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ANALÝZA PREKLADU VYBRANÝCH KULTÚRNE 

MOTIVOVANÝCH VÝRAZOV Z ROMÁNU STO ROKOV SAMOTY 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dana Ďurovková 

Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou transferu kultúrne 

motivovaných výrazov a to prostredníctvom translatologickej analýzy, v ktorej poukazuje na 

prekladateľské postupy a techniky, použité pri transfere kultúrne viazaných výrazov z 

východiskového textu do dvoch cieľových textov. Korpusom na vypracovanie analýzy bol 

román Cien años de soledad od kolumbijského autora G.G. Márqueza, jeho preklad do 

slovenčiny (Sto rokov samoty) od Ivana Puškáča a do angličtiny (One Hundred Years of 

Solitude) od Gregoryho Rabassu..  

Kľúčové slová: analýza, transfer, východiskový text, cieľový text, kultúrne motivovaný výraz, 

Márquez  

Úvod 

Jadro príspevku tvorí translatologická analýza prekladateľských postupov a techník, 

ktoré boli využité pri transfere kultúrne motivovaných výrazov zo španielsky písaného 

východiskového textu do slovenského a anglického cieľového textu. Tieto kultúrne prvky 

budeme analyzovať v kontexte konkrétnych ukážok, pochádzajúcich z pôvodného diela - Cien 

años de soledad od Gabriela Garcíu Márqueza, jeho slovenského prekladu - Sto rokov samoty 

od Ivana Puškáča ako aj anglického prekladu - One Hundred Years of Solitude od Gregoryho 

Rabassu. Pri ukážkach pochádzajúcich z diela Cien años de soledad, budeme uvádzať skratku 

„VT“ (východiskový text); slovenský preklad označujeme skratkou „CT1“ (cieľový text č.1) 

a anglický preklad uvádzame pod skratkou „CT2“ (cieľový text č.2). 

 V súvislosti s prenosom kultúrnych prvkov z východiskového textu do cieľového,  

často krát ide o výrazy, ktoré pomenúvajú javy, prípadne predmety, typické pre východiskový 

jazyk a kultúru. Tieto sú zakotvené v lingvistickej skúsenosti svojich nositeľov, no v prostredí 

cieľovej kultúry nemusia byť známe, a teda cieľový jazyk nemusí disponovať ani lexikálnymi 

prostriedkami, ktoré by sme k nim mohli priradiť, a preto nie vždy môžme hovoriť o preklade 

(v pravom zmysle slova). Keďže „preklad“ ako taký, je v takýchto prípadoch problematický, 

prekladateľ musí nájsť spôsob, ako sa s ich prenosom vyrovnať. V teórii prekladu 

nachádzame niekoľko možností, ktoré sa navzájom odlišujú spôsobom a stupňom 

prispôsobenia cudzieho pojmu možnostiam cieľového jazyka. Pri posudzovaní prekladu 

možno hovoriť o použitých postupoch, metódach, stratégiách či technikách. V našej 

translatologickej analýze sa zameriame na techniky, ktoré boli aplikované pri preklade nami 

vybraných kultúrne motivovaných výrazov, ako napríklad: kalk, výpožička, substitúcia, opis, 

generalizácia, komentujúci preklad, adaptácia, všeobecne platný ekvivalent.  

Prírodné prostredie 

          Všetky kultúrne motivované slová a slovné spojenia analyzované v tomto príspevku 

majú spoločného menovateľa a to: prírodné prostredie. Kategóriu prírodného prostredia 

sme ďalej tematicky rozdelili na dve menšie podskupiny: fauna a flóra.  
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Fauna 

          Do prvej z nich sme zaradili výrazy patriace do podskupiny živočíchov: armadillo, 

caimán, calamar, dragón a iguana. Všetko sú to pôvodné živočíchy, typické pre oblasť 

Strednej a Južnej Ameriky, a to je jeden z dôvodov, prečo ich vnímame ako kultúrne 

motivované. Zaradili sme sem aj také živočíchy, ktoré nájdeme aj v iných častiach Zeme, ale 

v uvedenom kontexte, fungujú ako kultúrne motivované slová, respektíve slovné spojenia. 

 

Armadillo 

„ - No es sólo eso - rebatía Amaranta - . Es que nacen los hijos con cola de puerco. Aureliano 

José era sordo a todo argumento. – Aunque nazcan armadillos – suplicaba“ (VT, s. 184). 

„To nie je všetko“, odporovala Amaranta. „Vraj sa potom rodia deti s prasacím chvostom.“ 

Aureliano José nepočúval jej reči. „Aj keby sa narodili ako pásovce“, modlikal“ (CT 1, s. 

116). 

 “It’s not just that,” Amaranta retorted. “Any children will be born with the tail of a pig.” 

Aureliano José was deaf to all arguments. “I don’t care if they’re born as armadillos,” he 

begged (CT 2, s.153). 

