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1. kapitola

ŽÁNROVÝ A TEMATICKÝ PROFIL 
PREKLADOVEJ PRÓZY A POÉZIE 

PRE DETI A MLÁDEŽ V 60. ROKOCH 
20. STOROČIA. SITUÁCIA A TRENDY

(Zuzana Stanislavová)

 1 Východiská

Na prelome 50. a  60. rokov (roky 1959 – 1960) prebiehala na stránkach ča-
sopisu Zlatý máj, špecializovaného na otázky detskej literatúry (šéfredaktorom bol 
František Tenčík, zástupcom Z. K. Slabý a redaktorom slovenskej časti Ján Poliak), 
dvojročná medzinárodná anketa. Spisovatelia, ale aj literárni kritici, ilustrátori a pub-
licisti mnohých krajín sa v nej vyjadrovali ku stavu detskej literatúry v ich krajine. 
Anketa ukázala potrebu a chuť spolupracovať pri zabezpečovaní kvality detskej kul-
túry; respondenti zdôraznili nevyhnutnosť stimulovať umeleckosť tvorby pre deti 
(pričom redakcia tak trocha generalizujúco konštatovala, že v kapitalistických kra-
jinách sa vydáva brak a gýč). Z aspektu dobových ideologických preferencií sa tiež 
upozorňovalo na to, že vydavateľská situácia je odlišná v kapitalistických krajinách 
(kde do vydávania kníh pre deti vstupujú obchodné záujmy, skutočnú kvalitu pro-
dukujú len „pokrokoví nakladatelia“) a v socialistických (kde sa pri vydávaní kníh sle-
dujú umelecké kvality a „pokrokové výchovné zretele“). Pravdaže, s odstupom času 
treba brať tieto deklarácie s rezervou, najmä čo sa týka „pokrokových zreteľov“, preto-
že (ako ukázali analýzy dobovej prekladovej tvorby pre deti a mládež) „pokrokovosť“ 
sa málokedy organicky spojila s umeleckosťou. Diskusie na stránkach Zlatého mája 
boli však bezpochyby prínosné a mali ešte jednu „pridanú hodnotu“:  boli prostred-
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níkom medzi krajinami Východu, potom čoraz intenzívnejšie aj Západu, umožňujú-
cim vzájomné oboznamovanie sa so situáciou v detskej literatúre, čo okrem iného 
uľahčovalo možnosť výberu textov na preklad do edičných plánov vydavateľstiev. 
Diskusie tiež ukázali, že literatúra pre deti a mládež nie je v kontexte národnej kultú-
ry okrajovou záležitosťou, ale „živou a rovnocennou súčasťou písomníctva“ (Zlatý máj, 
1960, s.  544), ktorej sa venujú jeho najlepší tvorcovia. Anketa zviditeľnila aj fakt, že 
dobové problémy detskej literatúry nadobúdajú globálny charakter. 

 2 K stratégii výberu textov na preklad
  v 60. rokoch 20. storočia v závislosti
  od ich príslušnosti k národným literatúram

Z hľadiska prekladateľského záujmu o texty z jednotlivých národných litera-
túr sa v 60. rokoch oproti predchádzajúcemu desaťročiu nezmenila jedna vec: naďa-
lej sa najviac prekladalo zo sovietskej a českej literatúry. V rámci celkového ročného 
počtu prekladov, pohybujúceho sa od približne 50 do 80 titulov ročne, sa podiel 
prekladov z českej detskej literatúry pohyboval od takmer 40% všetkej prekladovej 
produkcie (roky 1960, 1963) po 15% (rok 1967); trend okolo 20% titulov ročne sa 
ustálil v rokoch 1964 – 1968. Sovietska literatúra (zastúpená už nielen ruskou, ale 
– hoci ojedinele – aj jednotlivými titulmi z tvorby ostatných národov bývalého So-
vietskeho zväzu) bola zastúpená v rozsahu od 43% (rok 1961) po 7 % (rok 1969), 
spravidla však v rozmedzí 15 – 28 % ročne. V druhej polovici 60. rokov je viditeľné 
postupné eliminovanie jednoznačnej dominantnosti prekladov z týchto dvoch lite-
ratúr a výraznejší vstup prekladov z iných národných kontextov, najmä z anglofón-
nej oblasti: kým v roku 1960 to bol len jeden preklad, v roku 1969 bolo z angličtiny 
preložených okolo 15 kníh. Podobne vzrástol aj počet prekladov z nemčiny (v tom 
rámci sú zahrnutí aj lužickosrbskí autori) a pravidelne sa objavovali i preklady z fran-
cúzštiny, zo severských literatúr (dánčina, švédčina, norčina, fínčina), zo španielči-
ny, portugalčiny, z orientálnych kultúr (Turecko, arabský svet, Egypt), z Japonska či 
Afriky. Spomedzi krajín bývalého socialistického bloku bola okrem ruskej a soviet-
skej najviac a najsystematickejšie prekladanou poľská literatúra pre deti a mládež 
(priemerne 4 knihy ročne), popri nej ešte maďarská, už len sporadickejšie rumun-
ská a bulharská, ku koncu 60. rokov sa pravidelnejšie objavovali preklady zo slovin-
skej a srbskej literatúry. Novinkou súvisiacou s dobovou ideológiou a s rozvíjajúcimi 
sa politickými vzťahmi medzi socialistickým táborom a Čínou, ktorá sa v tom čase 
uberala cestou budovania socializmu, sa najmä v prvej polovici desaťročia objavuje 
viacero prekladov z čínskej literatúry, realizovaných spočiatku spravidla na základe 
prevzatého ruského prekladu. Z času na čas sa objavili aj preklady z japonskej lite-
ratúry.
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Ukazuje sa teda, že v porovnaní s 50. rokmi 20. storočia sa v 60. rokoch prekla-
dateľská aktivita v slovenskom kontexte detskej literatúry výrazne dynamizovala, čo 
sa prejavilo vo vysokom počte preložených titulov a v evidentnej  pestrosti zastúpe-
nia národných literatúr v prekladoch do slovenskej, prijímajúcej literatúry. 

Už tento (takmer štatistický) pohľad na preklady 60. rokov dáva tušiť, že 
prívlastok desaťročia „zlatý vek“ sa aj v oblasti prekladov z inonárodnej detskej lite-
ratúry rodil postupne. Svedčí o tom nielen kvantitatívna prevaha titulov z literatúry 
nášho vtedajšieho ideologického „vzoru“ (ZSSR) a z literatúry českého národa („spo-
lubývajúceho“ v spoločnom štáte), ale hlavne (ako sa ukáže v nasledujúcich analý-
zach) tematická, ideová a estetická orientácia prekladaných titulov v prvej polovici 
desaťročia.

Zo žánrového hľadiska boli v predmetnom desaťročí najviac zastúpené pre-
klady autorských rozprávok a príbehov zo života detí a dospievajúcich. Tento stav 
korešponduje s pôvodnou domácou tvorbou, v ktorej uvedené žánre rovnako pat-
rili k mimoriadne rozvinutým a z hľadiska kvality nosným oblastiam detskej litera-
túry; v oboch prípadoch išlo teda o rozširovanie a obohacovanie čitateľskej ponuky 
v žánroch, ktoré dominovali aj v prijímajúcej literatúre.

Popri dvoch spomínaných žánrovo-tematických okruhoch sa preklado-
vá tvorba nebývalým tempom zdynamizovala aj z oblasti dobrodružnej literatúry. 
Bol to bezpochyby dôsledok „podvyživenosti“ čitateľov v 50. rokoch 20. storočia, 
keď dobrodružná literatúra (a populárna literatúra vôbec) boli inštitucionalizovane 
nežiaduce. Prítomnosť ostatných sledovaných epických žánrov a prítomnosť poézie 
pre deti nebola taká dôrazná. 

 3 Klasická literatúra v prekladoch pre mladých

Osobitnou oblasťou prekladu bola aj v 60. rokoch klasická literatúra. Pod tým-
to pojmom rozumieme texty, ktoré možno označiť za „najvýznamnejšie literárne diela 
určitej národnej literatúry“, resp. „najvýznamnejšie diela určitého obdobia alebo tema-
tického okruhu“ (Valček, 2006, s. 172), jednoducho za reprezentatívne diela, umelecky 
najvýstižnejšie zovšeobecňujúce podstatné znaky niektorého tematického okruhu 
(Vlašín, 1977, s. 172).  Pojmová podstata termínu v dobovej teórii detskej literatúry 
vyjadrovala knihy z antiky, stredoveku a klasicizmu, resp. aj iné knihy pre dospelých 
overené časom. Vydávali sa v úpravách a špeciálnych „spracovaniach“ pre mládež. 
V tomto smere však u nás nejestvovali bohatšie tradície. Ako hneď na začiatku de-
saťročia konštatuje Jozef Felix (1961), išlo skôr o ojedinelé pokusy, náhodné a často 
realizované nie najšťastnejším spôsobom. Pri úpravách bol veľmi často rozhodujú-
cim kritériom rozsah textu, a tak sa diela skracovali, pričom (ako komentuje J. Felix, 
c. d., s. 103) „skracovacia metóda“ sa aplikovala mechanicky, a tak sa diela, mnoho-
krát zužované s dôrazom na „pochabo – dobrodružný“ aspekt, napokon zúžili na čis-
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to povrchovo dejové zložky (tak dopadol napr. román D. Defoa Robinson Crusoe, ale 
dotklo sa to aj domácej literatúry, napr. Dobšinského ľudových rozprávok). 

Vo vzťahu ku pozícii klasiky v čítaní mladých a k podobe vydávaných textov 
nastolil J. Felix v citovanej úvahe niekoľko otázok. Pýtal sa, do akej miery sú vôbec 
potrebné adaptácie klasických diel pre mládež. Kladnú odpoveď zdôvodnil argu-
mentovaním, že je žiaduce, aby sa táto tvorba udomácňovala v generáciách mla-
dých ľudí. Jeho druhá otázka sa týkala problému, čo sa teda má adaptovať a ako 
treba pri adaptáciách postupovať. Odpoveď formuloval v tom zmysle, že pri adaptá-
ciách by malo jestvovať viacero prístupov: niektoré diela by mali vychádzať v úpra-
ve, ktorá zachová celú ich štruktúru, pričom sa skrátia len niektoré časti – napr. tie, 
ktoré sa pociťujú ako zastarané (to sa podľa neho môže týkať J. Swifta, D. Defoa, 
M. Cervantesa, F. Rabelaisa, H. J. Ch. von Grimmelshausena a ďalších); iné diela by 
mali byť pre mládež publikované bez textových úprav, resp. len s nepatrnými zásah-
mi, ale zato s bohatým komentárom týkajúcim sa reálií, estetických analýz a pod. 
(ako príklad uvádzal Danteho, Petrarcu, Ronsarda, Corneilla, Racina, Moliera, Huga); 
napokon tretím typom úprav by malo byť „prerozprávanie“ (v tomto duchu si vedel 
predstaviť staroveké a stredoveké eposy – Ilias, Odysea, Kalevala, Ramajána, rolan-
dovské eposy, Nibelungov a pod.), tu však podľa neho nemá ísť o „prerozprávanie 
diel“, ale skôr o „rozprávanie o dielach“, ktoré by bolo popretkávané autentickými 
citátmi.  

V duchu predstáv J. Felixa vyšiel v roku 1960 zo svetovej klasiky už v druhom 
vydaní (1. vyd. 1958) v podaní  Préma Čanda (1880 – 1936) preklad indického eposu 
Povesť o Rámovi (prel. Helena Križanová-Brindzová). Staroveké mýty a povesti preroz-
prával český autor Eduard Petiška (1924 – 1987). Jeho príbehy z gréckeho bájoslo-
via Staré grécke báje a povesti (1961) z češtiny do slovenčiny preložil Jozef Brandobur 
a báje a mýty starého Egypta, Mezopotámie a Izraela vyšli pod názvom Príbehy, 
na  ktoré svietilo slnko (1966) v preklade M. Ďuríčkovej. Obe diela zostali v čítaní mlá-
deže živými doposiaľ a vychádzajú v nových nákladoch. V roku 1968, v čase ideolo-
gického oteplenia, boli do slovenčiny preložené Biblické príbehy Ivana Olbrachta.

Významným počinom v rámci sprostredkovania klasickej literatúry pre mlá-
dež bolo vydanie dvoch stredovekých nemeckých hrdinských eposov (1966) v pre-
klade Márie Rázusovej-Martákovej. Pôvodne veršované eposy neznámeho autora 
z obdobia okolo roku 1200, vytvorené na základe starých hrdinských piesní, pre-
transformoval do prózy Heinrich Alexander Stoll (1910 – 1977); v preklade vyšli 
pod názvom Kudrun a Nibelungovia. Rozprávanie o rytierovi Siegfriedovi, jeho žene 
Sieglinde, krásnej Kriemhilde, kráľovnej Brunhilde, o zázračnom meči Balmungu, ča-
rovnom plášti neviditeľnosti a bájnom poklade Nibelungov, považované za najdô-
ležitejšie dielo nemeckej stredovekej literatúry, spája prvky germánskej mytológie 
(severských – nórskych a isladských, burgundských, franských a bavorských spevov), 
kresťanstva a pohanstva. Zároveň je aj obrazom na jednej strane úkladov, ľstivos-
ti, zákernosti, krutosti, pomstychtivosti a boja o moc, na druhej strane stredove-
kej rytierskej statočnosti a poddanskej vernosti. Príbeh odzrkadľuje ducha veľkého 
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dejinného obdobia, dobu sťahovania národov, ale aj vznešenú tragiku veľkého indi-
viduálneho osudu a pozíciu človeka v hraničných situáciách. 

Z originálu bolo do slovenčiny preložené aj dielo stredovekej tureckej li-
teratúry Príbehy Hodžu Nasreddína (prel. Vojtech Kopčan; 1968) autora Bahá‘i 
Veleda Celebiho. Plastický obraz života na Blízkom východe podáva prostredníc-
tvom postavy ľudového vtipkára, známeho nielen v Turecku, ale aj v ostatných lo-
kalitách bývalej osmanskej ríše, predovšetkým na Balkáne a v arabských krajinách. 
Koncom desaťročia obohatil čítanie mládeže preklad diela stredovekého anglického 
autora Geoffreya  Chaucera (1343 – 1400) Canterburské poviedky (z angl. orig. [The 
Canterbury Tales, 1387] prel. Margita Príbusová; pozn. a vysvetl. sprac. Klára Šimon-
čičová; 1969). 

Popri spomínaných prekladoch diel starovekej a stredovekej literatúry sa 
v 60. rokoch sústredil záujem aj na klasickú literatúru pochádzajúcu z menej vzdia-
lenej minulosti.  Zásluhou prekladu J. Felixa zo španielčiny bol v úprave Ľuda Zúbka 
vydaný pre mládež román Miguela de  Cervantesa Saavedru (1547 – 1616) Dômy-
selný rytier don Quijote de la Mancha (1965). V preklade Júliusa Lenka z francúzšti-
ny pribudol výber z tvorby Jeana de La Fontaina (1621 – 1695) Bájky (1965). Podľa 
dobového zvyku bol aj tento výber opatrený poznámkovým aparátom, slúžiacim 
na vysvetlenie nejasností súvisiacich s cudzím kultúrnym prostredím, z ktorého tex-
ty pochádzali.

Ako výťah z románu Viktora Huga (1802 – 1885) Bedári vyšiel príbeh Coset-
te  (z fr. orig. prel. Ján Belnay a J. Felix, upr. Ľ. Zúbek; 1965) a v podobe dievčenského 
príbehu vstúpil do čítania dievčat;  pre mládež bol v 2. vyd. publikovaný tiež Hugov 
román Robotníci mora (prel. Ľudmila Pikulová, 1967).  

