úvahy treba brať aj geografický priestor, kultúrne fenomény a 

pripravenosť čitateľa recipovať text, ktorého dimenzia je natoľko hlboká, že je takmer 

nemožné zachytiť všetky jeho aspekty, pretože „jazyk nie je matéria, ale inštrument“ 

(Rakšányiová, 2005, 70). Preklad takéhoto a podobných textov si vyžaduje vysoký stupeň 

interkultúrnej kompetencie prekladateľa, ktorý by mal byť schopný „procesu interakce 

a sdělování“ (Průcha, 2010, 16). G. García Márquez do textu premyslene kóduje obrazy, 

ktoré odkazujú na antickú mytológiu, latinskoamerickú mytológiu, Bibliu, ale aj na autorov 

mnohých literárnych diel. Radiácia slova je silná, slovo vytvára vzťahy s ostatnými v 

konkrétnom literárnom texte, ale aj v kontexte a kotexte iných literárnych diel. Prekladateľ ju 

musí rešpektovať a neuzatvárať otvorené miesta v umeleckom texte. Text si na jeho dotváraní 

vyžaduje aktívnu spoluúčasť čitateľa a až na základe takejto literárnej komunikácie je možná 

jeho konkretizácia, pretože „sdělování díla nespočívá v tom, že se dílo četbou stalo 

sdělitelným nějakému čtenáři. Dílo samo je sdělováním, zápasící intimitou mezi požadavkem 

četby a požadavkem psaní [...]“ (Blanchot, 1999, 268). 

 
Poznámky 
1 
„Les pensées sont parfois des événements passés [...]“ (preklad A.K.). 

2 
Dostupné on-line na: http://www.sme.sk/c/1092939/prehlad-papezov-rimskokatolickej-cirkvi.html, citované  

4.11.2012. 
3 
Dostupné on-line na: http://www.sme.sk/c/1092939/prehlad-papezov-rimskokatolickej-cirkvi.html, citované 

4.11.2012. 
4 
Dostupné on-line na: http://expertconsulting.com.co/Colombia/Panches/Panches.html, citované 4.11.2012. 

5 
Dostupné on-line na: http://expertconsulting.com.co/Colombia/Panches/Panches.html, citované 5.11.2012. 

6 
„En caso de que fuera mujer la mataban, y también a las siguientes hasta que naciera un hombre. [...] 

Practicaban la circuncisión en las niñas recién nacidas lo que generaba una alta mortalidad de la población 

infantil femenina.“ (preklad A.K.) Dostupné on-line na: 

http://expertconsulting.com.co/Colombia/Panches/Panches.html, citované 5.11.2012. 

http://www.sme.sk/c/1092939/prehlad-papezov-rimskokatolickej-cirkvi.html
http://www.sme.sk/c/1092939/prehlad-papezov-rimskokatolickej-cirkvi.html
http://expertconsulting.com.co/Colombia/Panches/Panches.html
http://expertconsulting.com.co/Colombia/Panches/Panches.html
http://expertconsulting.com.co/Colombia/Panches/Panches.html
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Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Resumen 

Margarito Duarte, el protagonista, es un padre que sufre la desgracia que un día su hija y su 

esposa mueren. Al trasladar las tumbas a un nuevo cementerio, encuentra el cuerpo de la niña 

está en perfecto estado y con perfume a rosas. Se empieza a hablar de santidad y Margarito  

mete  el cuerpo  en un baúl y se marcha a Roma. Se instala allí, sin ser recibido por ninguno 

de los Papas que se van sucediendo. Sin darse cuenta a través del cuerpo incorrupto de su 

hija, llevaba ya veintidós años luchando por la causa legítima de su propia canonización. El 

cuento se caracteriza por su intertextualidad en la escritura. Se puede descubrir el contexto 

histórico, precolombino. A la hora de traducir el texto artístico, el traductor debe tener en 

cuenta la dimensión profunda del texto y tratar de no perder el código del autor.    
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