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O tom, ako cisár nebol nahý, 
len zastával životný štýl variabilného obliekania 

(K Slančovej slovenskému prekladu  
Politicky korektných rozprávok na dobrú noc) 

 

Miroslava GAVUROVÁ 
 
 
Abstrakt 
V príspevku analyzujeme Slančovej preklad politicky korektných rozprávok od J. F. Garnera. 
Skúmame, do akej miery sa prekladateľke podarilo zachovať charakteristiky východiskového 
textu: parodovanie tradičných rozprávok a prehnaných snáh o politickú korektnosť v americ-
kej kultúre. D. Slančová ako prekladateľka musela nanovo vytvoriť systém politicky korekt-
ných lexém, kolokácií i celých obrazov, ktoré v slovenskom kontexte nie sú frekventované, 
resp. prítomné. Analyzujeme, akými prekladateľskými postupmi a prekladovými riešeniami 
sa prekladateľka vyrovnávala s typologickými odlišnosťami medzi východiskovou angličtinou 
a cieľovou slovenčinou. Všímame si tiež, do akej miery sa v cieľovom texte podarilo zachovať 
humor a iróniu originálu i to, ako sa preklad vyrovnáva s odlišnosťami východiskového textu 
z pohľadu kultúrnej a tradície. 
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Vo svojom príspevku chceme predstaviť azda menej známu tvár jubilantky, 

ktorej je venovaná táto konferencia. Budeme sa v ňom venovať knihe Jamesa Fin-
na Garnera Politically Correct Bedtime Stories (1994), ktorá v slovenskom preklade 
Daniely Slančovej vyšla pod názvom Spoločensky korektné rozprávky na dobrú noc 
(2001). Pred samotnou analýzou ešte poznamenávame, že v nej budeme pracovať 
s tradičnou translatologickou terminológiou, ktorá pomenúva prekladateľské po-
stupy, posuny v preklade i otázku ekvivalencie prekladu vo vzťahu k východisko-
vému textu (porov. napr. Gromová, 2009).  

Východiskový Garnerov text je modernou adaptáciou tradičných rozprávok, 
ktoré patria aj do slovenskej literárnej tradície, a súčasne je paródiou na prehnané 
novodobé snahy o politickú korektnosť v americkej kultúre. Kniha obsahuje roz-
právky, ktoré sú dobre známe aj slovenskému čitateľovi (Snehulienka, Popoluška, 
Zlatovláska), ale aj menej známe rozprávky (O malom kuriatku, O pískajúcom pot-
kaniarovi).  
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Na tradičnom rozprávkovom podklade je postavená nadstavba tohto literárne-
ho textu, ktorá spočíva v parodizovaní hypertrofie politicky korektných konceptov 
a vyjadrení v americkej kultúre a angličtine. Na tento účel boli tradičné lexémy 
nahradené politicky (pseudo)korektnými a typické črty rozprávok boli hyperboli-
zované ad absurdum tak, aby zosmiešnili cenzúru tradičných rozprávkových prí-
behov v duchu politickej korektnosti.  

Ako už naznačujú uvedené tituly, D. Slančová sa musela pri preklade vyrovná-
vať s viacerými rozdielmi medzi vysielajúcou americkou a cieľovou slovenskou kul-
túrou, pričom pochopiteľne rešpektovala práve prijímajúce literárne konvencie, 
a to už pri preklade názvov rozprávok (Rapunzel → Šalatienka; Rumpelstiltskin → 
Zlatá priadka) i postáv (Rumpelstiltskin → Martinko Klingáč). Naturalizačné posu-
ny pri preklade proprií vyplývajú aj z verzologických možností cieľového jazyka 
a jeho kultúrnej tradície, napr. Henny Penny → Sliepočka Jariabočka, Goosey Loo-
sey → Húska Zuzka, Foxy Loxy → Lišiak Falošník. 