Z anglofónnej oblasti vychádzali v nových vydaniach romány Charlot-
te Brontëovej (1816 – 1855) Jana Eyrová (3. vyd. 1968), Harriet Beecher-Stoweo-
vej (1811 – 1896) Chalúpka strýčka Toma (4. vyd. 1968). Vyšli tiež romány Charlesa 
Dickensa (1812 – 1870) Princ a bedár (1962) a Príhody Olivera Twista (2. vyd. 1966), 
v slovenskom preklade Eleny Chmelovej sa objavil aj historický román Waltera Scot-
ta (1771 – 1832) Guy Mannering (1964). Z ruskej klasickej literatúry boli pre mládež 
vydané v reedíciách prózy Nikolaja Vasilieviča Gogoľa (1809 – 1852) Taras Buľba 
(2. vyd. 1966, prel. Zora Jesenská) a dielo Fiodora Michajloviča Dostojevského 
(1821 – 1881) Netočka Nezvanovová (1967, prel. Štefan Mihal). Zo severských litera-
túr bol  preložený dievčenský príbeh Björnstjerna  Björnsona (1832 – 1910) Rybárča 
(1967, z nór. orig. prel. Jaroslav Kaňa).  Diela klasickej svetovej literatúry vychádzali 
spravidla s doslovom, poznámkami a vysvetlivkami.

Spomedzi ostatných národných literatúr boli v rámci klasického dedičstva vy-
dávané najmä preklady z českej literatúry; takto v nových a nových vydaniach vy-
chádzali diela Boženy Němcovej (1820 – 1862) Babička (r. 1961 už 4. vydanie, prel. 
J. Felix), Divá Bára (prel. Gabriel Rapoš; 1968), dielo Jana Nerudu (1834 – 1891) Po-
vídky malostranské (2. vyd.; 1962). Humoristickým tónom obohatil čítanie mládeže 
preklad výberu zo satirických poviedok Jaroslava Haška (1883 – 1923) Zatvorený 
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lev (prel. Ladislav Novomeský a Jozef Štefánik; vysvetl. nap. L. Novomeský; doslov: 
Radko Pytlík; 1962). Objavili sa však aj preklady zo starších období českej intencio-
nálnej literatúry pre deti: výber z tvorby Karla Václava Raisa (1859 – 1926) Cestička 
k domovu (prel. Jožo Nižnánsky, verše preb. Jozef Mihalkovič; 1961), sociálny medzi-
vojnový román Josefa Věromíra Plevu (1899 – 1985) Malý Bobeš (2. vyd., prel. Anton 
Beskid; 1962), dievčenský román Marie Majerovej (1882 – 1947) Robinsonka (3. vyd., 
prel. Gusta Baricová; 1964).

Z maďarskej klasickej literatúry bol prekladaný Zsigmond Móricz 
(1879 – 1942); okrem výberu próz Sedem grajciarov a iné poviedky (zost., prel. a do-
slov Hana Ponická; 1962) bol opakovane vydaný  jeho sociálny román Buď dobrý 
až do smrti (v 2. vyd. 1968, prel. a vysvetl. Anton Plevka, verše preb. Štefan Žáry). 
Od ďalšieho klasika maďarskej literatúry Móra Jókaia (1825 – 1904) bol pre mládež 
vydaný historický román Nový zemepán (prel. a vysvetl. sprac. Milan Žuffa; doslov
a životopis. pozn. Jaroslava Pašiaková; 1969). Z prekladov  maďarskej literatúry mož-
no ku klasike (tentoraz intencionálnej detskej lteratúry) prirátať aj chlapčenský so-
ciálny román Ferenca Molnára (1878 – 1952) Chlapci z Pavlovskej ulice (2. vyd. 1965, 
prel. Marta Lesná).  

Pravdaže, pomerne veľa literárnych diel, ktoré už patria do oblasti klasickej 
tvorby (intencionálneho či neintencionálneho čítania mládeže) nájdeme medzi pre-
kladmi rozprávkovej a dobrodružnej literatúry.

 4  Biografie a autobiografie ako objekt prekladu

Začiatkom 60. rokov možno zaznamenať zvýšený záujem o životopisné romá-
ny. Príčinou je možno aj pretlak pokrivených, schematických príbehov o súčasných 
deťoch z 50. rokov 20. storočia, v dôsledku čoho sa žiadalo čosi, čo má neodškriepi-
teľný príznak autentickosti. Ale ani tento žáner sa nezaobišiel bez „pedagogického 
schematizmu a otvoreného didaktizmu“, bez snahy o ideálnosť hrdinu za každú cenu, 
a tak sa mnohé životopiy stávali „chválopisom a vzoropisom“. V takto koncipovaných 
dielach potom aj postava, ktorá bola protikladná k hrdinovi, slúžila najmä na ešte 
väčšie „vypreparovanie propagovaných kladov“ (Kot, 1962, s. 115). Životopisné prózy 
boli mnohokrát koncipované so zámerom postaviť pred mladého čitateľa vybranú 
osobnosť ako vzor – a vykonali to príliš explicitne a priamočiaro. 

Iný problém, ktorý sa v súvislosti so životopisnou prózou pertraktoval, sa tý-
kal podielu fikcie na tvorbe príbehu, teda otázky miery a podoby invencie pri do-
tváraní a domýšľaní faktov a funkcie tohto dotvárania. Prílišný dôraz na historickú 
autenticitu ústil totiž do nebezpečenstva, že autor ustrnie len pri vonkajškovom po-
pise života osobnosti (v tejto súvislosti sa autori niekedy utápali v nadbytočných 
podrobnostiach zo života osobnosti) a neprenikne hlbšie do jej vnútorného sveta. 
Tým sa narušuje proporcia medzi faktickým detailom, teda medzi optimálnym stup-
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ňom historickej dokumentárnosti, a celkovým zmyslom textu, jeho emocionálnou 
pôsobivosťou. 

Jedným z prvých prekladov biografického románu v 60. rokoch bol román 
českého autora Antonína Zhořa (1896 – 1965) Tvrdohlavá Mária (z čes. orig. [Tvr-
dohlavá Marie, 1947] prel. Margita Valehrachová-Matulayová; 1960). Životopisný 
román o poľskej fyzičke a chemičke, objaviteľke polónia a rádia, Márii Curie-Skło-
dowskej podáva príbeh jej mladosti až do objavu oboch prvkov. Sústreďuje sa naj-
mä na stvárnenie tvrdošijnej cesty vedkyne za splnením životného cieľa: vyštudovať 
na parížskej Sorbonne, pretože na území Poľska v jej dobe (koncom 19. st.) ženy ne-
mali prístup k vysokoškolskému vzdelaniu. Podrobne sa rozpisuje o rokoch, počas 
ktorých ako vychovávateľka zarábala na štúdiá pre súrodencov i pre seba, o odrie-
kaní kompenzovanom úžasnou pracovitosťou, cieľavedomosťou a zápalom pre ve-
domosti a pre vedecký výskum. Zvyšok jej života autor stručne dopovedá už len 
v epilógu (tragická smrť manžela, druhá dcéra Eva, Nobelove ceny, post prvej ženy 
– profesorky na Sorbonne). Zhoř postavu Skłodowskej do istej miery schematizoval 
pozitívnym smerom, čím sa oslabila jej životná autentickosť, teda ani osobné krízy 
hrdinky nevyznievajú dosť presvedčivo. 

Úcta k faktom a rekonštrukcia doby prostredníctvom skúmania osudov vy-
branej osobnosti je v 60. rokoch viditeľná v niektorých ďalších životopisných romá-
noch. Tak František Gel (1901 – 1972) podáva v románe Premožiteľ neviditeľných 
dravcov (z čes. orig. prel. Ľudmila Rampáková; 1962) obraz životných peripetií, úspe-
chov i neúspechov Louisa Pasteura a históriu jeho objavu séra proti besnote. Dielo 
amerického autora Mitchella Wilsona (1913 – 1973) Môj brat, môj nepriateľ (z angl. 
orig. [My Brother, My Enemy] prel. Viera Marušiaková; 1962), dobovou kritikou pri-
jaté ako dielo dobrého priemeru,  je zasa životopisným rozprávaním o súrodencoch 
(Davy, Ken, Margot) Malloryovcoch hľadajúcich v 30. rokoch 20. storočia princíp bu-
dúceho televízneho vysielania. K faktografickému typu  biografického žánru sa pri-
kláňa aj román poľského fyzika Leopolda Infelda (1898 – 1968) Evariste Galois (z poľ. 
orig. prel. Ružena Jamrichová; 1961), ktorý rozprávanie o francúzskom matematikovi 
a revolucionárovi koncipoval ako takmer detektívne pátranie po osudoch polemic-
ky uchopenej osobnosti. Dokázal skĺbiť osobnostné zaujatie s dištancom od spracú-
vanej látky a funkčne zakomponovať do deja fragmenty dokumentov (listy, zápisky, 
úryvky z Galoisovho diela a pod.), vytvoriac tak životopisný román-reportáž (Kot, 
1962, s. 116). Tieto preklady posilnili líniu životopisných próz, ktorá v skromnejšom 
rozmere jestvovala aj v pôvodnej tvorbe pre mládež.

Fragmenty autentických dokumentov zakomponúvali do rozprávania najmä 
biografické cestopisné romány, tvoriace osobitnú, v sledovanom desaťročí čitateľsky
obľúbenú tematickú líniu prekladov. Podľa J. Brandobura (1962, s. 447) sa sympatia 
k nej „napája predovšetkým z živého, masovo sa prejavujúceho, pritom kultúrou a civili-
záciou prekrytého nomádskeho pudu v človeku“. Zámerom cestopisov zrejme bolo po-
skytnúť čitateľom potešenie z poznávania sveta, rozširovať ich rozhľad, uspokojovať 
potrebu poznávať, prežiť dobrodružstvá iných ľudí, zažiť iné kultúry a pod vplyvom 
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iného, cudzieho sveta azda aj lepšie porozumieť tomu svojmu. Kvalitné cestopisy 
preto spájali v sebe poznanie s dobrodružnosťou podania informácií. Približovali 
také končiny Zeme, kam sa obyčajný smrteľník v 60. rokoch len ťažko dostal. 

Takejto charakteristike zodpovedajú v druhej polovici 60. rokov tri životopis-
né prózy o nórskych výskumníkoch – polárnych objaviteľoch, Fridtjofovi Nansenovi 
a Roaldovi Amundsenovi. Autormi dvoch z nich, Fridtjof, čo z teba bude? (z poľ. orig. 
[Fridtjof co z ciebe wyrośnie?, 1962]; 1965) a Človek, ktorého uchvátilo more (z poľ. 
orig. [Człowiek, o którego upomniało się morze]; 1969), vydaných v preklade Márie 
Babiakovej-Bajovej, boli poľskí polárnici Alina (1907 – 1993) a Czesław (1904 – 1996) 
Centkiewiczovci. Próza Fridtjof, čo z teba bude?: životopis Fridtjofa Nansena  je roz-
právaním o nórskom polárnikovi, učencovi, cestovateľovi, objaviteľovi a organizáto-
rovi pomoci zajatcom, sirotám a ľuďom, ktorí stratili domov po prvej svetovej vojne. 
Dôraz je položený na jeho výpravy viac za poznaním, než za prestížou najprv naprieč 
Grónskom, potom na severný pól. Pred očami čitateľa vyrastá obraz človeka, ktorý 
imponuje zodpovednosťou voči sebe a iným, húževnatosťou, náročnosťou, sebadis-
ciplínou, cieľavedomosťou a veľkorysosťou. Latentná dobrodružnosť a napínavosť je 
viazaná na exotiku nehostinného prostredia zimy a ľadu, na tvrdú existenciu polár-
nikov, drsné zákony života a smrti. Vierohodnosť rozprávania je podporená citátmi 
z dobových dokumentov, Nansenových zápiskov a zo zápiskov predchádzajúcich 
polárnikov. Ján Sedlák (1967, s. 313 – 314) považoval toto dielo za prijateľný model 
dobovej cestopisnej literatúry; cenil si na ňom autenticitu, dômyselné komponova-
nie faktov, zmysel pre romantiku vedeckej práce a schopnosť formovať rozprávanie 
dobrodružne. Podobným spôsobom autori postupovali aj v románe o dobyvateľo-
vi južného pólu a realizátorovi viacerých ďalších polárnych výprav, Nórovi Roaldovi 
Amundsenovi, Človek, ktorého uchvátilo more. Aj tu sa zdôrazňuje najmä húževna-
tosť a pracovitosť Amundsena až po jeho tragickú smrť na havarovanom hydropláne 
pri pokuse zachrániť stroskotancov z talianskej vzducholode. Centkiewiczovci nad-
väzujúc na tradičný cestopis popularizovali vedu.

R. Amundsenovi bol venovaný aj životopisný román Alexandra Jakovleva 
Roald Amundsen, ktorý bol práve v 60. rokoch prvýkrát vydaný špeciálne pre mlá-
dež (z rus. orig. [Roald Amundsen] prel. Rudolf Klačko; 1969). Aj v tomto prípade 
autor podáva biografiu polárnika, dobyvateľa Južného pólu, od detstva. Sústreďuje
sa na jeho neústupnosť, vytrvalosť a rozvahu počas ciest, až po smrť pri záchrannej 
akcii Nobileho stroskotanej vzducholode neďaleko Špicbergov.  

Román M. Sizovovej Príbeh jedného dievčatka (z rus. orig. [Istorija odnoj 
devočki, 1959] prel. Margita Mayerová; 1961) je príkladom iného, výrazne beletri-
zovaného typu životopisného rozprávania. Približuje detstvo a dospievanie ruskej 
primabaleríny Galiny Uljanovovej v čase revolučných premien v Rusku. Rozprávanie 
o dievčatku Gali a o tvrdých podmienkach, v akých sa učila baletnému umeniu, je 
živé a aj po rokoch pôsobivé, vnútorný svet dievčatka je modelovaný síce úspor-
ne, ale presvedčivo. Pravdaže, pomerne jednostranné sústredenie sa na formovanie 
profesionálnej dráhy tanečnice a malý dôraz na jej osobný život spôsobuje, že celko-
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vý obraz postavy sa stáva útržkovitým. Pasáže poznamenané ideologickou tendenč-
nosťou, ktoré sa sporadicky v texte  vyskytujú (učené dišputy o revolúcii v Rusku 
alebo o význame literatúry), pôsobia neústrojne, čo vyvoláva dojem, že doň boli vlo-
žené z vôle nie autorky, ale skôr cenzorov. 

 V 60. rokoch bola pomerne bohatou oblasťou prekladu aj autobiografická
línia príbehov o dospievaní. Hodnotovo bola táto oblasť dosť rôznorodá a najmä 
v prvej polovici desaťročia výrazne zasiahnutá ideologizovaním. Príkladom toho je 
trilógia Alexandry Jakovlevny Bruštejnovej (1884 – 1968) Cesta ide ďalej… (z rus. 
orig. [Doroga uchodiť v daľ] prel. Eva Majerová, verše preb. Ľ. Feldek; 1959), Na svita-
ní (z rus. orig. prel. Ľ. Pikulová; 1960) a Dúhová brána (z rus. orig. [Vesna]  prel. Ružena 
Dvořáková-Žiaranová, verše Viliam Turčány; 1963). Autorka zobrazuje postupne det-
stvo protagonistky v 90. rokoch 19. storočia v Rusku a jej prípravu na vstup do gym-
názia. Otec, židovský lekár so silným sociálnym cítením, je prostriedkom na to, aby 
sa román stal aj správou o živote chudobných a strednej inteligencie, o ľudskej sta-
točnosti, o ľudských charakteroch, o revolučných pohyboch v Rusku. Hrdinka sama 
na sebe pocíti ústrky, krivdu a nespravodlivosť, stretne sa s klamstvom a postupne 
svetonáhľadovo vyzrieva, utvára sa jej revolučné presvedčenie, začínajú sa aj jej ľú-
bostné vzťahy. To všetko je nasvietené cez sociálny a ateistický akcent, pertrakto-
vaný však až tendenčne. Rovnako tendenčne je aplikovaný aj ideologický kľúč pri 
distribuovaní dobra a zla, poctivosti a nepoctivosti do profilu postáv. Autorka je pre-
svedčivá v psychologickej kresbe dievčenských postáv a v modelovaní rodinných 
vzťahov, spoločenské súvislosti však zaťažila deskriptívnosťou a priamočiarou pro-
pagáciou ideológie, robotníctva a revolúcie.

