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K prekladu nepreložiteľného 

v diele M. Kocjubynského Tiene zabudnutých predkov 

 

Adriana AMIR 

 

 Bezekvivalentná lexika, lingvokulturémy, precedentné fenomény, pod všetky tieto 

kategórie spadajú reálie, výrazy tesne späté s národným koloritom a národnou 

samostatnosťou, neoddeliteľné od času a miesta výskytu. Poskytujú najviac informácií 

ohľadne spôsobu myslenia ľudí, ich každodenného prežívania či histórie a v literárnych 

dielach sú najtesnejšie prepojené práve s podtextom, resp. s intertextuálnymi skutočnosťami. 

Znalosť reálií hrá pri preklade veľkú rolu, bez sumy patričných vedomostí nie je možné 

stvoriť kvalitný preklad, ktorý by nielen zo strany lexikologickej verne preniesol obsahovú 

náplň východiskového jazyka, ale aby zároveň zvýraznil- odhalil všetky tieto nuansy v 

cieľovom jazyku. Je nutnosťou poznať historické,  materiálne, či sociálne pozadie doby, 

v ktorej sa príbeh originálu odohráva.  

Hlavné problémy, s ktorými sa pri preklade reálií potýkame,  sú:  

1.   absencia ich ekvivalentu v cieľovom jazyku 

2.   nutnosť zároveň s denotatívnym významom sprostredkovať aj konotácie. Jednou z 

najznámejších definícií v našom prostredí je Popovičova charakteristika reálií ako prvkov 

kultúrneho kódu, ktorých realizácia prebieha v téme originálu (Popovič, 1983). Keďže na 

základe tejto definície je zložité určiť, čo všetko do skupiny reálií patrí a čo nie (pokiaľ sa to 

dá jednoznačne ohraničiť), hľadali sme konkrétnejšiu definíciu u J. Vilikovského, ten 

priraďuje reálie k ťažko  preložiteľným prvkom na základe ich prepojenosti s dobou, miestom 

a jazykom vzniku a uvádza ich ako jednu z kategórií kultúrne podmienených prvkov. Popri 

reáliách k týmto prvkom pričleňuje aj oslovenia,  miery a váhy. Translatologická literatúra 

(napr. Levý, 1983, Tellinger, 2005) chápe ale miery, váhy a oslovenia ako subkategórie 

fenoménu reálie. Takéto ponímanie reálií by zodpovedalo aj názoru Hochela (Hochel, 1990), 

ktorý reálie špecifikuje ich prepojením s dobovou realitou. Na základe toho potom u dnešného 

čitateľa nevyvolávajú totožné asociácie, ako im prisúdil autor. Prekladateľ sa preto môže 

rozhodnúť dané sprievodné predstavy verbalizovať, aby boli zrejmé aj recipientovi cieľového 

textu. Z uvedeného vyplýva, že pod reáliami ako nositeľmi národnej kultúry nemusíme 

rozumieť len objekty, ale aj sviatky, tituly, oslovenia, či pozdravy. Pri najširšom ponímaní 

reálií sa k nim dajú priradiť aj gestá a citoslovcia. Preložiť reálie – značí nájsť zodpovedajúci 
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výraz v jazyku cieľovom. Ako toho však dosiahnuť, ak sa v etnokultúre, materiálnej, či 

duchovnej, v  histórii nositeľov tohto jazyka takýto objekt, pojem alebo jav nenachádza?                        

 S rozličným chápaním a definovaním reálií súvisia aj rôzne spôsoby ich klasifikácie. 

Pôvodne stálo v odbornej literatúre v popredí hľadisko predmetné, neskôr nachádzame 

delenia na základe konotatívneho významu.  

 V našej práci budeme vychádzať z kategorizácie podľa Vlachova a Florina 

(Vlachov/Florin, 1980), ktorá zohľadňuje  tri  aspekty pri  kategorizácie reálií: 

 miestny aspekt, 

 časový aspekt, 

 predmetný aspekt, 

 Miestne delenie reálií si všíma skutočnosť, že reálie uvádzané v origináli nemusia 

bezpodmienečne patriť do východiskovej kultúry. Dej diela sa môže odohrávať v kultúrnom 

prostredí neznámom aj čitateľovi východiskového textu. V takomto prípade hovoríme o 

cudzích reáliách. Vzhľadom na skutočnosť, či ide o reálie rozšírené a známe vo viacerých 

kultúrnych spoločenstvách, delíme ich na dve podkategórie: internacionálne a regionálne.                        