 Slovenský prekladateľ pri transfere výrazu armadillo
7
 do cieľového textu (CT1) 

využil techniku doslovného prekladu, keďže slovenčina má vo svojej slovnej zásobe jeho 

ekvivalent – pásovce
8
. V cieľovom texte číslo dva, nachádzame hispanizmus - armadillos. Či 

už v pôvodnom texte, alebo v preklade, ide o zviera vyskytujúce sa takmer výlučne v Južnej 

Amerike, typické svojím pancierom a veľmi krátkymi končatinami (v porovnaní dĺžkou jeho 

chvosta). Domnievame sa, že práve pre túto poslednú charakteristickú črtu si toto zviera 

vybral G. G. Márquez do svojho románu Sto rokov samoty a prirovnal k nemu geneticky 

„poznačené“ dieťa z rodu Buendíovcov, ktoré sa narodilo so zvieracím chvostom. Ten mal 

byť akýmsi trestom za incest spáchaným jeho/jej rodičmi. Manželstvo medzi blízkymi 

príbuznými bolo v rodine Buendíovcov vnímané ako niečo normálne.  

 

Caimán 

„ ... - según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo - Sir Francis Drake se 

daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja 

para llevárselos a la reina Isabel.“ (VT, s.20). 

„ ... ako mu to rozprával jeho dedo, prvý Aureliano Buendía – sa zabával Sir Francis Drake 

tak, že kanónmi odstreľoval kajmany, ktorých kožu potom dal preparovať, vypchať slamou 

a odviezť kráľovnej Alžbete..“ (CT1, s.12). 

„...- according to what he had been told by the first Aureliano Buendía, his grandfather-Sir 

Francis Drake had gone crocodile hunting with cannons and that he repaired them and 

stuffed them with straw to bring top Queen Elizabeth“ (CT2, s.10). 

V prípade prekladu slova caimanes, slovenský prekladateľ siahol po výpožičke 

kajmany, vo význame „juhoamerický krokodíl rodu Caiman, lovený pre mäso a kožu“ 
9
, resp.  

“americký vodný jašter, z čeľade aligátorovitých, podobný krokodílovi, dorastajúci až do 

dĺžky 5 m“ (2006, s. 623) a teda ponechal v cieľovom texte tento exotický prvok, vďaka 

                                                 
7
 Armadillo: dostupné na: <http://es.wikipedia.org/wiki/Armadillo>, vyhľadané: 2.10.2012 

8
 Ak sa pásovec cíti byť ohrozený, dokáže sa zvinúť do klbka pripomínajúceho loptu. Pre túto jeho vlastnosť ako 

aj pre jeho výnimočnosť, bol vybraný ako maskot futbalových majstrovstiev sveta, ktoré sa v roku 2014 budú 

konať v Brazílii. Pozri: <http://sport.noviny.sk/futbal-reprezentacia/17-09-2012/maskotom-futbalovych-ms-

2014-bude-pasovec.html>, vyhľadaný: 2.10.2012 
9
 Kajman: Slovník cudzích slov (akademický), dostupný na: <http://slovniky.korpus.sk/?w=kajman&c= ydfa>, 

vyhľadaný: 1.10.2012.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Armadillo
http://sport.noviny.sk/futbal-reprezentacia/17-09-2012/maskotom-futbalovych-ms-2014-bude-pasovec.html
http://sport.noviny.sk/futbal-reprezentacia/17-09-2012/maskotom-futbalovych-ms-2014-bude-pasovec.html
http://slovniky.korpus.sk/?w=kajman&c=%20ydfa
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ktorému nie je preklad ochudobnený o miestny kolorit. V preklade do angličtiny bol použitý 

výraz crocodile, aj napriek tomu, že prekladateľ mal možnosť zvoliť taktiež výpožičku vo 

forme caiman, vo význame „zviera pochádzajúce z Južnej Ameriky, podobné aligátorovi“.
10

 

Vzhľadom na to, že caimán pochádza z čeľade aligátorovitých a crocodile pochádza z čeľade 

krokodílovitých, zvolenú techniku hodnotíme ako substitúciu. Avšak, ak by sme vychádzali 

z definície krokodíla ako „veľkého plaza s dlhou papuľou a veľkým počtom ostrých zubov, 

ktorý žije v jazerách a riekach, vo vlhkých a teplých oblastiach“ (1995, s. 323), použitú 

techniku by sme mohli hodnotiť aj ako rodovo-druhovú substitúciu. Riešenie slovenského 

prekladateľa sa z nášho pohľadu javí ako vhodnejšie. 

 

Calamar 

„Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de 

sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquíades abandonado al apetito de los 

calamares“ (VT, s.29). 

„Ohromený zázrakom v tom okamihu zabudol na neúspech svojich šialených plánov i na 

Melquíadesovo telo hodené napospas sépiám“ (CT1, s.18).  

„Intoxicated by the evidence of the miracle, he forgot at that moment about the frustration of 

his delirious undertakings and Melquíades‘ body, abandoned to the appetite of the squids (CT 

2, s.18). 

Slovo calamar/es
11

 je kultúrne motivovaný výraz práve vďaka kontextu, v ktorom sa 

nachádza. Geograficky ich autor situoval do „mora na najhlbšom mieste neďaleko Jávy“ 

(CT1, s.17) a ich úlohou bolo „postarať sa“ o telo nedávno zosnulého Melquíadesa: „...Cigáni 

potvrdili, že Melquíades naozaj podľahol zimnici pri Singapure...“ (tamže), pričom postava 