Spomienky na vlastné životné osudy sú základom chlapčenského románu 
Branka Ćopića (1915 – 1984) Somárske roky (zo srb. orig. [Magareče godine] prel. 
Branislav Choma; 1964). Rozprávanie o chlapčenských huncútstvach, kamarátstvach 
i prvých láskach počas rokov prežitých v gymnaziálnom internáte v bosnianskom 
meste Bihač má zreteľné geografické i lexikálne indície lokalizácie do srbského
prostredia. Deskriptívnosť podania a dosť ťažkopádny preklad neutralizujú humor, 
ktorým je študentský život naplnený. Autobiografický základ má aj próza austrálske-
ho autora Alana Marshalla (1902 – 1984) Môj život patrí tebe (z angl.orig. [This is the 
Grass, 1962); 1964). Je voľným pokračovaním Marshallovej úspešnej knihy Už zasa 
skáčem cez kaluže, vydanej ešte v 50. rokoch, a ponúka obraz dospievania mláden-
ca, ktorý má po obrne od detstva nevládne dolné končatiny. Rozprávanie je však aj 
v tomto prípade zaťažené popisnosťou, zbytočnými detailmi a nepodstatnými po-
stavami. A tak ani jeden zo spomínaných prekladov nepredstavoval hodnotový prí-
nos do nášho kontextu. 

Ak nerátame reedíciu knihy Ferenca Móru Čarovný kožuštek (1. vyd. 1958, 
2.  vyd. 1969, 3. vyd. potom 1988, z maď. prel. H. Ponická, verše Milan Ferko), sociálne 
ladené, ale netendenčné a citlivé rozprávanie o detstve chlapca a o jeho vyrastaní 
na statočného človeka vo vzťahu nie nepodobnom vzťahu matky a syna v Martá-
kovej diele Chlapčekovo leto, a ak vynecháme reedíciu cestopisne ladenej, fakto-
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graficky orientovanej autobiografie Františka Běhounka (1898 – 1973) Stroskotanci 
polárneho mora (1. vyd. 1957, 2. vyd. 1962) o záchrannej akcii pri stroskotaní Nobi-
leho vzducholode neďaleko Špicbergov, potom už vyšiel v tejto tematickej oblasti 
len poloautobiografický román egyptského autora Ibrahíma Abd el-Halíma Slnko 
svieti na môj Níl (podľa spomienkového diela za spolupráce Ladislava Drozdíka voľne 
podal J. Mihalkovič; 1962). 

Pravdaže, prvky autobiografie nájdeme aj vo viacerých ďalších dielach, naj-
mä z okruhu spoločenskej prózy, sú však výrazne prekryté fikciou, preto bude o nich
reč na inom mieste. Možno však konštatovať, že vo všeobecnosti „prézentisticky“ 
orientované 60. roky 20. storočia neveľmi priali historickým a minulostným látkam, 
teda ani biografickej a autobiografickej próze. Ako dôkaz si pripomeňme slová J. Po-
liaka (1963, s. 181), komentujúce situáciu v tematike detskej literatúry na začiatku 
60. rokov: „Spomienkový žáner, obrázky z prírody a výjavy z histórie strácajú svoju he-
gemóniu... Príťažlivosť súčasnej tematiky nadobúda intenzitu.“ Táto skutočnosť sa od-
zrkadlila aj v prekladoch zo svetovej literatúry do slovenčiny.

 5 Preklady spoločenskej prózy pre deti a mládež 
 

 5.1 Obraz druhej svetovej vojny v prekladovej tvorbe desaťročia

Tematika druhej svetovej vojny v pôvodnej slovenskej tvorbe 60. rokov jednak 
pomaly ustupovala do úzadia, jednak prechádzala určitou transformáciou súvisia-
cou s presunom témy do oblasti autorských spomienok, v tom rámci do spomie-
nok na vlastné, vojnou poznamenané detstvo. Prekladová literatúra na túto tému 
sa objavuje vo viacerých variáciách: od autentických zápiskov a zliterárňovania do-
kumentov, cez spomienkovosť nadstavenú fikciou, až po čisto fiktívne príbehy. Čle-
nitá je aj z hľadiska evidentnej či latentnej prezentácie autorského postoja k téme; 
v tomto smere je príznakovo prítomná ideologická tendenčnosť. 

Jedným z najpôsobivejších výpovedí o tragickom dopade vojny a holokaustu 
na dieťa je dielo preložené z nemčiny, Denník Anny Frankovej (prel. M. Valehrachová 
a R. Jamrichová; 1960). Autentické záznamy nemeckého židovského dievčaťa z ob-
dobia, keď sa s rodinou ukrývalo v Amsterdame, až do odhalenia úkrytu a transpor-
tovania na smrť do koncentračného tábora, sa stali svetoznámymi (v Holandsku boli 
vydané roku 1947). Sugestívnosť vyjadrenia Anninho strachu, dôstojnosť, s akou 
znášala vlastné dospievanie v stiesnených podmienkach v úkryte s obmedzenou 
mierou intimity, úprimnosť, s akou sa spovedala zo svojich pocitov, a zrelosť, s akou 
vnímala ľudí, vzťahy, vojnové dianie a jeho následky, to všetko spôsobilo, že román 
dodnes patrí k najlepším, čitateľsky i vydavateľsky stále živým autobiografickým die-
lam svetovej literatúry o vojne.

Dokumentárno-reportážnym svedectvom o dopade vojny (výbuch atómovej 
bomby v Hirošime) na osudy obyčajných ľudí je publikácia Edity Morrisovej Kvety 
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Hirošimy (z angl. prel. Draga Christovová; 1963). Kniha, odmenená r. 1961 Schweit-
zerovou cenou, vznikla na základe dvojročného pobytu autorky, pôvodom Švédky 
píšucej anglicky, v Japonsku. Na príbehu japonskej rodiny stvárnila tragické dôsled-
ky atómového výbuchu, prenasledujúce ľudí celé roky po skončení vojny.

Zo sovietskej literatúry bolo v sledovanom desaťročí v reedíciách alebo 
v prvom vydaní publikovaných viacero vojnových románov orientovaných na zo-
brazenie hrdinstva sovietskych ľudí v boji proti fašizmu; väčšinou však išlo o reedí-
cie. Početné reedície zažil od prvého prekladu roku 1948 životopisný, idealizujúci 
a ideologizujúci román Jeleny Iľjiny Huľa (1. vyd. 1948) o živote ruskej športovkyne 
a jej umučení fašistami, rovnako ako aj román Alexandra Alexandroviča Fadejeva 
(1901 – 1956) Mladá garda  (1. vyd. 1948), zbeletrizúvajúci autentické materiály 
o skupine mladých ukrajinských komsomolcov, ktorí si počas okupácie založili taj-
nú organizáciu a vykonávali voči nepriateľovi záškodnícku činnosť až do odhalenia, 
mučenia a napokon popravy. Autor sa sústredil predovšetkým na modelovanie bo-
jovnosti a nenávisti mladých ľudí voči fašistom, dotýka sa však aj ich osobného ži-
vota. Próza pre mládež Kima Prokofjeviča Kostenka Výpoveď (z rus. orig. [Eto bylo 
v Krasnodone] prel. Karol Izakovič; 1962; 2. dopl. vyd. Zradca vypovedá, 1977) voľne 
nadväzuje na tento Fadejevov román v tom zmysle, že dopovedá a spresňuje okol-
nosti odhalenia skupiny mladogvardejcov na základe výpovede jedného z kolabo-
rantov, ktorý sa podieľal na ich mučení a ktorý bol odhalený až v roku 1959. Podľa 
jeho výpovede zradcom mladogvardejcov bol zo zbabelosti iný člen skupiny, než 
o tom vypovedá Fadejev. Kostenkova próza nie je dôkladne beletrizovaná, otvorene 
pracuje s faktami, má skôr publicistický, reportážny charakter. Príliš priamočiaro, ba 
až tézovito je vyjadrený odpor proti fašizmu či odmietavý postoj voči imperializmu 
a Západu vôbec. Z literárnej tvorby bývalého Sovietskeho zväzu bol do slovenči-
ny preložený aj vojnový román Bulata Okudžavu (1924 – 1997) Budú z nás generáli 
(z  rus. orig. [Front prichodit k nam] prel. M. Lesná, verše prel. J. Majerník; 1967). 

Z českej literatúry prispel do línie tendenčného zobrazovania vojnového hr-
dinstva preklad knihy Jiřího Svetozára Kafku Frontový pilot (prel. M. Žuffa; 1964),
najmä však pozitívne prijímaný preklad prózy Jana Mareša Prakovníček (z čes. orig. 
[Práče] prel. Henrich Pifko; 1964). Príbehy chlapca, ktorý sa dostane k vojakom boju-
júcim o Duklu a vykoná viaceré bojové hrdinstvá, až sa napokon po vojne stane štu-
dentom Žižkovej školy a potom dôstojníckej školy, čiastočne napodobňuje román 
V. Katajeva Syn pluku. Rozprávač je štylizovaný do postavy autentického svedka uda-
lostí – desiatnika, vojenského veterána v zálohe, ktorý to všetko zažil. V dobovom 
kontexte slovenskej pôvodnej literatúry pre deti a mládež pôsobí táto próza ako re-
zíduum príbehov o detských vojnových hrdinstvách z 50. rokov. 

S gýčovo tendenčným príbehom máme do činenia v próze maďarského au-
tora Bélu Balázsa (1884 – 1949) Karolkove dobrodružstvá (z maď. orig. prel. Erna 
Druzgalová; 1961). Dej, situovaný do Nemecka v čase nástupu fašizmu, je naivne 
dobrodružný, postavy sú schematicky ideologizované, evidentná a prvoplánová je 
propagácia komunistov a kolektivizmu typického pre 50. roky, rovnako priehľadne 
je deklarovaný princíp solidarity. 



26

Nízku umeleckú hodnotu má aj román ruského autora Leva Abramoviča 
Kassiľa Gladiátorov pohár (z rus. orig. [Čaša gladiatora] prel. R. Jamrichová; 1965). 
Kassiľ bol mohutne prekladaný od konca 40. rokov a reedície jeho kníh vychádzali 
aj v 60. a 70. rokoch (Brat a braček, 1963, Moja Usťa, 1972); ako nové preklady vyšli 
jeho knihy so športovou tematikou Kráľovná snežných hôr (1960) a Reprezentačný 
brankár (1962). Román Gladiátorov pohár je postavený na „triednej dobrodružnosti” 
gajdarovského typu: konfrontuje osudy ľudí v druhej svetovej vojne a v povojnovom 
živote, “zaostalý” meštiacky kapitalizmu s “pokrokovým” socializmom, propaguje 
budovateľské idey, ateizmus, zneškodňuje záškodníkov a heroizuje hrdin-
ské činy triedne uvedomelých postáv. Kniha v čase publikovania bola už čistým 
anachronizmom.

Veľmi pozitívne bol v našom kontexte prijatý román Zdeňky Bezděkovej 
(1907 – 1999) Volali ma Leni  (z čes. orig. [Říkali mi Leni, 1948] prel. Ján Mihál; 1962). 
Príbeh českého dievčaťa, ktoré bolo počas vojny ako trojročné zavlečené do nemec-
kej rodiny na prevýchovu, symbolizuje osudy odvlečených českých detí.  Je v ňom 
však čitateľný tak trocha čierno-biely rozmer: negatívne postavy sú zákonite utaje-
ní fašisti – pozitívne postavy sú zasa presvedčení antifašisti. Celkom explicitne sa 
deklaruje fakt kolektívnej viny nemeckého národa. Romantizovane je motivovaný 
pocitový svet dievčaťa, jej sny o “inom svete” – t. j. o Čechách, to, že sa cíti cudzo 
vo svete, v ktorom žije; niektoré zápletky sú naivné, evidentne slúžia len na rozuzle-
nie sujetu. Dobrodružný príznak a napätie vyrastajú zo spôsobu hrdinkinho pátrania 
po svojej skutočnej identite (hoci aj v tomto smere sa nájdu niektoré naivné ťahy). 
V každom prípade je to však pokus o vyrovnávanie sa s jednou, dovtedy literárne ne-
spracovanou kapitolou vojnovej histórie. Úspech tohto románu už nedosiahlo jeho 
voľné pokračovanie Štěstí přijde zítra (v češt. 1960, potom 1979), rozprávanie o osu-
doch hrdinky už po návrate do Čiech k matke a dedkovi; do slovenčiny však táto no-
vela, otvorene propagujúca komunizmus, preložená nebola.

Ako prejav príklonu a rešpektovania autenticky detského prežívania vlast-
ného sveta i sveta dospelých a hľadania jeho zmyslu bol v Čechách zvlásť po-
zitívne prijatý román Jana Procházku (1929 – 1971) Ať žije republika (1966), 
do slovenčiny preložený pod názvom Ja a Julina a koniec veľkej vojny (prel. Viera Ku-
želová a Dušan Kužel; 1968). Pohľad na posledné dni vojny očami chlapca z morav-
skej dediny vyznieval nekonvenčne pre to isté, pre čo bol na Slovensku o rok neskôr 
tak pozitívne prijatý román M. Ferka Keby som mal pušku (1969): pre vyjadrenie ab-
surdnosti a nehumánnosti vojny prostredníctvom evokovania spomienok na vlastné 
vojnové detstvo, prostredníctvom ešte naivných a nechápavých detských očí, kto-
ré vojnu do istej chvíle vnímajú ako dobrodružstvo. Literárna kritika ocenila na Pro-
cházkovom románe aj fakt, že dynamickosť a dramatickosť stretávania sa hrdinu 
s vojnovými udalosťami sa strieda s prejavmi citovosti, s vyjadrením životných 
pocitov ľudí, so záznamami detských predstáv či prežívania prírodnej scenérie. 
V každom prípade spomedzi „vojnových” próz korešpondoval s progresívnymi 
umeleckými aj ideovými trendami slovenskej prózy pre deti a mládež práve 
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Procházkov román – v podstate ako jediný z okruhu prozaickej tvorby pre deti a mlá-
dež s tematikou druhej svetovej vojny.

 5.2 Preklady spoločensko-psychologických príbehov pre staršiu mládež 

Príbehy zo života mladých, takmer už dospelých ľudí, určené starším pubes-
centom a adolescentom, sa v 60. rokoch tešili pomerne vysokej prekladateľskej po-
zornosti. Diela z tejto žánrovo-tematickej oblasti sa pociťovali v pôvodnej literárnej 
tvorbe pre mládež ako vítané, a tak preklady rozširovali jestvujúcu domácu ponu-
ku poviedok, noviel a románov o problémoch súčasných mladých ľudí. Otázka je, 
do akej miery ju rozširovali nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.  

V príbehoch o dospievaní je aj v prekladovej tvorbe na začiatku 60. rokov 
ešte častá budovateľská tematika, tendenčne poňatý princíp kolektivizmu, rovna-
ko tendenčne uchopený princíp hľadania zmyslu života či tematika prekonávania 
„meštiackych predsudkov“ alebo eliminovania triednych nepriateľov. Tieto motívy 
nájdeme v prózach sovietskych autorov (Inna Goffová: Nemusíš byť básnikom, 1960; 
J. Riazanova: Na prahu mladosti, 1960, L. Kassiľ: Reprezentačný brankár, 1962), aj v pre-
kladoch z východonemeckej (Jan Koplowitz: Láska ťa nájde, 1960), resp. maďarskej 
prózy (Imre Kőszegi: Dievča z Pešti, 1960; Judit Beczássy: Len raz som mladá, 1960). 
Chlapčenské i dievčenské príbehy tohto typu tézovite a pateticky stvárňujú cestu 
mladých ľudí k nachádzaniu zmyslu života v práci prospešnej pre spoločnosť, k pre-
konávaniu rezíduí „starej spoločnosti“, ku kolektivizmu a triednemu „uvedomovaniu 
sa“ (Goffová, Koplowitz, Kassiľ, Beczássy), zobrazujú ich zápas s politickou reakčnos-
ťou svojho prostredia (Kőszegi), alebo s triedne pomýlenými kamarátmi „chuligán-
mi“ (Riazanova). Postavy mladých ľudí sú modelované schematicky, psychologická 
kresba je poväčšine plochá, motivácia ich konania často naivná a hyperbolizovaná. 
Ľúbostné zápletky majú sentimentálny charakter, nie bez ideologického pátosu sa 
zdôrazňuje sila kolektívu, ktorý hrdinu zachráni, keď sa ocitá na nesprávnej ceste.