Na druhej strane rozlišujeme domáce reálie, ktoré možno na základe lokálneho aspektu ich 

použitia kategorizovať do troch skupín: národné, lokálne a mikroreálie.                        

 Pri delení reálií je možné vychádzať aj z temporálneho hľadiska. Výsledkom 

takéhoto delenia sú dve základné skupiny reálií: súčasné a historické. 

 Tretím, asi najrozšírenejším aspektom kategorizácie reálií je predmetné hľadisko. 

Vlachov a Florin vytvorili rozsiahle delenie, ktoré sa zakladá na rozlišovaní troch hlavných 

skupín reálií. Sú to reálie geografické, etnografické a spoločensko-politické.                        

Uvedená klasifikácia tejto špecifickej kategórie lexém je potrebná kvôli ich presnejšej 

lokalizácii v samotnom texte.                        

Preklad reálií  

 Podľa Roxolany Zorivčak, ukrajinskej translatologičky, teoretičky prekladu, ktorá sa 

venuje práve problematike reálií, pri transfere reálií nehovoríme o preklade v doslovnom 

ponímaní, ide len o nájdenie sémanticky a štylisticky zodpovedajúceho výrazu a translačné 

prepisovanie reálií. R. Zorivčak uvádza pri výskume reálií až osem spôsobov transferu 

z jedného jazyka do druhého: 

1. transkripcia (transliterácia) 

2. hyperonymický preklad 

3. deskriptívna perifráza (opisový spôsob) 

4. kombinovaná reanimácia 
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5. medzijazykovú transpozíciu na konotatívnej úrovni 

6. substitúcia 

7. kontextuálny preklad 

      8.   interpretácia   

                                                                                                                                                        

V praktickej časti nášho príspevku si bližšie všimneme prenos jednotlivých typov reálií z  

diela M. Kocjubynského Tiene zabudnutých predkov do slovenského a českého jazyka.  1 

 

 Geografické reálie – toponymá 

Черемош, sk: Čeremoš, čs: Čeremoš- v kontexte slov slovenského a českého jazyka, sa 

transliterované slovo zvýrazňuje ako cudzie a získava nevšedné konotácie, exotizuje text. 

Ігрець, sk: Ihrec, čs: Ihrec 

Синиця, sk: Synyce, čs: Synyce 

Дзембронь, sk: Dzembroň, čs: Dzembroň 

Біла Кобила, sk: Biela Kobyla, čs: Bílá kobyla 

Говерля, sk: Hoverľa, čs: Hoverlja 

Бескид, sk: Beskyd, čs: Beskyd 

Чорногора, sk: Čornohora, čs: Černá hora- transkripcoiu v čes. jazyku vznikol dvojslovný 

výraz – aj keď prekladateľka mohla zachovať jednu líniu ako vo prípade výrazov  Ihrec, či 

Čeremoš. 

Vlastné mená sa transliteráciou preniesli do slovenského prekladu  veľmi dôsledne: Annyčka, 

(čs: Anička) Marcynova, Palijčuk, Huteňuk, Mykola, Ilena Močarnykova.. 

 

Etnografické reálie – každodenný život- jedlá a nápoje 

Кулеша, sk: kuľaša , v slovenčine maximálne vhodný ekvivalent, keďže je foneticky blízky 

a zároveň obsahovo totožný, 

 čs: - kuleša, kukuřičná kaše (ide o kalk s textovou adaptáciou) 

      -  kukuřičná kaše (substitúcia, sémanticko-štylistický ekvivalent v cieľovom jazyku)   

      -  večeře (zvolením tohto slova sa prekladateľka dopustila tematického posunu v preklade) 

      - kaše (hyperonymický preklad, druhový význam je podaný zodpovedajúcim druhovým 

ekvivalentom v cieľovom jazyku) 