Melquíadesa bola priam zosobnením magického sveta Márquezovho románu.  Aj keď mal 

slovenský prekladateľ možnosť využiť ekvivalent – kalmár/e,
12

 teda „druh obrovského 

morského živočícha, s desiatimi chápadlami, z triedy hlavonožcov“ (2006, s. 628), rozhodol 

sa pre ekvivalent vo forme príbuzného druhu sépia/e, t.j. „druh jedlého morského desať 

ramenného hlavonožca, ktorého vápenná podkožná vnútorná schránka (sépiová kosť) slúži 

ako zdroj vápnika, a tiež na obrusovanie zobákov vtákov chovaných v klietkach“ (2006, 

s.1152). V oboch prípadoch ide o mäsožravých morských živočíchov, ktoré žijú vo väčších 

hĺbkach oceánov, ale líšia sa od seba veľkosťou aj tvarom. Kalmáre obrovské ako aj 

chobotnice a iné hlavonožce sa často vyskytujú v literárnych dielach, v súvislosti 

s hrôzostrašnými útokmi na plaviace sa lode
13

. V cieľovom texte č.2 nachádzame doslovný 

preklad, v podobe ekvivalentu squids a pre porovnanie, uvádzame aj anglický ekvivalent 

slovenského termínu sépia – cuttlefish. Aj napriek tomu, že by sme v slovenskom preklade 

zvolili skôr všeobecne platný ekvivalent kalmáre, než výraz sépie, ktorý použil prekladateľ 

v cieľovom texte č.2, považujeme tento preklad za funkčný.  

 

                                                 
10

 Caiman/Cayman: „a South American animal, like an alligator“, p.201, Longman Dictionary of Contemporary 

  English, 1995. 

  Porovnaj - crocodile: „a large reptile with a long mouth and many sharp teeth that lives in lakes and rivers in 

  hot and wet parts of the world“, p.323, (tamže). 
11

 Calamar: podľa výkladového slovníka El pequeño Larousse 2005, ide o jedlého morského živočícha z triedy 

hlavonožcov, podlhovastého tvaru, s desiatimi chápadlami (2 dlhšie ako zvyšných 8 a dokáže sa vďaka nim 

prisať); pričom niektoré druhy, žijúce vo veľkej hĺbke, dosahujú až 17 m dĺžku. 

Porovnaj - Sepia: podľa španielskeho encyklopedického slovníka El pequeño Larousse 2005, ide o morského 

mäkkýša so sépiovou kosťou, desiatimi chápadlami, pomocou ktorých sa dokáže prisať, ktorá žije 

v pobrežných vodách a ktorá v prípade ohrozenia, vypudzuje tmavo-hnedý pigment.  
12

 Porovnaj: kalamár = nádobka na atrament (2006, s.624) a kalmár =  druh morského hlavonožca (2006, 

s.628). 
13

 Podľa < http://en.wikipedia.org/wiki/Kraken>,  vyhľadané: 22.9.2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kraken
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Dragón 

„En un mediodía radiante del Golfo de Bengala su barco había vencido un dragón de mar en 

cuyo vientre encontraron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado“ (VT, s. 116). 

„Jeho loď v isté horúce popoludnie v Bengálskom zálive premohla morskú obludu a v jej 

útrobách našli prilbu, spony a zbrane križiaka“ (CT1, s. 72) 

Under a bright noonday sun in the Gulf of Bengal his ship had killed a sea dragon, in the 

stomach of which they found the helmet, the buckles, and the weapons of a Crusader.“ (CT2, 

s.94)  

Španielske slovo dragón de mar funguje v tomto konkrétnom kontexte ako kultúrne 

motivovaný výraz. Pokiaľ by išlo o iný text, dal by sa preložiť do slovenčiny doslovne ako 

morský drak, vo význame „rozprávková obluda majúca podobu okrídleného jaštera, šarkana“
 

14
 Pričom Synonymický slovník slovenčiny nám ponúka aj ekvivalent - leviatan, vo význame 

„morská obluda v židovskom bájosloví“
15

. Z neho pravdepodobne vychádzal aj slovenský 

prekladateľ, ktorý tu zvolil techniku opisu na prenesenie významu z jazyka originálu do 

cieľového textu. V druhom cieľovom texte, bola na prenos hore uvedeného výrazu, použitá 

technika doslovného prekladu – sea dragon.   

 

Iguana 

„Si has de parir iguanas, criaremos iguanas - dijo - . Pero no habrá más muertos en este 

pueblo por culpa tuya“ (VT, s.33). 

„Ak ti je súdené rodiť jašterice, budeme mať jašterice“, vyhlásil. „Ale viac mŕtvych tu už 

kvôli tebe nebude“ (CT1, s.20). 

„If you bear iguanas, we’ll raise iguanas,” he said. “But there’ll be no more killings in this 

town because of you” (CT2, s. 22). 

Aj napriek tomu, že v slovnej zásobe slovenského jazyka máme, podľa nás, bližší 

ekvivalent – leguán, slovenský prekladateľ preložil španielske slovo iguana,
16

 všeobecnejším 

slovenským výrazom jašterica. Slovo leguán
17

 lepšie vystihuje španielsky originál iguana, ako 

jeho druhovo príbuzná jašterica, avšak v súvislosti s kontextom, ktorého je výraz súčasťou, je 

slovo jašterica pre slovenského čitateľa oveľa ľahšie predstaviteľným. Z toho dôvodu možno 

považovať slovenský preklad za funkčný a zrozumiteľný, avšak za cenu straty exotizujúceho 

prvku z východiskového jazyka. Voľne žijúce leguány možno nájsť len v tropických 

oblastiach Južnej Ameriky a v oblasti Karibiku. Slovenský čitateľ vníma leguány ako 

teplomilné exotické plazy, avšak pre čitateľa východiskového textu sú bežným živočíchom, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť okolitej prírody a v tomto prípade, môžeme hovoriť aj 

o naturalizácii cieľového textu v porovnaní s originálom. Pri preklade uvedeného výrazu do 

anglického jazyka, mal prekladateľ cieľového textu č.2 o niečo ľahšiu úlohu ako ten 

slovenský, pretože mal k dispozícii výpožičku - iguanas , ktorú aj využil. 