Jednou z prvých „lastovičiek“ v zmysle prekonávania pozostatkov ideologic-
kej tendenčnosti v príbehoch o dospievajúcich v 60. rokoch bol preklad románu 
francúzskej spisovateľky ruského pôvodu, manželky Louisa Aragona, Elsy Trioleto-
vej (1896 – 1970) Ruže na úver (z franc. orig. [Rosés a crédit, 1958] prel. Terézia So-
kolová; 1960); o úspechu románu, ktorý je súčasťou trilógie Nylonový vek (Ruže 
na úver, Lunapark, fr. 1960, Duša, fr. 1963; ostatné dva neboli vydané pre mládež), 
svedčí aj skutočnosť, že jeho druhé vydanie vyšlo už roku 1969. Príbehu krásneho 
dievčaťa, ktoré z túžby po vysnívanom lepšom živote opustí matkinu chatrč plnú 
potkanov, vyučí sa za manikérku, naplní si sen o kráse a získa aj svoju osudovú lás-
ku, sa odohráva začiatkom 50. rokov v Paríži. Tragické uzavretie osudu hrdinky opäť 
v priestore matkinej chatrče je dôsledkom kontrastu extrémnej chudoby v detstve 
a komfortu a lesku, kúpených na úver. Posolstvom o tom, že túžbu po šťastí a kráse 
nemožno stavať na ľahkomyseľnosti, teda latentným dôrazom na zodpovednosť člo-
veka za vlastné konanie, napokon aj dôrazom na individualizmus hrdinky, ktorý sa 
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nevyplatil – tým všetkým próza na prahu 60. rokov neprotirečila dobovej predstave 
u nás o poslaní spoločenskej prózy. 

V tom istom roku vyšla aj novela Milča Radeva Na ulici (z bulh. orig. prel. Emil 
Horák; 1962). Naračne má síce znaky modernej prózy (vnútorný monológ, retrospek-
tívne rozprávanie), ale svojou podstatou je to psychologicky nepresvedčivá výrobná 
novela, poznamenaná tendenčnosťou: vnútornú neistotu mladého príslušníka inte-
ligencie, lekára, pomôže prekonať pobyt medzi lesnými robotníkmi, čo v konečnom 
dôsledku pozitívne ovplyvní aj jeho intímny život. 

Vyslovene svieži vietor vniesol zvonku do vývinu slovenskej modernej prózy 
až preklad diel Jeromeho Davida Salingera (1919 – 2010) Kto chytá v žite (z angl. 
orig. [The Catcher in the Rye, 1951] prel. V. Marušiaková; 1964) a Deväť poviedok 
(z angl. orig. [Nine stories, 1953] prel. Jozef Kot; 1965). Salinger vo svojich pró-
zach konfrontuje svet ideálov mladých ľudí s konformným a ľahostajným svetom 
dospelých. V románe Kto chytá v žite sa hlavný hrdina Holden Caulfield búri proti 
morálnemu pokrytectvu a duchovnej prázdnote sveta dospelých. Príbeh je časovo 
kontrahovaný na niekoľko dní tesne pred Vianocami, v priebehu ktorých sa protago-
nista vyrovnáva s vyhodením zo školy pre neprospech, s problémom, ako to ozná-
miť rodičom, a s otázkou svojho vzťahu k ženám i k mladšej sestre. Názov románu 
má symbolický význam; je v istom zmysle znakom hrdinovej túžby po úprimnosti 
a čistote života a po ochrane týchto hodnôt: „Ja si v jednom kuse predstavujem, ako 
sa davy malých deciek hrajú na takom velikánskom žitnom poli. Tisíce malých deciek 
a  široko ďaleko niet ani jedinkého dospelého, myslím teda okrem mňa. A ja ti stojím 
na kraji nejakej strašidelnej priepasti. A vieš čo musím robiť? Musím chytiť každého, kto 
sa priblíži k tej priepasti. Rozumieš, ak uteká a nedíva sa, kde beží, ja musím odniekiaľ 
vyliezť a chytiť ho. A toto by som robil od rána do večera. Chytal by som tie decká v žite.“ 
Paradoxne, pred pomyselnou priepasťou jeho samého zachráni práve dieťa (mlad-
šia sestra) a Holden si napokon uvedomí, že:  „Známkou nezrelého človeka je, že chce 
za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne 
žiť.“ Holdenovo konanie je mladícky emotívne a spontánne, jeho reč je v štruktúre 
vety i v lexike poznamenaná slangom. Priame rozprávanie vyvoláva dojem, akoby 
bol príbeh podávaný ako retrospektívny monológ. Revolta a jazyk, charakteristické 
pre mladých, moderné naratívne postupy, striedanie lyrických pasáží (bez falošného 
pátosu) s grotesknými partiami, irónia a sebairónia prepojená s drsným čiernym hu-
morom – to všetko boli znaky, ktoré na mladých čitateľov spontánne pôsobili a kto-
ré v slovenskej pôvodnej tvorbe stimulujúco podporili jarunkovsko-blažkovskú líniu 
poetiky. Už o rok po preklade prvej Salingerovej knihy vyšla v slovenčine aj kniha 
Sedem poviedok. Predstavila hrdinov, z ktorých každý je istým spôsobom svojrázny; 
niektorí sú poznačení druhou svetovou vojnou, iní zápasia s pocitom absurdnosti 
či prázdnoty života. Nelineárnosťou podania, latentnosťou nastoľovania konfliktov
postáv a vynaliezavými naratívnymi postupmi aj táto publikácia pôsobila v kontexte 
pôvodnej tvorby stimulačne a modernizačne.

Do kontextu prekladov z modernej americkej literatúry zapadlo aj vydanie 
knihy Williama Saroyana (1908 – 1981) Zbohom, láska moja (z angl. orig. prel. Juraj 
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Vojtek; 1969). Arménsky pôvod autora obohatil texty o prvok orientálneho, poeticky 
úsmevného nazerania na človeka a prírodu. Jeho hrdinovia, zobrazení v každoden-
nom zápase o holú existenciu, sú prostí ľudia; mnohokrát ide o deklasované existen-
cie zo spoločenského dna. V ich postavách sa spája humor i smútok, bieda i poézia, 
trocha čudáctva, patriarchálnosti a opozície voči modernej civilizácii. Napriek tomu, 
že autor dobre vie o prítomnosti úbohosti, nízkosti, zla či nenávisti v živote ľudí, pre-
svitá z jeho poviedok optimizmus a nesentimentálny súcit. Aj jeho prózy korešpon-
dovali s trendmi modernej pôvodnej tvorby pre mládež svojou naráciou, civilnosťou 
životných problémov a jemnou skepsou v ich interpretovaní.

Staršej mládeži bola určená próza Birgitty Järostadovej Láska má dušu 
(zo švéd. orig. [Väg mot i morgon] prel. Peter Hrivnák; 1967); vo Švédsku bola 
roku 1961 odmenená prvou cenou ako najlepší román pre mládež. Zachytáva gene-
račné napätie vyplývajúce z konfrontácie nekonformných názorov mladých s kon-
formizmom ich rodičov, ale predovšetkým je to román o prvej láske gymnaziálnej 
študentky, poznamenanej tragickou smrťou partnera, a peripetiami nadväzovania 
nového vzťahu. Nekonvenčne naplnila žáner dievčenského románu próza Ewy 
Berberyuszowej Eva má voľno (z poľ. orig. [Wychodne dla Ewy] prel. Jozef Gerbóc; 
1968). Autorka sa totiž viac ako na svet hrdinky, študentky v Paríži, sústredila na pro-
ces jej poznávania tohto mesta, jeho atmosféry a lokalít a prostredníctvom jednot-
livých postáv mladých ľudí aj duchovného koloritu. Próza je poznačená deskriptív-
nosťou a vyznieva tak trocha publicisticky. Dievčenský román kanadskej autorky 
(Micheline Coulombe) Saint-Marcoux (1938 – 1985) Bola som hviezdou (z franc. 
orig. [Criss ou j‘étais une idole, 1964] prel. Dominik Jarábek; 1969) je zasa pokusom 
odhaliť na osude mladej speváčky záludnosti popularity, pochybnej slávy a falošnej 
priazne. Proti tomu autorka ako protiklad postavila úspech dosiahnutý na základe 
tvrdej práce a skutočných priateľov. 

Menšie zastúpenie mali v prekladovej literatúre príbehy s chlapčenskými hr-
dinami pohybujúcimi sa na rozhraní detstva a dospelosti. Patrí k nim román Pera 
Olofa Ekströma (1926 – 1981) Tancovala jedno leto (zo švéd. orig. [Sommardansen, 
1949] prel. P. Hrivnák; 1963). Situovanie deja do konzervatívneho, ba až zaostalé-
ho vidieckeho prostredia, plného predsudkov voči všetkému mestskému a moder-
nému, umožnilo autorovi stvárniť nielen proces rodiacej sa lásky medzi chlapcom 
z mesta a dievčaťom z prudérnej rodiny, ale aj proces postupného lámania zábran 
a konvencií. Mnohé momenty v tejto próze pôsobia však už neaktuálne (vzťah k tan-
cu, k láske a zábavám mladých, technológie poľnohospodárskych prác a pod.), ale 
naratívne stvárnenie čistého ľúbostného vzplanutia s tragickým koncom je pôsobi-
vé aj vďaka tomu, ako autor rámcuje rozprávaný príbeh jeho posunom do spomie-
nok protagonistu.

Ponuku príbehov o chlapčenskom dospievaní rozšírila novela Sándora So-
mogyi Tótha (1923) Nikto mi nerozumie (z maď. orig. [Gyerektükö, 1965] prel. Katarí-
na Hatalová; 1965). Autor sa v nej podujal preskúmať, aké faktory vplývajú na dušu 
dospievajúceho človeka. Priame rozprávanie dovoľuje nahliadnuť do duševných 
procesov chlapca, do jeho prvých erotických záujmov a sklamaní, do súrodeneckých 
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i rovesníckych napätí, ale hlavne do toho, ako citlivo reaguje vnútro dospievajúceho 
na vzťahové komplikácie v rodine, na hrozbu jej rozpadu. Pravda, motivácia hrozia-
ceho rozpadu rodiny (fakt rozvodu sa tu ešte vníma ako spoločensky neakceptova-
teľný) je tak trocha tézovito poplatná dobovému preferovaniu „socialistickej morál-
ky“. Situácia dobovej rodiny (ekonomická, spoločenská), sujetový konflikt, rovnako
ako aj psychológia dospievajúceho hrdinu sú stvárnené presvedčivo. Záver novely 
je uvoľňujúci, riešenie hrdinových problémov je na dosah ruky. 

 5.3 Antropologické hodnoty v prekladoch príbehov
  zo života mladších tínedžerov 

V 60. rokoch bolo do slovenčiny preložených pomerne veľa dievčenských 
a chlapčenských próz pre mladších tínedžerov. Frekventované boli najmä dievčen-
ské romány. Táto skutočnosť korešpondovala so spoločenským záujmom o kvalita-
tívne pozdvihnutie tohto, v minulosti hodnotovo značne sprofanovaného žánru. 
Napokon, práve v 60. rokoch  nadobúdal predmetný žáner v pôvodnej slovenskej 
tvorbe charakter kvalitnej spoločenskej, resp. psychologickej prózy. 

Posilnením tendencie skvalitňovania dievčenskej prózy aj sprostredkovaním 
tvorby z nadnárodného kontextu boli viaceré preklady z českej literatúry, predo-
všetký román Heleny Šmahelovej (1910 – 1997) Veľké trápenie (z čes. orig. [Velké 
trápení, 1957] prel. E. Chmelová; 1961). Autorkin pohľad na dieťa je pohľadom člo-
veka, ktorý chápe, že dieťa musí žiť aj vo svete dospelých a že sa nemôže ubrániť 
jeho deštruktívnemu pôsobeniu. Zároveń však vie, že tragický životný pocit nie je 
pre deti charakteristický, ani žiaduci. Konflikt postavený na tom, ako rozpad rodi-
ny bezprostredne a osudovo zasahuje hrdinku a rozkolíše jej zdanlivo stabilné isto-
ty, bol v sledovanom desaťročí typický aj pre slovenskú prózu pre deti a mládež, aj 
v  nej sa tento narastajúci sociálny jav odzrkadľoval. Napriek určitej konštruovanosti 
v riešení sujetu (súvisiacej so snahou poskytnúť mladému čitateľovi  optimistické 
riešenie hrdinkinho problému) pôsobil preklad románu sviežo, pretože autorka do-
kázala psychologicky presvedčivo stvárniť postavy a všedný život zobraziť poeticky 
i dobrodružne zároveň. K úspechu románu prispeli aj moderné naratívne postupy, 
z ktorých najmä polopriama reč umožnila vytvoriť rozprávačovi odstup od postavy 
a súčasne si zachovať citlivú spoluúčasť s ňou. Pozitívny čitateľský i literárnokritický 
ohlas vyvolal aj preklad diela ďalšej českej prozaičky Valji Stýblovej (1922) Dom pri 
nemocnici (z čes. orig. [Dům u nemocnice, 1959] prel. Dominik Štubňa-Zámostský; 
1962). Ponúka príbeh o zakríknutej dievčinke, ktorá sa vďaka svojej húževnatosti sta-
ne zdravotnou sestrou. Autorka citlivo vykresľuje vnútorný svet dievčaťa v jeho vývi-
novej premene od utiahnutosti a neistoty k samostatnosti a elementárnemu ľudské-
mu i profesijnému sebavedomiu. Na margo oboch spomínaných románov pozna-
menal Z. K. Slabý (ZM 1960, s. 31), že v českom kontexte literatúry pre deti a mládež 
“pozvedly úroveň tohoto druhu na uměleckou platformu”. K tomu istému prispeli ich 
preklady aj v slovenskom kontexte.
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Aj vo viacerých ďalších dievčenských románoch preložených do slovenčiny 
sa zaujímavým spôsobom ozvali sociálne motívy. Jedným z nich bol psychologic-
ký román Colette Vivierovej (1898 – 1979) Dvere dokorán (z franc. orig. [La porte 
ouverte, 1955]  prel. Jozef Bžoch; 1963). Autorka rozohrala citlivý príbeh o detskej 
túžbe (v príbehu ju symbolizuje hračka – Bábika), o detskej potrebe domova a ľud-
ského tepla, o sile priateľstva a horkosti ústrkov, ale aj o vzájomnej pomoci v ťažkos-
tiach. Tieto problémy stvárňuje na pozadí života rodiny, ktorá síce nežije v hmotnom 
nadbytku, ale vzťahy sú naplnené láskavosťou a obetavosťou, takže napokon doká-
že prichýliť aj osirelé deti. Román je pôsobivý hlbokou humanitou, s akou autorka 
(bez sentimentu, psychologicky autenticky) modeluje svoje charaktery. Aj v románe 
Magdy Szabóovej (1917 – 2007) Maškarný ples (z maď. orig. [Álarcosbál, 1961] prel. 
Jožo Nižnánsky; 1964) zaznejú sociálne motívy (absencia mamy), v tej súvislosti má 
svoj part vyrovnávanie sa so stratami spôsobenými vojnou. Táto próza je zaujímavá 
z naračného a kompozičného hľadiska. Nelineárne rozprávanie je sústredené do nie-
koľkých hodín, počas ktorých sa cez spomienky na minulosť vyriešia osobné traumy 
a rodinná situácia nielen protagonistky, ale aj ďalších postáv. Postavy sa konfrontujú 
so svojou minulosťou prostredníctvom retrospekcie (aj vojnovej) a introspektívnej 
sebaanalýzy. Ústredný problem sa odkrýva postupne, v pohľade naň sa strieda via-
cero uhlov, využívajú sa vnútorné monológy. Román obsahuje aj akési “účtovanie” 
so starou, predsocialistickou spoločnosťou, je v ňom z obsahovej stránky veľa zasta-
raného (napr. zdôraznuje sa kolektivizmus – verbálne, aj obrazne: spolužiaci prirých-
lo zmenia protagonistku), badateľné sú prvky schematizmu. Psychologickým pono-
rom a naračnými postupmi patrí však tento román medzi nekonvenčné príspevky 
do dobovej dievčenskej literatúry na Slovensku.