                                                 
1 Podľa klasifikácie Vlachova/Florina, 1980, skratkou sk označujeme slovenský preklad a čs český preklad. 
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Гуслянка2, sk: kyslé mlieko (deskriptívnou perifrázou, použitím opisného spôsobu docielil 

prekladateľ porozumenie u slovensky hovoriaceho čitateľa), čs: žinčice (neporozumením 

výrazu v origináli došlo k negatívnemu posunu) 

Жентиця, sk: žinčica, čs: žinčice. Huculský výraz Kocjubynskyj vysvetlil pod čiarou ako 

ukrajinské сироватка, naši prekladatelia sa iste kvôli fonetickej blízkosti s huculským slovom 

rozhodli použiť slovo žinčica3 a môžeme to zhodnotiť ako adekvátne riešenie, vzhľadom na 

výber samotného autora. 

Будз4, sk: syr, čs: sýr. Opäť huculský výraz pre syr, v ukrajinskom jazyku сир. 

Голубці, sk: plnená kapusta, čs: plněná kapusta (perifrázou, opisným spôsobom substituovali 

obaja prekladatelia výraz v origináli, v záujme porozumenia v cieľovej kultúre). 

Біб, sk: bôb, čs: fazole (neporozumením výrazu v origináli došlo v češtine k negatívnemu 

posunu5). 

Бурак, sk: kvaka, čs: polívka. V prípade slovenského prekladu ide o medzijazykovú 

transpozíciu na konotatívnej úrovni, plodina kvaka sa naozaj podobá plodine nazvanej бурак, 

aj keď o totožnosti reč nemôže byť. Český výraz je opäť niekde situačne vpredu 

a pravdepodobne hyperonymickým prekladom „ukuchtil“  už hotový produkt z tejto plodiny- 

polievku. 

 

Etnografické reálie – každodenný život – odev a šperky 

Лудіння, sk: - honosné šaty 

                      - kroje                                                                                                                                              

čs: -...se strojila... 

      - kroje. Autor originálu použil mimotextovú explikáciu6 (v poznámke pod čiarou objasnil 

tento výraz, typický pre Huculov). Prekladatelia sa s tým popasovali tak, že o mimotextové 

explikácie sa neopierajú vôbec a volia radšej explikácie textové. Alena Morávková dokonca 

substituovala substantívum лудіння -  verbom „se strojila“, čím dodala prostému obliekaniu 

sa slávnostnejší ráz. Лудіння je ukrajinský dialektný výraz pre odev, oblečenie. Je nanajvýš 

otázne, prečo sa slovenský, ale aj český prekladateľ(-ka) rozhodli pre výraz „kroj“, ktorý mu 

nie je plnohodnotným ekvivalentom. Ak by sa autor rozhodol použiť „kroj“, volil by výraz 

„костюм“, „святковий костюм“ resp. „святкове вбрання“. Možno je to príkladom 

                                                 
2 Гуслянка - nápoj Huculov, ktorý vzniká zmiešaním kyslého a prevareného sladkého mlieka 
3 Žinčica je odvarená sladká srvátka, nie sú teda totožné, viac pozri na 
http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=594   
4 Будз – okrúhly bochník syra 
5 Otáznym zostáva prečo, keďže jestvuje bob obecní. 
6 V novele je celkovo 29 mimotextových explikácií, vydanie z r. 1979. 
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retardačného posunu, keď prekladateľ preferuje staršiu výrazovú formu v záujme 

maximálneho priblíženia sa recipientovi textu (aby všetkým bolo jasné, že na začiatku 20. 

storočia sa na Huculsku nosili kroje - čoby odev a že to držali v truhle -pozri slovenský 

preklad). 