 

 

 

Flóra 

                                                 
14 Drak, cit. podľa Slovníka slovenského jazyka (1968), dostupného na: <http://slovniky.korpus.sk/?w=obluda 

  &s=exact&c=o9be&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d= 

  priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8>, vyhľadané: 19.9.2012. 
15

 Leviatan, cit. podľa Synonymického slovníka (2004), dostupného na: (tamže), vyhľadané: 19.9.2012. 
16

 Slovo iguana sa do španielčiny dostalo z jedného z indiánskych jazykov používaných v Latinskej Amerike 

(arahuaco antillano), patriacich do aravackej jazykovej rodiny. Cit. podľa slovníka DRAE, dostupného na: 

<http://lema.rae.es/drae/?val=iguana>, vyhľadané dňa: 19.9.2012.  
17

 Leguán: „krásna, až 1,5m dlhá zelená stromová jašterica s čeľade leguánovitých, žijúca na konároch 

    v pralesoch tropickej Ameriky, ...“ (2006, s. 754). 

http://slovniky.korpus.sk/?w=obluda&c=F776&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=%C5%A1arkan&c=F776&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=obluda
http://lema.rae.es/drae/?val=iguana
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          Druhú podskupinu tvoria zástupcovia flóry: ahuyama, ceiba, malanga, nardos, ñame, 

quenopodio a yuca. Ide o výrazy, ktoré autor použil v románe zámerne a ktoré v sebe nesú aj 

istú symboliku. Pri analýze uvedených výrazov vyšli na povrch súvislosti medzi nimi 

a kultúrou domorodého obyvateľstva v Karibskej oblasti. Niektoré z nich boli v minulosti 

využívané pri náboženských obradoch a zmienky o nich nachádzame aj v mytológii 

niektorých kmeňov žijúcich na tomto území; iné sa stali dôležitou súčasťou kuchyne typickej 

pre túto oblasť a preto ich vnímame ako kultúrne motivované výrazy.   

 

Ceiba 

„El acto se celebró a veinte kilómetros de Macondo, a la sombra de una ceiba gigantesca en 

torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerladia“ (s.214).  

„Rokovanie prebiehalo asi dvadsať kilometrov od Maconda pod obrovskou ceibou, okolo 

ktorej neskôr malo vzniknúť mestečko Neerlandia“ (s.136). 

„The ceremony took place fifteen miles from Macondo in the shade of a gigantic ceiba tree 

around which the town of Neerlandia would be founded later“ (s.180). 

Podľa španielskeho výkladového slovníka ide o „americký strom čeľade 

bombaxovitých, vysoký 15 až 30m, s hrubým kmeňom, červenkastými konármi, červenými 

kvetmi a 10 až 30 cm dlhými plodmi, ktoré obsahujú šesť semien, obalených vo vláknach 

podobných bavlne
18

“. Aj vo Veľkom slovníku cudzích slov nachádzame podobnú definíciu: 

„tropický americký strom s červenými bôbovitými kvetmi, ktorého olejovité semená sú jedlé 

ako mandle a obalené hodbvábnymi vláknami používanými v čaluníctve; vlnovec päťtyčinkový 

z čeľade bombaxovitých“ (2006, s. 216). Výraz una ceiba gigantesca bol do cieľového textu 

č.1 prenesený ako obrovská ceiba, slovenský prekladateľ teda využil výpožičku z pôvodného 

textu. Z pohľadu kritiky prekladu by sme ešte chceli upozorniť na fakt, že vo východiskovom 

ako aj v cieľovom texte č.2 sa píše o tom, že boli v tieni horeuvedeného stromu, respektíve 

boli chránený jeho tieňom, zatiaľ čo v slovenskom preklade sa táto informácia stratila a bola 

nahradená štylisticky menej expresívnou parafrázou: pod obrovskou ceibou. 

Do cieľového textu č. 2 bol tento výraz prenesený pomocou komentujúceho prekladu 

(americký prekladateľ na objasnenie pridal k uvedenému výrazu ešte informáciu, že ide 

o strom). Slovenský prekladateľ zrejme necítil potrebu výraz ceiba cieľovému čitateľovi 

bližšie vysvetliť. V tomto prípade, by sme sa priklonili k prekladateľskému riešeniu č. 2. 

Zaujímavým sa nám javí aj fakt, že spomínaný strom je posvätným symbolom 

v mytológii Mayskej civilizácie
19

 a že v kolumbijskom variante španielčiny sa používa výraz 

macondo, vo význame: „objemný strom z čeľade bombaxovitých, podobný stromu ceiba, 

ktorý dosahuje výšku 30 až 40 metrov“ 
20

. Zaujala nás symbolika medzi mestečkom Macondo 

(la ciudad de Macondo), pri založení ktorého bola aj rodina Buendíovcov a stromom (el árbol 

de macondo), okolo ktorého vzniklo mestečko Neerlandia. 