Podobne je to aj v psychologicky koncipovanej novele Ruwima Isajeviča 
Frajermana Divý pes Dingo: Príbeh prvej lásky (z rus. orig. [Dikaja sobaka, ili povesť 
o pervoj ljubvi, 1958] prel. Viera Dudášová; 1967). Príbeh situovaný na Sibír má pre-
pracovanú psychológiu postáv a pôsobivý je aj autentickým obrazom životných 
podmienok na Sibíri. Citlivo uchopený je vzťah medzi deťmi navzájom, medzi deťmi 
a dospelými, ale hlavne medzi chlapcami a dievčatami v čase prvých ostýchavých 
lások. Pravdaže, emblémy doby v podobe pátosu, viažuceho sa na pionierske sym-
boly, tábory či tresty, sú prítomné aj tu, a keďže sa aj v 60. a nasledujúcich rokoch 
vnímali ako samozrejmé, príbeh sa dočkal viacerých ďalších vydaní. 

O príbeh všedného dňa stvárňujúci problémy dospievajúceho dievčaťa s pr-
vou láskou sa pokúsila aj Mira Jaworczakowá v próze Som zaľúbená! (z poľ. orig. 
[Po slonecznej stronie] prel. Božena Sedláková; 1967). Chýba mu však sila detailov, 
málo plastické je prostredie, nízka je psychologická presvedčivosť postáv a naopak 
– príliš evidentná je výchovnosť.  Pozostatkov schematizmu nezostal ušetrený ani 
dievčenský román Františka Kožíka (1909 – 1997) Finále (z čes. orig. [Finále, 1964] 
prel. Anton Macko; 1967). Príbeh mladej gymnastky, jej starosti so školou aj s prvou 
láskou, komplikácie na ceste za snom stať sa učiteľkou telocviku, sú rozprávačsky 
živo podané. Nie celkom adekvátne sa však zveličujú problémy, postavy sú zjedno-
dušené, ich psychológia nedotiahnutá, zvraty v sujete nedostatočne motivované. 
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Bola to však jedna z próz, ktorá sa v českom i slovenskom kontexte prvej polovice 
60. rokov prijímala ako prejav „novej vlny“ tvorby pre dospievajúcich, teda ako dielo 
prinášajúce do tvorby pre deti nový, moderný tón, rovnako ako aj dievčenská pró-
za Ivy Hercíkovej (1935 – 2007) Päť dievčat na krku (z čes. orig. [Pět holek na krku, 
1966] prel. Jana Šrámková; 1968). Táto autorka sa usilovala zaznamenať zmýšľanie 
a konanie mladých v dobovej realite, pričom preukázala dobrú znalosť psychológie 
dospievajúcich dievčat. Presvedčenie, že spoločnosť nevie poskytnúť dospievajúcim 
ideály, je však pertraktované skôr verbálne ako obrazne a určitému zjednodušeniu 
sa nevyhli ani postavy dospelých. Pozitívom prózy je skutočnosť, že autorka dokáza-
la vierohodne spracovať každodenné motívy zo života dospievajúcich a primerane 
ich ozvláštniť komickými situáciami. Keďže jej ambíciou bolo zachytiť problémy mla-
dých širšie, pracuje nie s jednotlivou postavou, ale so skupinou dievčenských postáv 
(v tomto smere má blízko k vyššie spomenutému románu C. Vivierovej), čo sa v da-
nej dobe vnímalo ako inovatívny prvok. Oceňovala sa psychologická presvedčivosť 
jej hrdiniek a spôsob rozprávania dobre odpozorovaný z komunikácie mladých. 

K najlepším dielam prekladovej prózy v 60. rokoch patrí chlapčenská novela 
Otu Hofmana (1928 – 1989) Útek (z čes. orig. [Útěk, 1966] prel. G. Rapoš; 1967). Jej 
dej je časovo stiahnutý do troch jesenných dní, v ktorých dvoch ľudí zvedie dohro-
mady strach pred nezaslúženým trestom (desaťročný chlapec) a strach pred zod-
povednosťou (sedemnásťročný mládenec). V nočnej naháňačke sa navzájom strá-
cajú a opäť stretávajú, až dospejú k poznaniu, že jeden bez druhého nemajú šancu: 
mladší z chlapcov vysvetliť, že vo veci, z ktorej ho obviňujú (podpálenie kôlne), je 
nevinný, pretože ju podpálil jeho starší spoločník a on ho teda ako svojho svedka 
musí ustrážiť; starší z chlapcov sleduje zasa šancu vyhnúť sa prezradeniu, neskôr 
šancu mať pri sebe niekoho blízkeho. V konečnom dôsledku teda spoločne utekajú 
pred zodpovednosťou, ale útek sa postupne mení na hlbšie puto, a tak ich počiatoč-
né nepriateľstvo a rivalita vyúsťujú do vzájomnej pomoci a do návratu k normálne-
mu  životu – obaja  „múdrejší o jeden útek“. Novela predstavuje “nepopisnú epiku” 
– oslobodenú od slovného balastu. Napätie príbehu je postavené na rýchlom slede 
pohľadov a zábleskov a podporované je aj spôsobom narácie: autorský rozprávač 
pracuje s úsečnými, často eliptickými vetnými výpoveďami, s jazykovou expresi-
vitou, vnútornými monológmi postáv, v ktorých sa presvedčivo mieša priateľstvo 
s  nevraživosťou, drsnosť s nežnosťou, ľútosť a strach s odvahou. Detský svet sa do-
stáva do protikladu so svetom dospievajúcich, a oboje zasa so svetom dospelých. 
Hofman autenticky a empaticky stvárnil detský strach, ale aj chlapčenskú solidaritu 
či romantickú tajomnosť nočnej scenérie. V čase publikovania sa novela v českom 
kontexte vnímala ako “obrodné dielo narušujúce schémy” (Chaloupka, 1967, s. 499). 
O. Chaloupka v citovanej recenzii konštatuje, že v popredí je hraničná životná situ-
ácia: frustrujúca a problémová, ale nie zjednodušená. Závažnosťou udalostí, ktoré 
sa udejú, je hrdina zasahovaný predovšetkým v tom zmysle, že sa v podstate proti 
svojej vôli dostáva do rozporu so svojou predstavou detského sveta, resp. s tým, čo 
mu je ex offo priznané ako detský svet. Paradoxne, vďaka pohybu mimo svoj detský 
svet ho poznáva dôkladnejšie. Až na úteku od každodenných civilizačných návykov 
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si uvedomí, čo je to vlastne civilizácia, aj že súčasťou ľudského života sa môžu stať 
i nekaždodenné udalosti a že najhlbšia podstata človeka sa odkrýva až v hraničnej 
situácii. Podľa O.  Chaloupku (c. d.) si ľudský rozmer detstva ako hodnotu paradoxne 
uvedomujeme najviac tam, kde sa hrdina zdanlivo vzďaľuje sebe aj ľuďom – kde 
pôsobí ako vydedenec. A tak dejová dráma príbehu vrastá do významovej drámy: 
pravda stojí proti pravde, ukazuje sa, že veci vôbec nie sú jednoduché. V tom, v es-
tetickej zámernosti a celistvosti výpovede o antropologických hodnotách človeka 
a o zmysle jeho postojov a pocitov možno vidieť hlavný prínos tejto novely.  

 5.4 Ideologické rezíduá a sociálny akcent v príbehoch o deťoch

Ani v 60. rokoch neboli ešte príbehy pre deti a mladších tínedžerov celkom 
ušetrené od pozostatkov ideologizácie z 50. rokov. Tendenčné príbehy tvorili neza-
nedbateľnú časť prekladateľskej produkcie najmä začiatkom desaťročia. Tendenč-
nosťou sú poznamenané napr. preklady z rumunskej literatúry: próza Octava Pan-
cu-Iasiho (1929 – 1975) Veľká bitka pri malom jazere (1960) o živote rumunských pio-
nierov počas letných prázdnin, alebo aj próza Nicuţă Tănaseho (1924 – 1985) Ústna 
harmonika (z rumun. orig. prel. Milota Šídlová). Tendenčnosť v spojení s potinábo-
ženským postojom je prítomná v obraze života na sovietskej dedine v 30. rokoch 
v próze Vladimíra Fedoroviča Tendriakova Divotvorná. (1960). Námet z minulosti 
proletárskeho skautingu so zámerom ideologizovane pertraktovať tvrdý život detí, 
sociálne krivdy, nezamestnanosť, štrajky, navyše vo veľmi topornom preklade z češ-
tiny, ponúkla kniha Jana Mareša (1914 – 1986) Tri orlie perá (z čes. orig. [Tři orlí perá] 
prel. Jozefína Heroldová, 1963). Vyslovene schematický je príbeh autora z bývalej 
NDR Harryho Thürka (1927 – 2005) Su-su od Nebeského mosta (z nem. orig. [Su-su 
von der Himmelsbrücke] prel. P. Hrivnák; 1963), situovaný do Číny a schematickými 
postavami i priamočiarymi výrokmi deklarujúci tézy o šťastí krajiny budujúcej socia-
lizmus. Ani román amerického autora s holandským pôvodom Meinderta Dejonga 
(1906 – 1991) Koleso na streche (z angl. orig. [The wheel on the schol, 1955] prel. Bo-
žica Vilikovská; 1965) sa nevymykal zo schematických postupov. Autor situoval dej 
do Holandska a usiloval sa rozohrať rozprávanie o tom, ako sa deti pokúšajú získať ko-
leso a inštalovať ho ako základ pre bocianie hniezo na streche domu. Aktivita, kolek-
tívnosť, prekonávanie prekážok, societa rozdelená na dobrých chudobných a zlých 
bohatých dodáva príbehu tak trocha dobrodružné, ale hlavne tézovité ladenie, ktoré 
nie je nepodobné pionierskym príbehom z krajín socialistického tábora. Próza svo-
jím triednym zameraním, aj charakterom postáv (činorodé, samostatné deti, dospelí, 
ktorí fungujú iba ako pomocníci, resp. objekt ich činorodého zásahu) zapadá do línie 
spoločenskej prózy so znakmi schematizmu. Určitým zjednodušovaním trpí aj pró-
za východonemeckého autora Benna Pludru (1925) Biela mušľa (z  nem. orig. [Lütt 
Matten und die weisse Muschel, 1963] prel. Perla Bžochová; 1968). Mýtický moment, 
s akým autor stvárnil  potrebu spoločensky užitočnej práce, poznačil prózu nežiadu-
cou štylizovanosťou. So schematickým rozmerom v modelovaní postáv a vzťahov sa 
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stretneme aj v rozprávaní o troch deťoch a ich dobrodružnom lietaní v próze Bohu-
mila Říhu (1907 – 1987) O lietadle Káňatku (z čes. orig [O létadélku Káněti, 1957] prel. 
Anna Miháliková; 1960). 

Malú skupinu príbehov zo života detí tvorili diela, ktoré zdôrazňujú ťažké 
sociálne položenie rodín. Spravidla pracujú buď s časovým posunom (situovanosť 
deja do minulosti) alebo s posunom priestorovým – situovanosť deja do krajín „tre-
tieho sveta“, ktorý sa v druhej plovici 20. storočia začínal vehementne dožadovať 
samostatnosti a zvýšenia vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Oboje, teda aj pouka-
zovanie na ťažký život detí v minulosti, aj upozorňovanie na nenaplnené túžby detí 
po vzdelávaní, korešpondovalo s oficiálnou dobovou predstavou triedne antagonis-
tickej časti sveta v 60. rokoch 20. storočia.  

Práve do takéhoto kontextu zapadá preklad románovej dilógie Aimée Som-
merfeltovej (1892 – 1975) Cesta do Ágry (z nór. orig. [Velen til Agra, 1959]; 1964) 
a Biely bungalow (z nór. orig. [Den hvite bungalowen,1962]; 1966) v preklade J. Kaňu. 
Príbehy, ktoré sú svojím spôsobom „príbehmi detského hrdinstva“ (Kyseľová, 1985, 
s. 246), sú situované do Indie. V prvom románe putuje malý brat so svojou sestrou, 
chorou na trachóm očí, a s verným psom cestou plnou nebezpečenstiev do 300 míľ 
vzdialenej nemocnice, aby ju tam vyliečili. Motiváciou jeho činu je túžba zachrániť 
sestrine oči za každú cenu a pomôcť jej tak vzdelávať sa. Túžba po vzdelaní a ťažkos-
ti i detské úskoky v úsilí vydobyť si účasť na vyučovaní sú tematizované v druhom 
románe. Obidva príbehy stvárňujú nie bez sociálneho romantizmu, dokumentariz-
mu a určitej miery zjednodušovania proces civilizovania “tretieho sveta”, ktorý bol 
v danej dobe celosvetovo aktuálny (zrejme aj to bol dôvod ocenenia týchto kníh 
v zahraničí, aj ich prekladu do slovenčiny), ale aj ťažkosti s tým spojené (detská prá-
ca, nevyhnutnosť obetovať túžbu po vzdelaní existenčnému zabezpečeniu rodiny 
a pod.). Autorka však presvedčivo evokuje atmosféru Indie a jej kultúrnych špecifík, 
ale najmä citlivo až dojímavo stvárňuje osobitosti detského sveta, ktorý si napriek 
biede, utrpeniam a odriekaniu zachováva úsmevnú čarovnosť. 

V sociálne ladenom románe azerbajdžanského autora Georgija Konstantino-
viča Cholopova (1914) Bime sa o Granadu (z rus. orig. [Grenada] prel. M. Prídavková-
-Mináriková; 1964) sú čitateľné stopy životnej autopsie.  Obraz detstva proletárske-
ho chlapca v Baku v čase NEPu, teda v 20. rokoch 20. storočia, je popretkávaný evo-
káciou stmosféry tohto mesta. Zrejme na pozadí citovej pamäti autora je pôsobivo 
stvárnená láska k matke, na druhej strane k slovu sa dostane aj kult osobnosti a vná-
ša do textu dávku evidentnej tendenčnosti. V protiklade k značnej deskriptívnosti 
diela presvedčivo pôsobí zobrazenie existenčných problémov ľudí prostredníctvom 
videnia, cítenia a skúseností detskej postavy.

S typom príbehov o deťoch, aké u nás v 50. rokoch publikoval na základe svo-
jej profesijnej učiteľskej autopsie napríklad Ferdinand Gabaj, korešponduje publiká-
cia japonskej autorky Sakae Cuboi Dvadsaťštyri očí (z japon.orig. [Nidžúši no hito-
mi] prel. Viktor Krupa; 1961) a výber z troch poviedkových kníh Kristíny Brenkovej 
Ôsma krajina (zo slovin. orig. prel. Pavla Kováčová; 1968). V prvom prípade ide o so-
ciálne ladený príbeh o formovaní vzájomného vzťahu učiteľky a jej žiakov na jed-
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nom z japonských ostrovov, o prekonávaní bariér, aj konzervatívnych tradícií na ja-
ponskom vidieku. V druhom prípade sú to drobné rodičovské, empirické záznamy 
o chlapcoch, o ich postupnom poznávaní sveta a drobných zázrakoch, ktoré v ňom 
nachádzajú. Sústreďujú sa na pôvab obyčajného sveta a na obyčajných ľudí, kon-
frontujúc detský svet so svetom materinskej lásky. 