S ďalšími časťami odevu sa prekladateľ „popasoval“ vcelku úspešne, v rámci lexikálnych 

zhôd. Upozorníme na malé nepresnosti, na ktoré sme prišli.  Кептар, sk: kožúšok, čs: 

kožešinová vesta. Použitím deskriptívnej perifrázy sa český čitateľ najviac priblížil 

pôvodnému významu. Дротяні запаски, sk: zápasky zdobené prámikmi-  ako ekvivalent, 

zostanú však väčšine slovenských čitateľov záhadou (opäť berieme do úvahy aj rok 1981, 

v ktorom preklad vznikol). Považujeme to za archaizovanie prekladu, v tomto prípade platí, 

že preklad starne rýchlejšie než originál. Česká prekladateľka tento výraz v jednom prípade 

vynechala úplne, na inom mieste použila ekvivalent „sukně“. 

„Bavlněné sukně“ v českom texte sú však čistým výmyslom prekladateľky (nedá sa to nazvať 

ani nadinterpretáciou), takto sa zrejme rozhodla substituovať ukrajinský výraz „дротяні 

запаски“, ktorý je na tomto mieste  v origináli. Došlo tak k vážnemu negatívnemu posunu  

v dôsledku absolútneho neporozumenia originálu. 

 Гугля, sk: - huňa 

                  - halena7. Autor slovenského prekladu jedno a to isté slovo prekladá dvomi 

rôznymi spôsobmi, pričom je istý rozdiel medzi týmito druhmi niekdajšieho odevu. 

Vhodnejšie a pre čitateľa menej mätúce by bolo rozhodnúť sa pre jeden výraz, ak nie sú 

dôvody pre jeho variovanie. 

čs: čepec. Nenáročnú stratégiu zvolila A. Morávková aj pri preklade výrazu „гугля“, 

z ktorého sa v češtine stal „čepec“(môžeme si len predstavovať jeho rozmery, či váhu, ak ho 

už museli niesť na tyči prehodenej cez rameno). 

Ako vidíme transkódovanie neprebehlo na želanej úrovni a výsledkom je dezinformácia. Čo 

do konotatívnej sémantiky, na tomto mieste sa žiada dodať, že slovo „гугля“ má ešte 

implicitný význam, a to „odev prostých ľudí“, či lokálnu sému- poukazuje na etnickú 

prináležitosť.  

Онучі, sk: onuce, čs: onučky. Tento typický tradičný kus odevu bol používaný aj v našich 

končinách, preto nebolo  problematické ho dešifrovať, výraz je dokonca aj foneticky blízky. 

                                                 
7 Huňa prestavovala formou najjednoduchší a najstarší druh vrchného odevu. Využívala sa celá plocha 
základného materiálu bez zvyšku, s dvoma rezmi, ktoré oddeľovali rukávy od prednej časti drieku. Halena sa 
skladala z viacerých  rovných dielov, jej charakteristickým znakom bol dolu chrbtom  visiaci golier. 
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Крашениці, sk: červené nohavice. J. Andričík opisovou perifrázou, explikáciou priamo 

v texte, dekódoval huculský výraz do slovenčiny iste vhodnejším spôsobom než  A. 

Morávková, ktorá na tomto mieste nohavice ani nespomína, túto pasáž úplne vynecháva, čím 

vytvára negatívny posun.  

Череси, sk: vybíjané opasky, čs: opasky. V slovenskom variante opäť opisová perifráza, 

v češtine by sme to nazvali druhom výrazovej straty, neúplnosti.  

Табівки, sk: tanistry, čs: torby  pobité cvočky. Tentokrát naopak, v slovenskom preklade je to 

sčasti výrazová strata, zapríčinená podaním nie úplnej informácie, ktorú český preklad formou 

opisovej perifrázy poskytuje.   

Черлені хустки шовкові, sk: červené hodvábne šatky, čs: červené hedvábne šátky. Šatkám sa 

dá hádam vytknúť len ich odtieň, ktorý bol v origináli zamýšľaný ako „tmavočervený“. 

Постоли, sk: krpce, čs: krpce. Túto huculskú pracovnú obuv sa obaja prekladatelia zhodne 

rozhodli preložiť výrazom, ktorý evokuje typickú starodávnu obuv našich predkov, zámerom 

bolo naturalizovať, no konečným výsledkom je archaizácia tejto časti textu.  