 

 

Malanga, yuca, ñame, ahuyama  

„Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin 

hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando 

el plátano y la malanga, la yuca a el ñame, la ahuyama y la berengena“ (VT, p.13). 

                                                 
18

 Ceiba: cit. podľa Diccionario de la Real Academia Española, dostupného na <http://lema.rae.es/drae/?val= 

ceiba>,  vyhľadané: 21.9.2012 (preklad autorky). 
19

 Ceiba: <http://en.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra>, vyhľadané: 17.9.2012 (preklad autorky). 
20

 Macondo: <http://lema.rae.es/drae/?val=macondo>, vyhľadané: 17.9.2012 (preklad autorky). 

http://lema.rae.es/drae/?val=%20ceiba
http://lema.rae.es/drae/?val=%20ceiba
http://en.wikipedia.org/wiki/Ceiba_pentandra
http://lema.rae.es/drae/?val=macondo
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„Vtedy si navykol zhovárať sa sám so sebou, chodiť po dome a nikoho si nevšímať; Úrsula 

s chlapcami sa mohla v záhrade potrhať od roboty, rástli tam banánovníky a arony, juka 

a ságovníky, baklažány a ahuyamy“ (CT1, s.7). 

„That was the period in which he aquired the habit of talking to himself, of walking through 

the house without paying attention to anyone, as Úrsula and the children broke their backs in 

the garden, growing banana and caladium, cassava and yams, ahuyama roots and 

eggplants“ (CT2, p.4-5). 

        Prvým kultúrne motivovaným výrazom v tejto ukážke, ktorý nás zaujal je la malanga. 

Túto, slovenský prekladateľ preniesol do cieľového jazyka č. 1 ako arony. Pri overovaní si 

tohto výrazu v slovenských a českých prekladových aj výkladových slovníkoch, sme našli 

jediný ekvivalent, ktorým sa, podľa nášho názoru, mohol slovenský prekladateľ inšpirovať 

a to áron, pričom ide o „druh trvácej jedovatej byliny s hľuzovitým podzemkom, z ktorého 

vyrastá niekoľko dlhostopkatých, tmavoškvrnitých listov a s valcovitým kvetným šúľkom“ 

(2006, s.116). V anglickom preklade bol uvedený výraz preložený ako caladium. Tak ako vo 

východiskovom texte aj v cieľovom texte číslo 2, ide o rastlinu z čeľade Araceae
21

, avšak 

rodovo ide o rozdielne rastliny. Zatiaľ čo do rodu Caladium patria ozdobné rastliny, ktorých 

všetky časti sú jedovaté (vrátane ich hľúz), do rodu Xanthosoma patrí napríklad aj malanga
22

, 

ktorej hľuzy sú, podľa Výkladového slovníka španielskej kráľovskej akadémie (DRAE), jedlé. 

Nie je nám jasné, prečo sa obaja prekladatelia rozhodli práve pre vybrané ekvivalenty, keďže 

je len málo pravdepodobné, že by Buendíovci vo svojej záhrade pestovali jedovatú rastlinu, 

z ktorej by nemali žiaden úžitok. Vzhľadom na to, že v žiadnom (nám dostupnom) 

slovenskom, českom ani anglickom (prekladovom či výkladovom) slovníku sme ustálený 

ekvivalent hore uvedeného výrazu nenašli, navrhujeme v preklade využiť výpožičku 

(malanga) z východiskového textu.   

          Ďalší výraz juca, bol do cieľového textu č.1 preložený ako juka, pričom použitú 

prekladateľskú techniku by sme definovali ako adaptácia. Tak ako mnohí Slováci, aj my 

poznáme pojem juka, vo význame okrasnej, teplomilnej rastliny s bielymi zvončekovitými 

kvetmi a tvrdými, ostrými, dlhými a úzkymi listami. Avšak vzhľadom na kontext, v ktorom sa 

pojem nachádza, nepovažujeme takéto definovanie juky za správne. Vo Veľkom slovníku 

cudzích slov (2006), je juka definovaná tiež len ako okrasná rastlina. Avšak pri pohľade do 

výkladového slovníka DRAE, zisťujeme, že yuca je vlastne určitý druh manioku, dokonca na 

stránke španielskej verzie wikipedie (http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca) sú tieto dva pojmy 

uvedené ako synonymá (mandioca / juca). Pod týmto pojmom nachádzame uvedenú rastlinu 

aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) vo význame: tropický ker so škrobovitými 

hľuzami (bot. Manihot), ale aj múka z týchto hľúz
23

. Veľký slovník cudzích slov (2006) nám 

ponúka okrem pojmu maniok aj jeho synonymum - kasava
24

. A tento nachádzame aj 

v anglickom preklade, samozrejme v adaptovanej podobe: cassava. Výkladový slovník 

Longman Dictionary of Contemporary English uvádza pri hesle cassava nasledovnú 

definíciu: „a tropical plat with thick roots that you can eat, or the flour made from these roots“ 

(1995, s.195). Prekladateľskú techniku použitú na tomto mieste, by sme definovali ako 

                                                 
21

  Porovnaj: <http://en.wikipedia.org/wiki/Caladium> a http://es.wikipedia.org/wiki/Xanthosoma, vyhľadané:  

    27.9.2012. 
22

  Malanga: „Planta arácea, de hojas grandes acorazonadas, tallo muy corto y tubérculos comestibles, que se 

    cultiva en terrenos bajos y húmedos; tubérculo de esta planta“; cit. podľa Diccionario de la Real academia 

    española, dostupný na: <http://lema.rae.es/drae/?val=malanga>, vyhľadané: 27.9.2012.  
23