 5.5 Humor a poetizácia v prekladoch príbehov
  s hrdinom “všedného dňa” 

Inú kategóriu príbehov predstavovali prózy, v ktorých sa výrazne ohla-
sovala detská prirodzenosť hrdinu “všedného dňa” a jeho špecifický humor 
dosahovaný detským videním sveta a detskou naivitou. Sú to príbehy nepatetické, 
s presvedčivo modelovanými postavami a presvedčivými vzťahmi medzi nimi, nad-
časové vo svojej schopnosti vystihnúť to, čo je v detstve a dieťati “večné”. V tomto 
smere boli prínosom preklady detských príbehov Nikolaja Nikolajeviča Nosova 
(1908 – 1976) Vyzradené tajomstvo (z rus. orig. [Veselaja semejka, 1949] prel. 
Nadežda Čepanová; 1961) Výmyselníci. z rus. orig. [Fantaziory, 1957] vybrala a prel. 
M. Ďuríčková; 1962) a už predtým próza Víťa Malejev v škole a doma (z rus. orig. [Viťa 
Malejev v škole i  doma, 1951] prel. Oľga Sliuková; 1953). Humoristicky ladené drob-
né prózy určené malým čitateľom rozprávajú o detských výmysloch a huncútstvach 
s porozumením voči detskej impulzívnosti, radosti a fantázii. Pre Nosova je charakte-
ristický veľkorysý postoj k deťom, schopnosť vymýšľať si a snovať nonsensy na báze ich 
charakteristických prejavov. Ale zároveň autor dokáže v zdanlivo nevinných detských 
výčinoch odhaliť zárodočné vlastnosti rôznych ľudských charakterov. Vie rozveseliť, 
ale aj dojať úprimnosťou a ľudskosťou detských skutkov. Mudrovanie a vystatovanie sa 
malých, vyúsťujúce občas do groteskna či satiry, nie je len zdrojom humoru, ale aj 
nenápadným tlmočníkom poznania. Nosovove poviedky boli prekladovým pendan-
tom k detským prózam K. Jarunkovej či J. Blažkovej, ktoré začiatkom 60. rokov vy-
chádzali v domácej literatúre. 

Sledovanú líniu poviedok pre malých čitateľov obohatili aj preklady z diel via-
cerých ďalších autorov z bývalého ZSSR, napr. prózy Radija Pogodina (1925 – 1993) 
O Keškovi a jeho kamarátoch (z rus. orig. [Kirpičnyje ostrova, 1960] vybral a prel. Fé-
lix Uváček; 1964). Podobne ako Nosov, aj on ponúka autenticky pôsobiace zážitky 
chlapcov, ich huncútstva – niekedy aj trocha nebezpečné, aj udalosti, ktoré sú dô-
sledkom ich naivity a neskúsenosti. Sú tu príbehy o nadväzovaní nových kamarát-
stiev, o chlapčenských bitkách, ale aj o chýbajúcom otcovi a jeho hľadaní. Objavuje 
sa teda motív neúplnej rodiny, ktorý bol v 60. rokoch frekventovaný aj v slovenskej 
próze. Lyrický podtón a dobre vystavaná detská psychológia nedokážu  prekryť fakt 
signalizovaný viacerými dobovými reáliami, že predsa len ide už o iné detstvo, než 
aké prežívajú dnešné deti. Pôvabné humorné prózy zo života detí ponúka aj pre-
klad knihy Viktora Dragunského (1913 – 1972) Dievčatko na modrej guli (z rus. orig. 
[Rasskažite mne pro Singapur a On živoj i svetitsia] vybral Milan Korejs; prel. Šarlota 
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Barániková; 1965). Autor s porozumením zaznamenáva chlapčenské kamarátstva, 
detské radosti i horké sklamania, nevydarené detské úskoky i pomoc, ktorá nie vždy 
dopadne podľa očakávania. Narácia akceptuje detský spôsob rozprávania, rečo-
vé prejavy naivity sú podobné prejavom detských hrdinov v slovenskej pôvodnej 
modernej próze; príbehy nestratili živosť a príťažlivosť ani dnes. Podobne aj mikro-
poviedky v knihe Viktora Goľavkina (1929) Prší nám na zošity (z rus. orig. [Tetradki 
pod dožďom, 1959] prel. Viera Mikulášová-Škridlová; 1965) zaznamenávajú detské 
zážitky a udalosti zo školy, z rodiny, detské kamarátstva a drobné objavy, pričom aj 
tu sa vo videní sveta prejavuje adekvátna dávka naivity, ktorá je zdrojom komického 
vyznenia príbehov. Preklady zo sovietskej spoločenskej prózy pre deti doplňuje ešte 
próza Nikolaja Dubova Chlapec pri mori (z rus. orig. [Maľčik u morja] prel. M. Ďu-
ríčková; 1967). Próza je pôsobivá poetickými obrazmi čiernomorskej prírody okolo 
Izmaila, ale aj vykreslením detskej duše, ktorá postupne poznáva, že dobro nie je 
bezvýhradnou vlastnosťou dospelých. Stretáva sa s ponižujúcim povýšenectvom, 
s existenciálnym strachom, aj s ľudskou krutosťou. Zažíva drobné dobrodružstvá 
pri  spoznávaní prostredia a ťažkej práce rybárov. Na druhej strane táto próza nesie 
evidentné stopy “zastaranosti”: v stvárnení životných podmienok (pomerne primi-
tívnych z hľadiska súčasných detí), reálií (osobné auto, ktoré je vzácnosťou), ale aj 
v odzrkadlení spoločenskej situácie. Aj tento autor však dokázal pri stvárnení osobi-
tostí detského poznávania uplatniť pohľad detskými očami.

V knihe Günthera Feustela (1924 – 2011) Černoško Gnugu (z nem. orig. [Gnu-
gu, 1962]  prel. Jozef Stanko; 1965) je dej situovaný do Afriky, zaujať teda mohla 
už exotikou prostredia. Ústredným konfliktom a zároveň zdrojom napínavých i ko-
mických situácií je túžba malého černoška “byť veľkým chlapcom”; autor však do-
kázal vyťažiť komiku aj z dobovo aktuálneho motívu (odstraňovanie analfabetizmu 
v Afrike), resp. z prvkov patriarchálneho animizmu, ktorý žije v myslení a správaní 
postáv. Štylisticky i sujetovo fragmentárny príbeh presvedčivo tlmočí prostú radosť 
prírodného človeka zo života, ale aj strasti vyplývajúce z túžby po uznaní, detský 
strach a proces jeho prekonávania. Prírodnosť zostáva dominantná do konca a nie je 
to vôbec na škodu veci. 

Próza západonemeckého autora Jamesa Krüssa (1926 – 1997) Aneta a kráľ 
Artúr (z nem. orig. prel. Ján Poliak; 1967) je príbehom na rozhraní poviedky a roz-
právky. Rozprávkový rozmer vzniká na báze vzťahu detského a dospelostného sveta: 
deti sú totiž dominantné, dospelí sa radi, ochotne a v podstate vo všetkom podriadia 
ich nápadom a pomôžu im realizovať ich potreby a požiadavky (v tomto prípade 
presvedčiť spolužiaka, že vlečný čln Aneta dokáže potiahnuť až do prístavu záoceán-
sku loď Kráľ Artúr). Fantazijná imaginácia charakterizuje aj jeho prózu Môj pradedko 
a ja, ktorú je však presnejšie zaradiť k rozprávkovej tvorbe.

Jednou z najpôvabnejších kníh prekladovej prózy pre najmenšie deti v sle-
dovanom desaťročí je preklad americkej prozaickej miniatúry Arthura Millera 
(1915 – 2005) Jankina prikrývka (z angl. orig. [Jané‘s Blanket, 1963] prel. Helena Do-
biášová; 1967). Drobná poviedka je naplnená úprimnou láskavosťou, ktorá má ďale-
ko od  sentimentality. Pracuje so symbolikou opierajúcou sa o citovú pamäť člove-
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ka, o to, ako si ju zapĺňame a aká je pre nás dôležitá. Humánny rozmer tejto prózy 
spočíva nielen v obraze vzťahov v rodine, ale aj v obraze vzťahu človeka a prírody. 
Rodičovská neha vytvára prirodzený rozmer lyricky imaginatívnej atmosféry, ktorá 
nestráca čarovnosť napriek triezvosti a jednoduchosti, ba až strohosti jazyka. 

 5.6 Detské príbehy s evidentnou dávkou dejovej dobrodružnosti

Pomerne mohutnú líniu prekladov spoločenskej prózy do slovenčiny 
predstavujú v 60. rokoch príbehy, ktoré majú vo svojej štruktúre zakódovaný 
dobrodružný príznak. K tomuto typu patrí dielo, ktoré zažilo svoj vstup do kontextu 
literatúry pre deti už v medzivojnovom období, chlapčenský príbeh Louisa Pergauda 
(1882 – 1915) Gombíková vojna (z franc. orig. [La guerre des boutons, 1913] prel. 
Dušan Slobodník; 1968). Chlapčenké boje (Loverňania verzus Verňania), drsný slov-
ník, zrážky s inštitucionálnou mocou (rodiny a školy) – to  všetko autor podáva zdan-
livo neosobne a so suchým humorom. Vytvára sa tak dištanc od obsahu narácie 
a  rozprávanie tým nadobúda ironický nádych, ba podľa recenzenta  (Nezkusil, 1969, 
s. 526) posúva tak príbeh do roviny travestie. Imitácia chlapčenskej reči je vlastne 
rafinovaná umelecká konštrukcia a jej presvedčivosť je podložená chápavosťou voči 
svetu detí a ich mentalite. V chlapčenských šarvátkach a na malichernostiach vybu-
dovaných nenávistiach jednej dediny voči druhej sa skrýva otázka, odkiaľ sa v člo-
veku berie bezdôvodné zlo a agresivita. S tým súvisí humanistický rozmer knihy, 
ktorá v prvom pláne rozpráva o drsných chlapčenských zápasoch, ale aj netranspa-
rentná láskavosť, vyplývajúca z porozumenia voči túžbam, potrebám, ba i výčinom 
chlapcov. 

Obľuba detských skupín s vlastnými zákonmi a pravidlami, s obmedzeným 
počtom členov, s tajnými činmi a rivalitou nebola v literatúre novinkou: v Čechách 
bola prítomná od času Foglarových kníh, u nás sa rozvinula azda aj pod vplyvom 
kníh A. Gajdara, najmä Timura a jeho družiny. Fakt dobrodružného ladenia príbehov 
zo života detí však automaticky nevylučoval prítomnosť  ideologickej tendenčnosti. 
Možno sa o tom presvedčiť napríklad na základe niektorých románov preložených 
z poľskej a českej literatúry. 

Jedným z nich je román Hanny Oźogowskej (1904 – 1995) Tajomstvo zele-
nej pečate (z poľ. orig. [Tajemnica zielonej pieczęci, 1959] prel. M. Babiaková-Bajová; 
1961). Aj to je príbeh o detskej partii s vlastnými pravidlami, s detektívnou záplet-
kou, o školských trampotách, ale aj o práci v pionierskej organizácii. Postavy detí 
i dospelých, napokon i samotný sujet, sú však značne schematizované. Chlapčenské 
partie vstupujú aj do sujetu prózy Alexeja Pludeka (1923 – 2002) Vtáčie pierko ale-
bo Ako Viťko o všetko prišiel (z čes. orig. [Ptačí pírko aneb jak Vítek o všechno přišel, 
1959]  prel. Hana Ferková; 1961). Príbeh má znaky typické pre dobový schematic-
ký chlapčenský román: dve znepriatelené partie detí; pioniersku česť a jej patetické 
pertraktovanie; transparentnosť v pionierskych “trestoch” a pod. Kým psychológia 
chlapčenských postáv je vcelku dobre vypracovaná, dievčenská postava je schema-
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tická. Zjednodušené a ploché sú aj vzťahy medzi postavami. Kniha Františka Koží-
ka  (1909 – 1997) Zákon verných strážcov (z čes. orig. [Zákon věrných strážců. 1961]  
prel. Viera Gajdošová; 1963) je v podstate pionierskou prózou s početnými indíciami 
schematizmu: tendenčne pozitívne typy detí, príkladný, vzorný, až idealizovaný typ 
učiteľa a vychovávateľa na jednej strane – negativistická kresba postáv na druhej 
strane, hyperbolizovanie ťažkostí problémových žiakov, apoteóza kolektivizmu, pre-
mena človeka pod vplyvom kolektívu atď. – to všetko sú jasné príznaky zjednodu-
šeného videnia. Dobový význam prózy sa videl v tom, ako si jednotlivec hľadá cestu 
ku kolektívu a naopak. Ale fakt, že členovia Klubu verných strážcov si potajomky 
berú patronát nad jednotlivcami (protagonista dokonca nad zakríknutou učiteľkou, 
z ktorej „vypestuje” sebavedomejšiu osobnosť), je zaiste absurdný. Tajné vzťahy me-
dzi ochrancom a chránencom vedú k rozličným zápletkám, mnohokrát ideologicky 
tendenčným a naivným. Ušľachtilé návštevy u opusteného slepca sú „timurovské” 
a vyznievajú sentimentálne. Dnes sa rozhodne nedá stotožniť s hodnotiacim po-
stojom kritiky, vyjadreným napr. slovami V. Nezkusila (1963, s. 45): „Kožíkovi se tak 
poprvé v naší nové dětské próze podařilo vytvořit skutečně životný typ socialistického 
učitele dneška.” Práve učiteľ je v tejto próze vyslovene idealizujúco vypreparovanou 
schémou.

Dobrodružne ladený chlapčenský príbeh Františka Langera (1888 – 1965) 
Bratstvo bieleho kľúča (z čes. orig. [Bratství bíleho klíče, 1964, napísané r. 1934] prel. 
J. Nižnánsky; 1967) je situovaný do Prahy niekedy v medzivojnovom období. Aj 
v tomto prípade ide o skupinu detí spojenú spoločným tajomstvom, vytvorenými  
“insígniami” a tajnou rečou. Partia chlapcov má viacero znakov Foglarových Rých-
lych šípov: spoločne konajú dobré činy, pátrajú, ale úsmevnosťou epizód a jazyko-
vou komikou sa blíži aj ku medzivojnovej Poláčkovej próze Bylo nás pět. Kniha patrí 
k tomu lepšiemu, čo u nás v 60. rokoch bolo v dobrodružne ladených chlapčenských 
príbehoch preložené. Autor sa v nej prejavil ako dobrý znalec detskej psychológie, 
chlapčenského myslenia a ich mudrovania. V stavbe sujetu dokázal vynaliezavo vy-
užiť chlapčenský zmysel pre tajomnosť, detskú družnosť, ľudskú solidaritu.

Špecifický typ dobrodružnosti vniesli do prózy zo života detí preklady 
zo švédskej literatúry. V próze Josefa Kjellgrena (1907 – 1948) Dunderhake a vydra 
Krištof (zo švéd. orig. [Aventyr i skärgárden, 1956) prel. Pavel J. Lahvička; 1962) je 
zdrojom dobrodružnosti život na severných švédskych ostrovoch, prostredie rybá-
rov a  lovcov a priateľstvo chlapca s vydrou. Autentický obraz tvrdého ostrovného 
života a človeka, ktorý je vo svojom vnútri citlivý, rozumie prírode a je ohľaduplný 
voči zvieratám, posúva dobrodružnosť tejto prózy k dobrodružnosti  “londonovské-
ho” typu. Rozprávaniu však chýba vyššia dávka dynamiky. Próza ďalšieho švédskeho 
autora Olleho Mattsona (1922 – 2012) Briga Tri ľalie (zo švéd. orig. [Briggen Tre Liljor, 
1955] prel. D. Slobodník; 1962) je sociálne orientovaným psychologickým príbehom, 
situovaným na koniec 19. storočia. V centre je chlapec a jeho viacnásobný hendi-
kep:  je chudobný, žije bez otca, a navyše má „zajačiu nohu“ (na jednej nohe má iba 
4 prsty – dva sú zrastené). Chudoba, v ktorej žije, mu však nedokáže vziať vieru, že 
otec je hrdina, kapitán lode, ktorý sa pri jej stroskotaní zachránil. Dobrodružnosť je 
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spočiatku budovaná najmä prostredníctvom exotiky prostredia (drsný prímorský 
kraj, ozvláštnené typy ľudí, divé zvery). Postupne sa do textu zapája čoraz viac dob-
rodružno-romantických prvkov (smrť, tajomná postava) a motív pátrania po tajom-
stve, po poklade, vyskytujú sa aj náhodné a nepredvídané zásahy, až celé dianie do-
speje k pozitívnemu vyriešeniu hrdinovej situácie. Presvedčivo a s kúzlom modelo-
vané postavy vyjadrujú lásku k ľuďom a životu, humor ako životný názor a pozitívny 
vzťah k ľuďom. 