Мережані капчурі8, sk: kvetované pančuchy, čs: vyšívané opánky. Slovenský preklad 

absolútne nekorešponduje s originálom, keďže nejde ani o kvetované, ani o pančuchy, či 

opánky v češtine. Prekladatelia sa priblížili k pôvodnému výrazu v origináli hádam len do tej 

miery, že ide o časť odevu, súvisiacu s dolnými končatinami. 

 

Etnografické reálie – každodenný život – obydlia, nábytok, riad 

Подра, sk: polica, čs: police těsně pod střechou koliby. Hyperonymický preklad uľahčil prácu 

slovenského prekladateľa, avšak na úkor sprostredkovania presného významu. Čeština 

pomocou opisového ekvivalentu sémantiku huculského výrazu vytvorila. To, čo autor diela 

umiestnil mimo textu, česká prekladateľka do textu vrátila. 

Терниця, sk: trlica, čs: trdlice.  

Дійниця, sk: hrotok, čs: krajáč. 

V uvedených prípadoch postupovali prekladatelia vcelku adekvátne, vďaka existujúcim 

výrazom v cieľových jazykoch text archaizovali, čím v podstate docielili obdobný efekt ako 

Kocjubynskyj použitím dialektných výrazov v origináli. 

  

 

 

                                                 
8 Vyšívané (pletené) mriežkovým stehom, vlnené nadkolienky, často zdobené kvetovaným vzorom 
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Etnografické reálie – každodenný život – pozdravy    

- Слава Ісусу! - Навіки слава, sk: Pozdrav pánboh! Pánboh uslyš! Adaptáciou na slovenské 

pomery, vznikol pozdrav nie celkom konotujúci,  pri zachovaní tej istej „trojjedinej božskej 

osoby“ – tj. Ježiša Krista, ako v origináli, by bola dosiahnutá vyššia miera zhody (Pozdravený 

buď Ježiš Kristus! Až na veky amen!), podobne ako v češtine: Pochválen buď Ježíš Kristus! 

Až navěky! 

 

Etnografické reálie – každodenný život – pracovné nástroje 

Барда, sk: sekera, čs: sekyra. Druhový význam zatienil konkrétny. Барда je typ sekery 

s dlhou rukoväťou, pôvodne slúžiacej ako zbraň, opäť hyperonymický preklad. 

Бартка, sk: obuch, čs: sekyra. Malá ostrá sekerka Huculov zanikla vo všeobecnom druhovom 

poňatí, hyperonymický preklad. 

 

Etnografické reálie – umenie a kultúra- hudobné nástroje 

Флояра, sk: flojara, transliterácia. 

 čs: - píšťalka 

       - fujara  

Трембіта, sk: trembita, čs: pastýřská trouba. Trembita je drevená fujara podľa prekladu zo 

slovníka huculských nárečí. Opisová perifráza v češtine. 

Мережана дудка, sk: vybíjaná píšťala, čs: vyřezávaná píšťala  

Денцівка (сопілка), sk: píšťalka, čs: píšťalka. Z huculského slovníka sa dozvedáme, že je to 

malá píšťalka. 

Už na prvý pohľad je evidentná snaha slovenského prekladateľa o variovanie výrazov týchto 

podobných, ale predsa rozdielnych huculských hudobných nástrojov.  V prípade flojary 

a trembity prekladateľ použil transliteráciu, aj keď touto exotizáciou riskoval nepochopenie 

uprostred veľkej väčšiny prijímateľov textu v slovenskom jazyku. Tento spôsob neaplikoval 

v ďalších dvoch prípadoch, držal sa radšej opisovej perifrázy (дудка),  a hyperonymického 

prekladu- aj keď ten má na svedomí stratu kulturologického atribútu reálie. Česká 

prekladateľka sa nám opäť „stráca v preklade“. Sprostredkúva druhový význam (píšťalka, 

píšťala, vybíjaná píšťala), pričom ochudobňuje čitateľa českého textu o poznanie bohatstva 

rôznych typov huculských hudobných nástrojov, ad hoc píšťal. Fakticky je to derealizácia 

reálií, keď sa konkrétny význam podá lexémou širšej referencie. Podľa nášho názoru mohla 

skôr zvoliť metódu mimotextovej explikácie. 
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Etnografické reálie – umenie a kultúra- sviatky a obyčaje 

Святий Іля воював з тими..., sk: sv. Eliáš bojoval s nečistými, čs: Sv. Ilja bojoval 

s pekelnými mocnostmi. Je otázne, či je táto konotácia dostatočne zakorenená aj u českého  

a slovenského národov, rovnako ako u Huculov. 9  

Маланка, sk: Silvester, čs: Nový rok. Substitúcia v slovenčine, v češtine negatívny posun.  