 Maniok: cit podľa: <http://slovnik.juls.savba.sk/?w=maniok&s=exact&c=z202&d=kssj4&d=psp&ie=utf-

8&oe=utf-8>, vyhľadaný: 27.9.2012. 
24

 Porovnaj: kasava = tropický ker rodu Manihot, z ktorého hľúz sa vyrába múka al. škrob s vysokým obsahom 

sacharidov; hľuzy niektorých druhov sú jedlé aj v surovom stave, iné sú jedlé až po tepelnej úprave; škrob z 

hľúz manioku (cit. podľa Akademického slovníka cudzích slov, 2005).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=tropick%C3%BD&c=Ke35&d=psp&d=kssj4
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=ker&c=Ke35&d=psp&d=kssj4
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=m%C3%BAka&c=Ke35&d=psp&d=kssj4
http://en.wikipedia.org/wiki/Caladium
http://es.wikipedia.org/wiki/Xanthosoma
http://lema.rae.es/drae/?val=malanga
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=maniok&s=exact&c=z202&d=kssj4&d=psp&ie=utf-8&oe=utf-8
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=maniok&s=exact&c=z202&d=kssj4&d=psp&ie=utf-8&oe=utf-8
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výpožičku a vzhľadom na kontext, ktorého je nami skúmaný výraz súčasťou, považujeme 

takéto riešenie za adekvátne. Na druhej strane, ekvivalent použitý v slovenskom preklade by 

mohol čitateľa uviesť do omylu a preto považujeme takéto riešenie za neadekvátne.  

          Tretím výrazom, v rámci vybranej ukážky, na ktorý chceme upozorniť, je el ñame. V 

slovenskom texte bol preložený ako ságovník, pričom Veľký slovník cudzích slov pod 

rovnomenným heslom uvádza, že ide o „rod úžitkových paliem (stromov až 10m vysokých) 

z čeľade arekovitých rastúcich v Indonézii a na Novej Guinei, z kmeňov, ktorých sa 

pripravuje ságo“ (2006, s.1130). Výkladový slovník DRAE definuje výraz ñame ako 

subtropickú rastlinu rodu Dioscorea, s veľkými srdcovitými listami, malými zelenkastými 

kvetmi a veľkým hľuzovitým koreňom, ktorý sa konzumuje varený, alebo pečený; rovnako 

ako samotná rastlina, sa nazýva aj jej jedlý koreň
25

. V Španielsko-slovenskom slovníku (Trup, 

Tallová) sa tento výraz nenachádza. Napomôcť nám môže veľký španielsko-český slovník 

(Dubský a kol.), ktorý el ñame definuje ako „... Am. bot. yam, jam, mldinec ...“ (1999, s.268). 

Pod heslom jam/ yam, nachádzame v Akademickom slovníku cudzích slov, dva významy: 

„trváca subtropická rastlina rodu Dioscorea s ovíjavou byľou a jedlými škrobnatými 

koreňovými hľuzami a tieto hľuzy, pestované najmä v Číne a Japonsku, čínske zemiaky“ (ide 

o preklad z českého Akademického slovníka cizích slov, 2005)
26

. Vzhľadom na uvedené 

informácie, nemožno považovať ekvivalent výrazu el ñame použitý v slovenskom preklade, 

za opodstatnený ani adekvátny. Kým v cieľovom texte č. 1, došlo podľa nášho názoru 

k negatívnemu posunu, ekvivalent použitý v cieľovom texte č. 2, považujeme za adekvátny 

a použitú prekladateľskú techniku by sme definovali ako všeobecne platný ekvivalent. 

 Posledným výrazom z tejto ukážky, ktorému by sme sa ešte v krátkosti chceli venovať 

je la ahuyama. Táto bola do slovenčiny prenesená formou výpožičky ako ahuyamy (mn.č.) 

a teda slovenský prekladateľ sa rozhodol pre prvok exotizácie a to aj za cenu, že cieľový 

čitateľ netuší o akú rastlinu či plodinu ide. Podobne pristúpil k prekladu tohto kultúrne 

motivovaného výrazu aj americký prekladateľ, pričom výpožičku ahuyama doplnil ešte 

o informáciu, že ide o koreň uvedenej rastliny (ahuyama roots). Nie je nám jasné, prečo ani 

jeden z prekladateľov nesiahol po ekvivalente tekvica (keďže ahuyama je v Kolumbii 

používaný výraz pre niekoľko druhov tekvíc
27

). 

 

Nardos 

„En la casa señorial embaldosada de losas sepulcrales, jamás se conoció el sol. El aire había 

muerto en los cipreses del patio, en las pálidas cogaduras de los dormitorios, en las arcadas 

rezumentes del jardín de los nardos. ... Se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara 

de nardos“ (p.249).  

„Do panského domu, vydláždeného náhrobnými kameňmi, nikdy nevošlo slnečné svetlo 

a vzduch nehybne zastal v cyprusoch na nádvorí, v bledých závesoch spální a vo vlhkých 

arkádach nardom voňajúcej záhrady“ (s.157) ...Keď odrezávala nardovú vetvičku, ovanul ju 

zlý duch a umrela“ (s.158).  