Po románe A. a C. Centkiewiczovcov Odarpi, Egigvov syn (1959) vytvorila ďal-
šie pôsobivé rozprávanie o živote eskimáckeho chlapca dcéra polárneho výskumní-
ka a Eskimáčky Pipaluk Freuchen (1916 – 1962) v próze Sirota Ivik (zo švéd. orig. 
[Ivik den faderlöse, 1945] prel. H. Dobiášová; 1968). Príbeh lokalizovaný do oblasti 
Grónska stvárňuje prostredníctvom osudu chlapca, ktorý sa po smrti otca musí po-
starať o rodinu, drsnosť života, dramatický zápas na život a na smrť s nepriazňou 
prírody, hlad, zimu, ale nechýbajú ani pôsobivé obrazy prírody a primerane zakom-
ponované informácie o kultúre Eskimákov (hrdosť Eskimákov, spôsob lovu, smú-
točný rituál po smrti živiteľa, smrť ako tabu pre rozhovory). Tieto severské príbehy 
majú v sebe latentnú dobrodružnosť (exotika prostredia), ale zámerom vydavateľa 
zrejme bolo najmä oboznamovať slovenské deti so životom a kultúrou detí v iných 
svetadieloch. 

Dobrodružné uchopenie problému detí z rozvrátených rodín zvyšuje príťažli-
vosť aj úspešného príbehu Ericha Kästnera (1899 – 1974) Lujza a Lotka (z nem. orig. 
[Das doppelte Lottchen, 1949] prel. Elena Androvičová, 1965). Ako sa spomínalo už 
vyššie, rozvrátená rodina bola aktuálnou a často spracúvanou témou literatúry pre 
deti a mládež v 60. rokoch aj na Slovensku. Sujetová zápletka, postavená na rozde-
lení dvojčiat v celkom ranom veku medzi oboch rodičov po ich rozchode, fakt, že 
jestvovanie súrodenca bol pred oboma zatajený, náhoda, ktorá desaťročné dievčatá 
zvedie dokopy, takmer detektívne pátranie po vlastnom pôvode, výmena identít, 
zápas o to, aby rodičov opäť dali dohromady – to všetko vytvára dynamický a napí-
navý príbeh, ktorý s menšími úpravami a v modernom preklade dokáže čitateľsky 
zarezonovať aj dnes. Kästner nezaprel v sebe autora, ktorý dokáže analyzovať pocity 
svojich postáv a do sujetu primerane zapracovať detektívne postupy bez toho, aby 
sa príbeh zmenil na detektívku, a takým spôsobom, aby sa naivita činorodých det-
ských postáv prejavila v jej komickom, nie však znevažujúcom rozmere. V Kästnero-
vej tvorbe zostáva stále prítomná silná humanita.

V každom prípade platí, že žánrová oblasť poviedok, románov či noviel 
o dobovom detstve či dospievaní „starne“ zrejme zo všetkých žánrov najrýchlejšie. 
Dopláca spravidla na úsilie byť „aktuálnou“, teda odzrkadľovať dušu človeka, jeho 
mentalitu, životný pocit a spôsob existencie v aktuálnom svete – teda na svoje úsi-
lie budovať fikčný svet na báze jeho referenčnosti s aktuálnou realitou. Zdanie refe-
renčnosti sa často vytvára reáliami príznačnými pre danú dobu a v modernej próze 
aj jazykovými prostriedkami, aké mladí aktuálne používajú. Aj preto, aj pre rýchle 
zmeny v životnom štýle a myslení ľudí väčšina tejto literatúry pomerne rýchlo stráca 
pre čitateľa aktuálnosť.
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 6  Autorská rozprávka v prekladových modalitách
  60. rokov 20. storočia

 6.1 Pohľad do predchádzajúceho desaťročia

Podobne ako spoločenská próza, aj autorská rozprávka sa v 60. rokoch 20. sto-
ročia tešila úctyhodnej prekladateľskej pozornosti. Pri výbere textov na preklad sa 
spočiatku siahalo viac do literatúr dobového socialistického bloku, resp. do litera-
túry krajín, ktoré so socializmom sympatizovali, alebo ho aj začínali aplikovať; tak sa 
napríklad dostalo do výberu  niekoľko čínskych rozprávok. 

Výrazný kvalitatívny vzostup v preklade autorských rozprávok nastal od po-
lovice 60. rokov.  Významný podiel na tom mali diela starších autorov, ktoré vychá-
dzali v prvých vydaniach i reedíciách (často zároveň aj v nových prekladoch). Takto 
na prahu desaťročia nanovo vyšiel preklad knihy ruského autora Dmitrija Narjiso-
viča Mamina-Sibiriaka  (1852 – 1912) Aľonuškine rozprávky (1961). Vyšli preklady 
z tvorby Wilhelma Hauffa (1802 – 1827) Rozprávky z púšte i mora (z nem. orig. [Mär-
chen] prel. Vojtech Fronc, 1965), rozprávky Charlesa Perraulta (1628 – 1703) Cho-
cholík Riquet (z franc. orig. [Les contes de Perrault] prel. H. Ferková; 1966), Hansa 
Christiana Andersena (1805 – 1875) Malá morská panna  (z dán. orig. [Eventyr og 
Historier] prel. J.  Kaňa; 1967), výber z rozprávok Jacoba (1785 – 1863) a Wilhel-
ma (1786 – 1859) Grimmovcov Stolček, prestri sa! (z nem. orig. [Die Kinder – und 
Hausmärchen der Brüder Grimm] prel. Marta Lenková; 1968), rozprávka Ernsta The-
odora Amadea Hoffmanna (1776 – 1822) Luskáčik a Myší kráľ (z nem. orig. [Nußk-
nacker und Mausekönig] prel. Alena Barlíková; 1968). V preklade bola publikovaná 
rozprávka talianskeho autora Carla Collodiho (1826 – 1890) Pinocchio (z tal. orig. 
[Le avventure di Pinocchio] prel. Štefan Gráf; 1966); vyšli rozprávky anglického pro-
zaika Charlesa Dickensa (1812 – 1870) Čarovná rybia kosť: rozprávka sedemročnej 
Alicky Rainbirdovej (z angl. orig. [The Magic Fishbone] prel. E. Chmelová; 1966). Len 
„opatrne“ sa k slovenským deťom 60. rokov dostávali rozprávky Oskara Wilda (1854 
– 1900). Pod názvom Šťastný princ (z angl. [The Happy Prince and Other Tales] prel. 
V. Marušiaková; 1965) vyšli iba dve rozprávky: Šťastný princ a Infantkine narodeniny. 
Texty, ktoré ostro polarizujú protiklad chudoby a bohatstva, boli upravené, „očiste-
né“ od kresťanských symbolov. 

Spomedzi autorov prvej polovice 20. storočia zažívali prvé alebo nové vy-
dania najmä rozprávkové knižky ruských (sovietskych) autorov Alexeja Tolstého 
(1883 – 1945) Zlatý kľúčik alebo Buratinove príhody (z rus. orig. [Zolotoj kľučik ili 
prikľučenija Buratino, 1936] prel. Z. Jesenská; 1964), Alexandra Ivanoviča Kuprina 
(1870 – 1838) Biely pudlík (z rus. orig. [Bielyj pudeľ, 1953] prel. V. Mikulášová-Škrid-
lová; 1966);  Samuila Maršaka (1887 – 1964) V šírom poli zámoček (preb. Ján Kostra; 
2. vyd. 1960), Nikolaja Nosova (1908 – 1976) Nevedkove dobrodružstvá (z rus. orig. 
[Prikľučenija Neznajki i jego druzej, 1954] prel. M. Ďuríčková, 1961, 4. vyd. 1967); Mi-



41

chaila Alexandroviča Bulatova (1913 – 1963) Máša a medveď, 1962; Divé labute, 
1964; Sestrička Aľonuška a braček Ivanuško, 1965; všetky v prekl. M. Rázusovej-Martá-
kovej), Vitalija Valentinoviča Biankiho (1894 – 1959) Lesné domčeky a iné rozprávky-
-nerozprávky (1964), Korneja Čukovského (1882 – 1969)  Doktor Jajbolíto (z rus. orig. 
[Doktor Ajbolit, 1954] prel. M. Rázusová Martáková, 1964). Viaceré zo spomínaných 
rozprávok zažili v priebehu 60. rokov ďalšie reedície, rovnako ako aj kniha českého 
autora Josefa Čapka (1987 – 1945) Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ako spolu gazdo-
vali a ešte o všelijakých iných veciach (z čes. orig. [Povídání o pejskovi a kočičce, 1929] 
prel. K. Bendová, 1961, 1964, 1968), a v tomto kontexte nepovšimnutá nezostala ani 
próza rakúskeho autora Felixa Saltena (1869 – 1945) Bambi, rozprávka z lesa (z nem. 
orig. [Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, 1928] prel. E. Chmelová; 1966), 
známa už deťom v medzivojnovom období. Zato až koncom desaťročia vyšli Roz-
právky Karla Čapka (1890 – 1938; z čes. orig. [Pohádky Karla Čapka] prel. M. Figuli; 
1969); v druhej polovici desaťročia bola pre slovenské deti v preklade H. Ferkovej ob-
javená rozprávková tvorba Rakúšana Richarda Bambergera (1911 – 2007) Slncové 
dievčatko (z nem. orig. [Vom Sonnekind]; 1967) a Sklená studňa, moja prvá veľká roz-
právková knižka (z nem. orig. [Mein erstes großes Märchenbuch]; 1969).

Podobne ako kontext spoločenskej prózy, ani kontext prekladov autorských 
rozprávok do slovenčiny nebol nijako jednoliaty ani z hodnotového či poetologic-
kého, ani z ideového hľadiska. Vyššie spomenuté rozprávkové príbehy patria zais-
te k tomu najlepšiemu, čo v priebehu 60. rokov vyšlo v prvom alebo opakovanom 
vydaní. Z poetologického aspektu išlo o rozprávky, ktoré v niektorých prípadoch 
výraznejšie pracovali s folklórnym archetypom, napodobňujúc, obmieňajúc či mo-
difikujúc jeho podstatu (Bamberger), v iných prípadoch autori parodovali ľudovú
rozprávku (Dickens) alebo tvorili rozprávkové príbehy, ktoré boli už celkom nezávis-
lé od folklórneho typu (Nosov).

Spomínané diela tvorili len malú časť prekladovej produkcie v rozprávkovom 
žánri. Rozsahom významnejší podiel vytvárali preklady z inonárodnej dobovej pô-
vodnej rozprávkovej tvorby, po ktorej slovenské vydavateľstvá (Mladé letá, Smena, 
Stredoslovenské vydavateľstvo, Osveta) siahali. Táto časť prekladov z bohatstva sve-
tovej autorskej rozprávky bola tiež poetologicky členitá, pričom hodnotový profil
(najmä na začiatku 60. rokov) bol ovplyvnený aj ideologickým aspektom ako rezí-
duom predchádzajúceho desaťročia. 

 6.2  Ideologická tendenčnosť a priamy didaktizmus
  v prekladoch autorských rozprávok 60. rokov

Ideologická tendenčnosť neobišla preklady autorských rozprávok hlavne za-
čiatkom 60. rokov. Tento pozostatok predchádzajúceho desaťročia poznamenal roz-
právku čínskeho autora Tchien-i Čanga  (1906 – 1985) Veľký Lin a Malý Lin (z rusk. 
prekl. Ageja Gatova prel. M. Prídavková; 1960). Východisko tvorí tradičný motív 
o dvoch bratoch, ktorí sa po smrti rodičov vyberú do sveta. Aktualizácia v duchu do-
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bovej ideológie sa začína v momente, keď narazia na Obludu a utečú každý na inú 
stranu; potom sa ich osudy vyvíjajú rôzne: z Malého Lina sa stane pracovitý človek, 
z Veľkého Lina lenivý bohatý tučniak. V zmysle ostro vykresleného kontrastu chudo-
by (poňatej ako symbol dobroty a múdrosti) a bohatstva (symbolu obmedzenosti 
a zloby) je rozprávka vyslovene tendenčná, hoci miestami jej vtip nechýba. Preklad 
realizovaný z „druhej ruky” pochádza z obdobia úzkych vzťahov medzi Čínou a So-
vietskym zväzom s jeho satelitnými štátmi, keď na Slovensku ešte nebol k dispozícii 
prekladateľ sinológ. Autorovu rozprávku Čarovný balónik  však o pár rokov neskoršie 
už z čínštiny preložil orientalista Marián Gálik (1964). 

Tendenčnosť charakterizuje aj rozprávku O troch písmenkách (z čes. kniž. vyd. 
1960 prel. Jaroslava Blažková; 1962) publikovanú pod pseudonymami jef a besi (t. j. 
Július Fučík a Bohumila Sílová). Rozprávkový výklad pojmovej podstaty znaku SOS, 
aj použitá symbolika sú spolitizované, naplnené evidentným triednym antagoniz-
mom. V dobe svojho knižného vydania pôsobila táto rozprávka (pôvodne publiko-
vaná časopisecky ešte v 30. rokoch 20. storočia) vyslovene anachronicky, podobne 
ako rozprávková alegória obrazu socialistickej revolúcie v próze Jurija Karloviča 
Olešu (1899 – 1960) Traja brucháči (z rus. orig. [Tri Tolsťaka, 1928] prel. Naďa Szabo-
vá; 1963). Istej tendenčnosti a priamočiaremu moralizmu sa nevyhla ani rozprávka 
Ericha Kästnera Konferencia zvierat (z nem. orig. [Die Konferenz der Tiere, 1949] prel. 
Anton Smutný; 1968).  Naplno sa v nej prejavil autorov pacifizmus, jeho láska k de-
ťom a odmietnutie rasovej segregácie (preto si zvieratá na konferenciu zorganizova-
nú na záchranu detí privedú päť detí, každé inej pleti a rasy). Pri formulovaní svojho 
protivojnového stanoviska a vízie sveta bez hraníc, bez zbraní a bez vojen, spravod-
livého a vzdelaného, je však autor predsa len miestami príliš prvoplánový  (hoci käst-
nerovský vtip sa ani tu celkom nestratil). 

Ako vidno z príbehu E. Kästnera, autorskej rozprávke 60. rokov, najmä tvorbe 
pre najmenších, nebol cudzí ani didaktizmus. Svedčia o tom preklady rozprávkovej 
minisérie východonemeckého autora Freda Rodriana (1926 – 1985) Oblačný baran-
ček (z nem. orig. [Das Wolkenschaf, 1958] prel. J. Bodenek; 1961) a Kristína – Lasto-
vička (z nem. orig. [Die Schwalbenchristine, 1962] prel. Jana Juklová; 1963), v ktorej 
dievčatko Kristína zachraňuje raz obláčik, čo sa nevedel vrátiť na oblohu, inokedy 
lastovičie hniezdo s mladými umiestnené na starej stene určenej na zbúranie. Sé-
manticky jednoplánové a priamočiare príbehy, štylizované detské postavy a sujety 
pôsobia vykonštruovane,  miestami príliš priamo zdôrazňujú poznávací a didaktický 
zámer (opatrnosť s ohňom, samostatnosť rozhodovania a riešenia problémov, sila 
kolektívu); chýba im (najmä druhému) pôsobivejšia imaginácia. Uvedené konšta-
tovanie v plnej miere platí aj o rozprávke Julie Duszynskej (1894 – 1947) Čudáčik-
-Posmieváčik (z pol. orig. [Cudaczek-Wysmiewaczek, 1947] prel. J. Brandobur; 1963). 
Dobrý nápad s figúrkou, ktorá sa živí smiechom z ľudských chýb (preto sa zdržiava
pri ľuďoch robiacich chyby), zostal napokon (ako podotýka J. Poliak, 1960) len mo-
ralistickou rekvizitou diela, ktoré predstavuje recidívu triviálnej moralistickej litera-
túry o detských nerestiach a zlozvykoch, za ktoré sú deti potrestané a vďaka trestu 
sa napravia. 
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Ale aj v preložených rozprávkach pre najmenších sa už začiatkom desaťročia 
objavila schopnosť prekryť didaktizmus umením a vytvoriť tak príťažlivý mikroprí-
beh. Svedčí o tom prozaická miniatúra Jensa Sigsgaarda (1910 – 1991) Keď bol Paľ-
ko sám na svete (z dán. orig. [Palle allene i verden, 1942] prel. Ladislav Obuch; 1962).  
Minimalistická, jednoducho stavaná próza s konvenčným rámcom sna, v ktorom sa 
malému chlapčekovi sníva o tom, že sa ráno prebudil a bol na celom svete sám, de-
ťom ukazuje, že situácia síce dovoľuje protagonistovi slobodne si robiť a vziať, čo 
chce, ale absencia ľudí napokon v ňom vyvolá bezútešnú osamelosť. A tak prebude-
nie do „normality“ života znamená preňho vyslobodenie. Jednoduchý, kumulatívne 
komponovaný príbeh zviditeľňuje teda ambivalentnosť vecí a javov, nevyhnutnosť 
rešpektovať pravidlá spolužitia a skutočné hodnoty života.