Пізні вогні, sk: neskoré svetlá, čs: pozdní světlo. Kalkovaním vznikol v oboch jazykoch 

výraz, ktorý nedisponuje identickými konotáciami, ako bolo autorom zamýšľané v origináli. 

Обкурював ладаном хату, sk: okiadzal chalupu, čs: vykuřoval kadidlem chalupu. 

Substituovaním bol docielený zámer priblížiť čitateľom tento očistný rituál dostatočne známy 

aj v našom kultúrnom kontexte, vynechaním lexémy „ladanum“ nebol však odkaz informačne 

naplnený, v češtine dokonca modifikovaný. 

 

Etnografické reálie – umenie a kultúra- folklór 

Градівник і мольфар, sk: zariekavač krupobitia a čarodejník, čs: zaříkávač krupobití 

a čarodejník. Keďže lexémamis patričnou konotáciou cieľové jazyky  nedisponujú, 

vypomohli si prekladatelia opisovou perifrázou. 

 

Etnografické reálie – umenie a kultúra- mytológia 

Арідник, sk: aridnyk, (zlý duch), transliterácia. Pri vysokom výskyte práve démonických 

postáv čitatelia iste strácajú prehľad a neuvedomia si hierarchiu týchto bytostí. Tomuto 

chaosu napomáha aj povrchný preklad najmä do českého jazyka. Veď len koľko variácií má 

шезник, či нявка ! Je evidentné, že po pôvode týchto nižších démonov sa zdĺhavo nepátralo, 

pričom oni  skutočne minulosť a pôvod majú - aspoň tak, ako je to zafixované vo 

Vojtovyčovej antológii Ukrajinskej mytológie (Vojtovyč, 2002). Vzhľadom na náš text má 

zmysel prihliadať aj na tieto konotácie. 

 čs: - Aridnyk 

      -  nečistá síla, zlý duch  

Злий, sk: zlý duch, čs: čert 

„Той“, шезник, sk:- čert 

     - pekelník 

     - ten šialenec   

     - „on“,  čert                                                                                                                                                       

                                                 
9 Po prijatí kresťanstva prešiel kult Perúna (Hromovládca) na sv. Ilju, Eliáša- hromovníka, jeho sviatok je 20.6.  
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čs:- čert 

     - „on“  

     - ten šílenec 

     - (lesní) skřet 

Воно, sk: diabol, čs: o n o 

Бог-сонце, sk: boh-slnko, čs: sluneční bůh 

Мара, sk: mátohy, čs: rohatý. Absolútne nepochopenie predlohy v češtine, rohatý predsa nie 

je mátoha. 

Лісна, sk: víla, čs: divoženka 

Бісиця10, sk: striga, čs: čertice.  

Лісовики, sk: lesní muži, čs: lesní skřítci 

Чугайстир, sk: čuhajstyr, čs: Čuhajstyr. Transliterácia ako spôsob, ktorým sa vysporiadali 

s týmto typom bezekvivalentnej lexémy, zapríčinila exotizáciu textu.  Čitatelia musia pozorne 

sledovať kontext, aby vypátrali o akú postavu pôjde a aký bude mať vplyv na ďalší vývoj 

deja.   

Нявки, sk: - víly 

                  - rusalky 

čs: - divočáky11. 

      - divoženky 

      - rusalky 

Відьма, sk: - bosorka 

                   - čarodejnica 

čs: čarodějnice.  