„In the manor house, which was paved with tomblike slabs, the sun was never seen. The air 

had died in the cypresses in the courtyard, in the pale trappings of the bedrooms, in the 

                                                 
25 El ñame: „...planta herbácea de la familia de las Dioscoreáceas, muy común en los países intertropicales, con 

tallos endebles, volubles, de tres a cuatro metros de largo, hojas grandes y acorazonadas, flores pequeñas y 

verdosas en espigas axilares, y raíz grande, tuberculosa, de corteza casi negra y cuya carne, cocida o asada es 

comestible; ... o raíz de esta planta“ (preklad autorky.);  cit. podľa <http://lema.rae.es/drae/?val=ñame>, 
vyhľadaný: 27.9.2012.   

26
 Akademický slovník cudzích slov, dostupný na: <http://slovniky.korpus.sk/?w=jam&s=exact&c=lb25 

&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d

=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8>, vyhľadaný: 27.9.2012. 
27

 Ahuyama: <http://lema.rae.es/drae/?val=ahuyama>, vyhľadaný: 27.9.2012. 

http://lema.rae.es/drae/?val=ame
http://slovniky.korpus.sk/?w=jam&s=exact&c=lb25%20&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8
http://slovniky.korpus.sk/?w=jam&s=exact&c=lb25%20&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8
http://slovniky.korpus.sk/?w=jam&s=exact&c=lb25%20&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&ie=utf-8&oe=utf-8
http://lema.rae.es/drae/?val=ahuyama
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dripping archways of the garden of perennials. ... She died of some bad vapors while she was 

cutting a string of bulbs“ (p.211). 

V tomto príklade sa nachádza výraz nardo v dvoch významoch, v prvom z nich ide 

o rastlinu a v druhom, ide o kvety samotnej rastliny. Ako uvádza výkladový slovník DRAE, 

ide o ľaliovitú rastlinu, ktorej biele kvety v noci voňajú ešte intenzívnejšie ako cez deň, 

pochádzajúcu z tropických oblastí. Kvety a koreňové hľuze tejto rastliny sa využívajú pri 

výrobe vonných esencií a parfémov 
28

. Ak vychádzame pri našej analýze slovného spojenia el 

jardín de los nardos z tejto definície, ako adekvátnejší preklad sa nám javí slovenský preklad 

nardom noňajúca záhrada. Vzhľadom na to, že vo východiskovom texte sa hovorí len 

o záhrade, v ktorej kvitnú tuberózy (nardy), dochádza podľa nášho názoru, v cieľovom texte 

č. 1 k štylistickej typizácii, pretože prekladateľ vyzdvihol hlavnú charakteristickú črtu tejto 

rastliny. Navyše, to čo je v španielskom texte implicitné, je v slovenskom preklade explicitné 

a v porovnaní s čitateľom originálu, dostáva slovenský čitateľ doplňujúce informácie. 

V tomto prípade sa slovenský prekladateľ rozhodol uprednostniť význam pred formou a jeho 

preklad považujeme za funkčný. Avšak pri jeho preklade výrazu cortar una vara de nardos, 

možno len ťažko hovoriť o odrezávaní nardovej vetvičky, keďže sa jedná o tropickú rastlinu, 

podobnú ľalii. Tento by sa dal preložiť napríklad ako: ...keď odrezávala jeden z kvetov... . 

Problematickým je aj výraz un mal aire, ktorý v tomto kontexte nemožno preložiť ako zlý 

duch, ale tento už nespadá do kategórie kultúrne motivovaných výrazov, a teda nebudeme sa 

mu na tomto mieste venovať.  

Na druhej strane, americký prekladateľ zdôrazňuje vo svojom riešení jednu z nepodstatných 

vlastností tuberózy a síce, to že ide o viacročnú rastlinu a výraz el jardín de los nardos 

prekladá všeobecnejším a štylisticky zoslabeným slovným spojením the garden of perennials. 

Rovnako, nepovažujeme za adekvátne jeho prekladateľské riešenie druhého uvádzaného 

výrazu: cortar una vara de nardos, ktorý preniesol do anglického jazyka ako: a string of 

bulbs, zamerajúc sa pravdepodobne, na podzemnú časť tuberózy, zatiaľ čo vo východiskovom 

texte sa spomína jej nadzemná časť.  
  

Quenopodio 

„Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontrará muerta de un momento a otro, 

porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza: que las rosas olían 

a quenopodio, que se le cayó una totuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en 

un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el 

cielo una fila de luminosos dicos anaranjados“ (s.408). 

„Santa Sofía de la Piedad si bola istá, že ju už už nájde mŕtvu, pretože v tých dňoch 

spozorovala, že sa v prírode dejú čudné veci: ruže páchli masnútkou, hrach sa jej vysypal 

z nádobky a zrnká vytvorili na zemi dokonale súmerný obrazec, akoby morskú hviezdicu a raz 

v noci zazrela, ako po nebi letia v rade žiariace oranžové kotúče“ (s.257). 

„Santa Sofía de la Piedad had the certainty that they would find her dead from one moment to 

the next, because she noticed during those days a certain confusion in nature: the roses 

smelled like goosefoot, a pod of chick pease fell down and the beans lay on the ground in 

a perfect geometrical pattern in the shape of a starfish, and one night she saw a row of 

luminous orange disks pass across the sky“ (s.349). 