Tieto posuny viedli aj k ďalším zmenám v rozprávkovom texte: kým anglické 
antroponymum Rapunzel sa zhoduje s druhovým názvom šalátu1, v slovenčine je 
jeho ekvivalentom Šalatienka, derivát lexémy šalát, čo sa odráža aj v preklade: 
„They named the baby Rapunzel, after a type of lettuce.” (Garner, 1994, s. 25) → 
„Dali jej meno Šalatienka.” (Garner, 2001, s. 30)2. Ako vidno, v slovenskom pre-
klade chýba odkaz na typ šalátu, keďže tento údaj nie je pre slovenské proprium 
relevantný. 

Podobnú stratégiu vynechania nefunkčného lingvokultúrneho špecifika použila 
D. Slančová pri preklade názvu The Three Codependent Goat Gruff, v ktorom sa 
vyskytlo zvýraznené proprium Gruff. V slovenskom ekvivalentnom titulku O troch 
kozliatkach, čo boli spojené putom najpevnejším toto proprium chýba. To, samo-
zrejme, znovu ovplyvňuje aj ďalší text tam, kde sa v pôvodine proprium Gruff vy-
skytuje; porov. napr. „once [...] lived three goats who were related as siblings. The-
ir name was Gruff and they were a very close family” (1994, s. 17) → „[...] žili raz 
tri kozliatka, ktoré boli súrodenecky spriaznené a aj v skutočnosti si nažívali ako 
veľmi blízka rodina” (2001, s. 23).  

Keďže v čase vzniku prekladu (2001) a ani v súčasnosti neexistuje v slovenčine 
komplexný systém politicky korektných (ďalej aj PC) lexém, D. Slančová musela 
vytvoriť nový, unikátny súbor slovenských ekvivalentov anglických lexém a koloká-
cií, ako aj celých obrazov a konceptov. Použila na to dva typy lexém: 
1. Typické a neutrálne lexémy a kolokácie: napr. ako substitúciu anglického sub-

stantíva person použila substantivizované adjektívum neznámy, ktoré malo na-
značiť aj neurčiteľný rod postavy: „Rapunzel didn’t know what to make of this 

                                                           
1  Rapunzel v angličtine označuje druh šalátu Valerianella locusta alebo Valerianella olitoria. 
2  Aby sme sa vyhli opakovanému uvádzaniu mena autora, J. F. Garnera, skrátený bibliografický údaj uvádzame 

len v podobe roku a strany, ktoré postačujú na identifikáciu východiskového i cieľového textu. Konkrétne le-
xémy, na ktoré v analýze upozorňujeme, sme v citátoch zvýraznili tučným písmom.  
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person.“ (1994, s. 27) → „Šalatienka nevedela, ako sa k neznámemu správať.“ 
(2001, s. 32) 

2. Nový, originálny politicky korektný slovenský ekvivalent, ktorý nahradil nielen 
východiskovú anglickú lexému, ale takisto aj slovenské lexémy, kolokačne ty-
pické pre tieto kontexty. Pri vytváraní nového systému slovenskej politicky ko-
rektnej lexiky sa uplatnil silný princíp analógie a to dvoma smermi: a) voči an-
glickým PC lexémam; b) vnútri slovenskej PC lexiky (Porov. Tab. 1). 
 