Ворожка, sk: vedomkyňa, čs: babka korenářka, bylinkářka 

 

Etnografické reálie – etnické objekty- etnonymá 

Ирщені, sk: pravoslávni, čs: křesťani. Ak vezmeme do úvahy preklad tohto výrazu, tj. 

pokrstení, vo význame opozita k pohanom, tak zvýrazňovanie pravoslávia v slovenskom 

preklade nie je namieste, iba ak by mal prekladateľ zámer nadinterpretovať. Substitúciou 

významu v češtine sa výraz křesťani stal adekvátnejším.  

                                                 
10 Preklad z biblie ukrajinskej mytológie vraví, že je to zlý duch, čert, bes. 
Striga je viďma 
11 Táto hrubá chyba je na str. 10 a veríme, že nemohla vzniknúť nijako ináč, len zlyhaním editora, resp. 
korektora. 
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Etnografické reálie – etnické objekty –prezývky 

„Вуйко“, sk: „maco“, čs: huňáč. Prezývka patriaca u Huculov nepriateľovi dobytka. 

V slovenčine  a češtine to nekonotuje  jednoznačne s týmto významom, prekladatelia sa 

snažili nájsť ekvivalent skôr pre zviera ako také, nie pre medveďa ako „vraha dobytka“.  

Použili najbližšiu substitúciu v jazykoch svojej kultúry- vytvorili denotát.  

Жовтаня, sk: strakuša, čs: Plávka.  

Голубаня, sk: beluša, čs: Stračena. Núkala sa možnosť transliterovať, no  „Žltaňa“, či 

„Modraňa“, ako zoonymy, by zneli príliš inovatívne a u čitateľov by možno neevokovali  ten 

správny živočíšny druh. Konštatujeme preto, že substituovaním, použitím inojazykovej 

analógie bol dosiahnutý ten správny efekt. 

 

Etnografické reálie – peňažné jednotky 

Мідяні гроші, sk: medenáky, čs: měďáky. Transkripcia. 

 

Etnografické reálie – každodenný život- ostatné  

Мряка, sk: hmla, čs: mlha 

Негура, sk: hmla, čs: hustá mlha 

Дроб’єта, sk: ...?, čs: ? Dialektný výraz pre ovce. Absentujúci v oboch prekladoch  

Ягниці, sk: bahnice, čs: ovce. Bahnice, tento priam agrotermín pre ovce „matky“ zvolil 

slovenský prekladateľ úplne namieste. 

 

Spoločenské a politické reálie – spoločensko-politický život -  stavy, kasty, stavovské 

znaky, symboly 

Козар, sk: koziar, čs: pasák koz. Substitúcia.  

Бовгар, sk: kraviar, čs: pasák. Eventualita pastier kráv by sa nám v slovenčine zdala byť 

zrozumiteľnejšou a jednoznačnejšou, ale prekladateľ sa zrejme snažil zachovať jednoslovný 

výraz. To isté v češtine, pastýř, pastevec. 

Ватаг, sk: bača, čs: bača. Starý bača, ako najstarší a tým aj hlavný v hierarchii.  

 

 Reálie v texte je možné zamieňať hyperonymami, substituovať, ale len v prípade, ak 

tým neškodia celkovému zámeru textu, ak nie sú nositeľmi významov ovplyvňujúcich dej 

a smerovanie sujetu. Ak tomu tak je a majú závažnú funkciu v sujete diela, treba ich kalkovať, 

transkribovať, podávať prostriedkami deskriptívneho opisu alebo kombinovaného prekladu. 

V novele Tiene zabudnutých predkov sa ukazuje, že príslušnosť k danému kultúrnemu 
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prostrediu prináša špecifické videnie objektívnej reality. Jazykové prostriedky sa formujú 

práve pod vplyvom kultúry daného etnosu.  

Na tejto úrovni musí byť prekladateľský subjekt vybavený čo možno najvyššou kompetenciou 

preberať nielen jazykovú výbavu danej kultúry, ale aj  extralingvistickú nadstavbu, t. j. prijať 

a pochopiť určitú sumu tzv. fónových vedomostí. Nezrovnalosti, na ktoré sme poukázali 

v tomto príspevku sú prevažne na úrovni lexém, takže môžeme konštatovať, že celkovú 

kvalitu prekladu to výrazne neovplyvnilo.  
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