 V tomto príklade by sme chceli upozorniť na preklad slovného spojenia las rosas olían 

a quenopodio (ruže páchnu...). Keďže bežne sa stretávame s tým, že ruže voňajú a nie páchnu, 

predpokladáme, že aj tento príklad slúži na demonštráciu toho, že v Maconde sa dejú „čudné 

veci“. Tak v španielčine ako aj v angličtine sa slovesá oler/ smell používajú vo význame 

voňať aj páchnuť, zatiaľ čo slovenčina, na to využíva dva rôzne ekvivalenty. Slovenský 
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 Nardo: cit podľa <http://lema.rae.es/drae/?val=nardos>, vyhľadané: 18.9.2012. 

http://lema.rae.es/drae/?val=nardos
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prekladateľ preložil spomínané slovné spojenie ako ruže páchli masnútkou, pričom pojem 

masnůtka sme našli iba v česko-nemeckom slovníku F. Š. Kotta, publikovanom Ústavem pro 

jazyk český, Akademie věd ČR
29

. V tomto prípade by sme využili skôr výraz mrlík, ktorého 

niektoré druhy, ako napríklad mrlík hybridný, alebo mrlík smradľavý
30

, skutočne páchnu. Ak 

by sme hovorili o preklade formy tohto slovného spojenia do cieľového jazyka č.1, ide 

o doslovný preklad, ale v súvislosti s významom uvedeného slovného spojenia možno 

skonštatovať, že bolo použité české slovo namiesto slovenského (mrlík), a teda nemožno 

definovať uvedený ekvivalent ako správny. Pri prenose do angličtiny bolo možné preložiť 

slovné spojenie oler a quenopodio ako smelled of goosefoot (čím páchli), ale aj smelled like 

goosefoot (páchli ako), pričom americký prekladateľ si zvolil druhý variant. Výraz 

quenopodio má aj v angličtine, ale hlavne v španielčine mnohé synonymá a prekladateľ si 

v cieľovom jazyku č.2 vybral jeden z nich, pričom je tu zjavná podobnosť medzi tvarom listu 

spomínanej rastliny a tvarom husej nohy (goosefoot). V tomto prípade, by sme použitú 

prekladateľskú techniku definovali ako všeobecne platný ekvivalent a využitie zvoleného 

ekvivalentu považujeme za adekvátne. 
 

 

Záver 

V tomto príspevku sme sa pokúsili o deskriptívno-kritickú analýzu prekladateľských 

postupov a techník, ktoré boli využité pri transfere vybraných kultúrne motivovaných výrazov 

zo španielsky písaného východiskového textu, do slovenského a anglického cieľového textu. 

Nami analyzované kultúrne motivované prvky spadajú do kategórie nazvanej prírodné 

prostredie, pričom túto sme ďalej rozdelili na dve podskupiny: flóra (armadillo, caimán, 

calamar, dragón a iguana) a fauna (ahuyama, ceiba, malanga, nardos, ñame, quenopodio a 

yuca).  

 Ako sme už uviedli v úvode, pri posudzovaní prekladu možno hovoriť o použitých 

postupoch, metódach, či technikách. V analýze, ktorá tvorí jadro tohto príspevku sme sa 

zamerali najmä na techniky, ktoré boli použité pri preklade vybraných kultúrne motivovaných 

slov a slovných spojení, ako napríklad: kalk, výpožička, substitúcia, opis, generalizácia, 

komentujúci preklad, adaptácia, všeobecne platný ekvivalent.  

Každý z vybraných kultúrne motivovaných prvkov uvádzame aj s kontextom, 

v ktorom sa pôvodne nachádzal, a to vo východiskovom (španielskom) jazyku a dvoch 

cieľových jazykoch (slovenskom a anglickom). Nasleduje popis prekladateľského postupu, 

techniky, resp. kombinácie techník, ktoré prekladatelia využili; porovnanie originálu 

a prekladu ako aj  porovnanie prekladov navzájom a v niektorých prípadoch sme uviedli aj 

vlastné riešenia, prípadne vysvetlenia východiskového kontextu. Pri vypracovávaní uvedenej 

analýzy sme využívali prekladové, výkladové, encyklopedické a synonymické slovníky ako aj 

tri varianty románu G. G. Márqueza (Cien años de soledad, Sto rokov samoty, One Hundred 

Years of Solitude) a viaceré tituly z odbornej literatúry, venujúcej sa problematike literárneho 

prekladu, ktoré uvádzame v bibliografii. 
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 Masnůtka: uvedený slovník je dostupný na: <<http://kott.ujc.cas.cz/index.php?vstup=Masn%F9tka&zpusob=  

seznam&hledat=fulltext&popis=&heslo>, vyhľadaný: 27.10.2012. 
30

 Mrlík smradľavý/ chenopodium vulvaria: cit podľa: <http://botany.cz/cs/chenopodium-vulvaria>; porovnaj 

    článok Potraviny z lesov a lúk – časť 2, od autorov J. Potácela a S. Muntága, dostupný na: <http://www.  

    kruhzivota.sk/node/183>, oba vyhľadané: 27.10.2012. 

http://kott.ujc.cas.cz/index.php?vstup=Masn%F9tka&zpusob=%20%20seznam&hledat=fulltext&popis=&heslo=
http://kott.ujc.cas.cz/index.php?vstup=Masn%F9tka&zpusob=%20%20seznam&hledat=fulltext&popis=&heslo=
http://botany.cz/cs/chenopodium-vulvaria
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