Tab. 1 

PC angličtina PC slovenčina Význam 

optically challenged opticky diskutabilná „krátkozraký“ 

vertically challenged vertikálne diskutabilný „malý“ 

wisdom-challenged čo sa týka múdrosti  
diskutabilný 

„hlúpy“ 

dirt-accomplished špinou vybavený „špinavý“ 

the least chronologically 
accomplished 

najmenej chronologicky 
vybavené 

„najmladší“ 

odour-enhanced čuchovo umocnený „smradľavý“ 

thermally enhanced termálne umocnená „teplý“ 

 
Prekladateľka musela transformovať lingvistické špecifiká východiskového ana-

lytického jazyka do typologicky odlišnej flektívnej slovenčiny. Morfologické 
a syntaktické rozdiely medzi východiskovým a cieľovým jazykom viedli k viacná-
sobným konštitutívnym prekladovým posunom, k zmenám slovosledu, syntaxe 
a gramatických tvarov (napr. very economically disadvantaged → ekonomicky 
veľmi znevýhodnený). Preklad bol takisto limitovaný a determinovaný derivačnými 
možnosťami cieľového jazyka, porov. napr. opisný preklad anglického kompozita 
vo vete: „Now, this witch was very kindness-impaired“ (1994, s. 24) → „Schop-
nosť milo sa správať bola v danej chvíli u tejto čarodejnice značne narušená“ 
(2001, s. 29); „[...] her mother ... grew more advanced in nonhealth, and finally 
was rendered nonviable.“ (1994, s. 43) → „Nedostatok zdravia kráľovnej bol čo-
raz výraznejší, až sa nakoniec skončil stavom neživotnosti.“ (2001, s. 45; porov. aj 
ďalšie príklady v Tab. 2). 
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Tab. 2 

PC angličtina PC slovenčina Význam 

economically  
disadvantaged 

ekonomicky znevýhodnený „chudobný“ 

differently visaged (vyznačovať sa) alternatívnym  
výzorom 

„škaredý“ 

differently abled alternatívne nadaný „hlúpy“ 

cerebrally constrained cerebrálne obmedzený „hlúpy“ 

logically  
underenhanced 

logicky poddimenzovaný „nelogický“ 

melanin-impoverished melanínovo oslabená „bledý“ 

kindness-impaired schopnosť milo sa správať bola  
obmedzená 

„zlomyseľný“ 

knowledge-impaired vedomostne narušený „hlúpy“ 

chronologically  
advanced 

chronologicky rozvinutejšie „starší“ 

To be shorter than  
average height 

byť menšej než priemernej výšky „malý“ 

to achieve the least  
superiority in size. 

veľkostne dosiahnuť najmenšiu  
dokonalosť 

„najmenší“ 

vertically gifted vertikálne obdarený „vysoký“ 

nonhuman animals nie ľudské živočíchy „zvieratá“ 

 
Význam viacerých neologických PC frazém a lexém sa objasňuje len poznaním 

pôvodných rozprávok, čo dokumentuje aj citát v titulku tejto práce: „The emperor 
is merely endorsing a clothing-optional lifestyle.“ (1994, s. 8) → „Cisár len zastáva 
životný štýl variabilného odievania.“ (2001, s. 15) (t. j. „cisár je nahý“). Niekedy sa 
pre väčšiu zrozumiteľnosť aj vo východiskovom texte uvádzajú PC koncepty so 
sprievodným komentárom: „Chicken Little lived on a winding country lane sur-
rounded by tall oak trees. (It should be mentioned here that the name „Little“ was 
a family name, and not a derogatory, size-biased nickname. It was only by sheer 
coincidence that Chicken Little was also of shorter-than-average height.“ (1994, 
s. 57) → „Malé kuriatko žilo na kľukatej vidieckej ceste obkolesenej vysokými 
dubmi. (Treba hádam podotknúť, že Malé bolo rodinným prímenom a nie zneva-
žujúcou, veľkostne zaujatou prezývkou. Len vyloženou náhodou sa stalo, že Malé 
Kuriatko bolo naozaj menšej, než priemernej výšky.“ (2001, s. 56).  

Z pohľadu ekvivalencie bolo pre prekladateľku D. Slančovú azda najťažšie trans-
formovať lexémy, ktoré vo východiskovom texte mali nahradiť „rodovo zaťažené“ 
anglické lexémy. Tradičné anglické lexémy (woman, women) totiž majú v sebe in-
herentne odkaz na svoje mužské náprotivky (man, men) a politicky korektné sub-
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stitúcie sú odmietnutím tejto referencie (wommon, womyn), podobne aj godper-
son namiesto godmother; pre-wommon namiesto girl.  

Keďže však slovenské ekvivalentné lexémy nemajú synchrónne takúto motivá-
ciu v pomenovaniach mužského rodu muž, muži vz. žena, ženy, slovenská prekla-
dateľka musela „vygenerovať“ takúto rodovú neutrálnosť slovenského PC ekviva-
lentu, a to pridaním substantíva bytosť či adjektíva budúci (“to-be”) k tradičnej 
slovenskej lexéme (Porov. Tab. 3).  

Osobitným príkladom bola transformácia anglickej lexémy godperson, ktorú 
prekladateľka nahradila neologizmom, resp. okazionalizmom osobo, namiesto 
tradičného substantíva osoba. To síce označuje človeka bez ohľadu na jeho pohla-
vie, ale súčasne je to feminínum, teda do istej miery je rodovo zaťažené, preto ho 
prekladateľka nahradila rodovo neutrálnou lexémou osobo. Slovenský neologiz-
mus bol použitý aj ako ekvivalent anglickej lexémy queendom, ktorá v súlade 
s hlavnou postavou rozprávky, kráľovnou (queen), nahradila tradičnú lexému king-
dom (king – kráľ). 

 
Tab. 3 

Pôvodná 
anglická lexé-

ma 

PC angličtina PC angličtina Pôvodná slovenská 
lexéma 

woman womon/wommon ženská bytosť žena 

women womyn ženské bytosti ženy 

young woman young womon mladá ženská  
bytosť 

mladá žena 

other women other womyn ostatné ženské 
bytosti 

ostatné ženy 

girl prewommon budúca žena dievča 

beautiful, 
healthy girl 

beautiful, healthy 
prewommon 

Krásna bytosť,  
budúca žena 

krásne zdravé dievča 

Godmother godperson3 krstné osobo krstná mama 

kingdom queendom kráľovninstvo kráľovstvo 

 
Podobnou výzvou pre prekladateľku bola aj transformácia politicky korektných 

konceptov, napr. neutrálne mother → (PC) natural birthmother → prirodzená 
matka, darkyňa života; step-mother → mother-of-step → nevlastná, hierarchicky 
druhá matka; step-sisters → sisters-of-step → nevlastné sestry (Porov. Tab. 4). 

 

                                                           
3  Vo východiskovom texte je godperson osoba mužského pohlavia. 
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Tab. 4 

Pôvodná  
anglická lexéma 

PC angličtina PC angličtina Pôvodná slovenská 
lexéma 

mother natural  
birthmother 

prirodzená matka, 
darkyňa života 

(vlastná) matka,  
mama 

step-mother mother-of-
step 

nevlastná, hierar-
chicky druhá matka 

nevlastná matka 

step-sisters sisters-of-step nevlastné sestry nevlastné sestry 

 
Naturalizačné posuny v slovenskom preklade nastali aj pri transformácii úvod-

ných a záverečných častí rozprávok, a to pre rozdiely medzi východiskovou 
a cieľovou literárnou tradíciou: „Through the thicket, across the river, and deep, 
deep in the woods“ (1994, s. 39) → „Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, 
v hlbokých lesoch“ (2001, s. 40); „and they all ... lived happily ever after“ (1994, 
s. 37) → „žili ... šťastne, až kým nepomreli“ (2001, s. 39); „So he huffed and puffed, 
huffed and puffed“ (1994, s. 10) → „Nadýchol sa a slamený domček sfúkol.“ (2001, 
s. 17). 

Ako ukázala táto stručná analýza slovenského prekladu Politicky korektných 
rozprávok na dobrú noc, prekladateľka D. Slančová úspešne transformovala auto-
rov komunikačný zámer na viacerých úrovniach textu. Rešpektovaním lingvokul-
túrnych špecifík východiskového textu sa jej v preklade podarilo zachovať paródiu 
i humor a imitovať koncept politickej korektnosti v rovine morfologickej 
i lexikálnej. Slovenský preklad naplnil aj pôvodnú snahu zosmiešniť hypertrofiu 
politicky korektného jazyka i umelého nahrádzania tradičných rozprávkových mo-
tívov v duchu politickej korektnosti. 
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Resumé 
When the Emperor Was Not Naked but Only Had an Alternative Clothing Style 
(On D. Slančová’s Slovak Translation of Politically Correct Bedtime Stories) 

The paper deals with the translation of J. F. Garner’s Politically Correct Bedtime Stories 
(1994) to Slovak, published as Spoločensky korektné rozprávky na dobrú noc (2001). The 
Slovak translator D. Slančová had to create a whole new system of Slovak equivalents to 
English lexemes, collocations and concepts. The author of the paper points out several 
justifiable shifts which occur due to linguistic or cultural differences between the source 
and the target text.  