 6.3  Animované autorské rozprávky pre najmenších
  v prekladoch 60. rokov

V kontexte pôvodnej slovenskej detskej literatúry boli animované rozprávky 
bohato zastúpené už v 60. rokoch. Tento typ rozprávok spravidla smeruje k najmen-
ším recipientom, preto príbehy mávajú nerozsiahly text, resp. tvoria cyklus prozaic-
kých miniatúr. Z hľadiska kvality nájdeme práve medzi nimi veľký počet príbehov 
patriacich do zlatého fondu detského čítania. Povedané platí nielen o domácej tvor-
be, ale aj o tvorbe inonárodnej, a tak si slovenskí vydavatelia a prekladatelia i v 60. ro-
koch mali z čoho vyberať; zaiste o tom svedčí početnosť zastúpenia a kvalita textov 
preložených do slovenčiny v predmetnej žánrovej oblasti.

Za takýchto okolností neprekvapuje, ak mnohé z inonárodných animovaných 
rozprávok pre najmenších sa v našom kontexte detskej literatúry udomácnili natrva-
lo. Patrí k nim rozprávka anglického autora Alana Alexandra Milnea (1882 – 1956) 
Macko Pu (z angl. orig. [Winnie-the-Pooh, 1926] prel. Peter Ždán pod pseud. Peter 
Javor; 1960;  v 2. vyd. pod vl. menom 1969), rovnako ako stále nanovo vydávané roz-
právky Nikolaja Nikolajeviča Nosova (1908 – 1976) Nevedkove dobrodružstvá (z rus. 
pôv. [Prikľučenija Neznajki i jego druzej, 1954]; 1961) a Nevedko v Slnečnom meste 
(z rus. orig. [Neznajka v Solnečnom gorode, 1958]; 1960) v prekladoch M. Ďuríčkovej, 
alebo rozprávkové animované série Ondřeja Sekoru (1899 – 1967) o Ferdovi Mrav-
covi (z čes. orig. [Ferda Mravenec, 1936] prel. H. Zelinová; 1960). 

Obohatením čitateľského kontextu najmenších bolo vydanie série rozpráv-
kových miniatúr poľského autora Czeslawa Janczarského (1911 – 1971) Príbehy 
a  potulky Macka Uška (z poľ. orig. [Przygody i wędrówki Misia Uszatka, 1960]; 1963),  
Noví priatelia Macka Uška (z poľ. orig. [Nowi przyjaciele Misia Uszatka, 1963]; 1968) 
a Verná hŕbka Macka Uška (z poľ. orig. [Gromadka Misia Uszatka, 1964]; 1968), všetky 
v preklade M. Prídavkovej-Minárikovej. Úsmevné a pohodové cykly príbehov pre-
zentujú protagonistu (animovanú hračku – macka so smiešne zveseným uškom), 
ktorý odišiel z hračkárstva, pretože mu tam bolo otupno, ako veselého, činorodého 
a poznaniachtivého rozumkára. Jednotlivé epizódy zdôrazňujú hodnotu kamarát-
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stva (so zvieratkami, hračkami, deťmi) a akceptujú detský spôsob poznávania sveta, 
vrátane pôvabnej naivity, detskej logiky a predstavivosti. Poznávanie hodnôt sa deje 
cestou nie nepodobnou riešeniu nenáročného rébusu, bez akejkoľvek evidentnej 
didaxie, ktorá je organickou súčasťou príbehu. 

Na animovanom princípe je založený aj výber piatich príbehov Miloša Ma-
courka (1926 – 2002) Prázdniny leva Bonifáca (z čes. orig. [Jakub a dvě stě dědečků, 
1963] vybrala a prel. M. Haštová; 1963). Typicky macourkovské rozprávanie, láska-
vé, postavené na poetickosti a dobromyseľnom humore smerujúcom k absurdite, 
so špecifickou stavbou vety v rámci nevlastnej priamej reči akceptuje detskú pred-
stavu polahody a disponuje darom nenápadne, pod rúškom fantázie a imaginácie 
posúvať k dieťaťu výchovné aspekty, aj vedomie o dobrote ako hodnote života. 

Animačný princíp plošne aplikoval v rozprávkových príbehoch pre najmen-
ších aj lužickosrbský autor Jurij Brězan (1916 – 2006) v knihe Ako šiel slon na huby 
(z nem. predlohy [Der Elefant und die Pilze, 1964] prel. Ervín Mikula; 1964). Tri roz-
právkové miniatúry zobrazujú putovanie hrdinov na pozadí nevyhnutnosti opustiť 
istotu domova a vydať sa do neznáma: vláčik (aby našiel svojich blízkych), hračku 
vĺčok (aby urobil dobrý skutok), slona (aby získal novú skúsenosť). Jednoduchý, har-
monický svet vzájomnej pomoci a porozumenia zdôrazňuje hodnoty, aké deti po-
trebujú k životu, a zároveň má primeranú dávku dejového napätia. 

Ponuku pôvabných rozprávok pre malých čitateľov rozšíril preklad diela ja-
ponskej autorky Tomiko Inui (1924 – 2002) Tučniačatá Puk a Kuk (z jap. orig. [Na-
gai, nagai pengin no hanashi, 1963]  prel. V. Krupa; 1967). Trojica príbehov situovaná 
do polárnych krajín podáva dobrodružstvá  dvoch malých tučniakov, ktorí sú mas-
kami detských charakterov a detských vlastností. Malí súrodenci spoznávajú okolitý 
svet, ale aj nebezpečenstvá, ktoré na nich číhajú.  Zdôraznená je rodinná súdržnosť 
a cez vzťah človeka a tučniačieho mláďaťa aj harmonické spolužitie človeka a príro-
dy, odsúdenie tyranie, nespravodlivého autokratického vládnutia a manipulovania 
s inými. Nositeľom jemného humoru i značnej miery dejového dramatizmu sú roz-
dielnosti v charakteroch postavičiek (jeden je výbojnejší, odvážnejší, ľahkovážnejší 
– druhý bojazlivý, submisívny, váhavý). 

Detská podstata, zaodená do poetizovanej rozprávkovej postavičky, a hod-
nota rodiny sú aj základom rozprávky Otfrieda Preusslera (1923) Vodníčkove dob-
rodružstvá (z nem. orig. [Der kleine Wassermann, 1959] prel. Ján Poliak; 1969). 
Naračná dikcia autora (pochádzajúceho pôvodne z Liberca) je naplnená láskavos-
ťou, mudrovaním podľa detského vzoru a pôžitkom z rozprávania. Svet vodníckej 
rodinky je podobný ľudskej rodine, postava vodníčka, spôsob, akým poznáva svet 
okolo seba a nadväzuje s ním kontakty, to všetko je analogické detskej prirodze-
nosti. Láskyplná atmosféra príbehu, v ktorom postavy majú na seba navzájom čas, 
je vytváraná postavou mamky, láskavého, ale prísneho otca a ostatných obyvateľov 
potoka. Porozumenie medzi postavami od narodenia vodníčka, naplneného nefal-
šovanou rodičovskou radosťou, v prípade otca vodníka komicky rozšafnou, cez kon-
takt s rovesníkmi z ľudského sveta až po uloženie sa na zimný spánok – to všetko sa 
spája s napätím vyplývajúcim z nebezpečných situácií a s humornou konfrontáciou 
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vodníckeho sveta so svetom ľudí. Preusslerova rozprávka patrila k tomu najlepšie-
mu, čo v rozprávkovej tvorbe 60. rokov bolo do slovenčiny preložené.

K pozitívnym hodnotám v kontexte prekladov autorských rozprávok za-
čiatkom 60. rokov patrila aj kniha rumunského autora Octava Pancu-Iasiho 
(1929 – 1975) Poďte, poviem vám rozprávku (z rum. orig. [Mai e un loc pe genun-
chi, 1956; Scrisori pe adresa baietilor mei, 1960] prel. Filip Kučák, Milota Bagoňová 
a M. Príbusová; 1964). Didakticko-moralizujúce prvky autor prekrýva hravými ná-
padmi, prvkami interaktivity, vťahovaním čitateľa do diania (oslovovanie, prekára-
nie virtuálneho čitateľa a pod.). Humorné vyznenie rozprávok je výsledkom spájania 
reality s fantáziou a logiky s absurditou. 

Hravosť a vynaliezavá obrazotvornosť charakterizujú i prozaické miniatúry 
slovinskej autorky Ely Peroci (1922 – 2001) Domček z kociek (zo slovin. orig. [Hišica 
iz kock, 1964]; 1964) a V krajine klobúkov (zo slovin. orig. [Moj dežnik je lahko balon, 
1955];  1965), obidve v preklade Z. Klátika, a tiež rozprávku Milko v rozprávkovom mes-
te  (zo slovin. orig. [Pravljice žive v velikem starem mestu, 1968] prel. Víťazoslav Heč-
ko; 1968). Imaginácia a poetickosť súvisia s faktom, že jednoduché deje prebiehajú 
na pomedzí sna a skutočnosti. Autorka do nich zašifrovala detskú potrebu a schop-
nosť vymýšľať si, silu fantázie, ktorou si dieťa dokáže kompenzovať jestvujúcu „ne-
dostač“. Uplatnila pritom jednoduchú naráciu akceptujúcu detskú „logiku“ a lexiku.  
Harmonický svet naplnený činorodosťou a porozumením medzi postavami stvárni-
la aj Ingeborg Feustel (1926 – 1998) v miniatúrnej animovanej rozprávke O dievčat-
ku Bibi a prasiatku Kvik (z nem. orig. [Bibi aus der Anschlagsäule] prel. M. Príbusová; 
1967). Morálno-didaktický príznak (aký mala východonemecká próza veľmi často) je 
tu transponovaný do figurálnej dvojice aktívneho dievčatka a prasiatka, ktoré často
musí prekonať svoju lenivosť, aby si zaslúžilo odmenu. Na druhej strane preklad tro-
jice rozprávok ďalšieho východonemeckého autora Stefana Heyma (1913 – 2001) 
Cymbelinka; (z nem. rkp. [Das Cymbelinchen, Der alte Pelzmantel, Korax Korax] prel. 
Fedor Ballo; 1967), v ktorých je evidentný pokus o nonsensové postupy aj o symbo-
lický podtext, pôsobia príliš štylizovane – literátsky, plytko a prvoplánovo.  Sedliacky 
vtip a prefíkanosť spojené s tak trocha prášilovským podaním udalostí charakterizu-
jú rozprávku Branka Ćopića (1915 – 1984) Príhody kocúra Tošu (zo srbochorv. orig. 
[Doživljaji Mačka Toše, 1954] prel. Ján Sirácky; 1967). Humoristická rozprávka o maš-
krtnom kocúrovi a jeho gazdovi vykazuje stopy folklórneho sujetu.

Animálny hrdina z ríše mačiek je protagonistom aj v próze rakúskeho auto-
ra Friedricha Felda (vl. m. Rosenfeld, 1902 – 1987) O kocúrovi, ktorý stratil svoj tieň 
(z nem. rkp. [Vom Kätzchen, das seinen Schatten verlor, 1966] prel. Jela Reimanová; 
1967). Formou animovanej zvieracej rozprávky autor spracoval motív života bez tie-
ňa, stvárnený ešte v 19. storočí Adalbertom von Chamisso. Pravda, kým Chamisso 
poňal motív filozoficky, F. Feld ho pre deti stvárnil na báze rozprávkového zápasu
dobra so zlom. 



46

 6.4  Hra a nonsens v spojení s animačným princípom 
  v prekladovej autorskej rozprávke

Nonsensový tón, ktorý v 60. rokoch pomerne razantne zaznel v slovenskej 
prozaickej i básnickej autorskej rozprávke, posilnili aj viaceré tituly z oblasti prekla-
dovej rozprávkovej tvorby. V prvej polovici desaťročia patril k nim preklad rozprávky 
čínskeho autora Jen Wen-Ťinga Príhody malého Siao-Si  (z čín. orig. [Sia-cch‘kchaj-
-Cchuan kang z výberu Siao čchi-liou-ti ke] prel. M. Gáliková a M. Gálik; 1964). Vtip-
né rozprávky pripomínajú tak trochu Alicu v krajine zázrakov, nonsens v nich však 
nie je tak racionalisticky stavaný. Výraznejšie pracujú s konvenčným rozprávkovým 
problémom zápasu dobra so zlom a s poetizáciou, uplatňujúc motív hry s číslami, 
s časom i s tieňom. Východisková situácia sujetu (nechuť hrdinu učiť sa matematiku, 
výhovorka na nedostatok času) vyúsťuje do výsostne imaginatívneho rozprávkové-
ho konfliktu: čas sa urazí a kvôli lenivým deťom odíde s odkazom, že sa vráti až vte-
dy, keď ho zavolajú späť. Nasledujúci dej je vystavaný na hre s pojmovou podstatou 
temporálnych prísloviek „teraz” a „nabudúce” a v tejto hre pramení aj nonsensovosť 
príbehu, ktorý je svojou stavbou v istom zmysle „dialógom” medzi hrdinom, jeho tie-
ňom a klasickými postavami z ríše čínskeho folklóru. Abstraktný pojem času je kon-
kretizovaný v sujetových obrazoch a situáciách, zámer oslobodiť hrdinu od pasivity 
je infiltrovaný do príťažlivého rozprávkového deja.

Jednou z pôvabných publikácií pre malých čitateľov bola v 60. rokoch kniha 
Dušana (Duška) Radovića (1922 – 1984) Rozprávky pre Gordanu (zo srb. orig. [Pri-
čam ti priču, 1963] prel. M. Ferko; 1967). Kniha je súborom moderných hravých, non-
sensových rozprávok a básničiek, využívajúcich princíp detského fantazírovania, 
absurdít, slovných hračiek či mudrujúcich rýmovačiek. Hravý nezmysel a hyperbola 
sa však spájajú s vysokou mierou lyrickej imaginácie, čo vytvára príjemnú, hrejivú 
atmosféru. Kniha D. Radovića predstavovala nielen obohatenie dobovej ponuky po-
ézie a autorskej rozprávky pre deti, ale aj dobre zapadla do trendov domácej tvorby, 
ba mohla byť pre ne inšpiratívnym impulzom.

Nonsensovo ladené sú aj rozprávky francúzskeho autora Clauda Avelina 
(1901-1992) O slonovi a všeličom inom (z franc. orig. [Histoires du lion, de l‘éléphant, 
du chat et de quoi encore?, 1946] prel. M. Ferko; 1967). Ich vtipnosť je postavená 
na vynaliezavom infiltrovaní princípu detskej naivity do zvieracích postav a nonsen-
sovosť zasa vyplýva zo systémového narúšania logického poriadku vecí, z hyperboly 
a paradoxu (napr. Blšiatko so slovami, že sa nebojí, uteká pred každým nebezpečen-
stvom, a pod.). Vtipné, veselé a kvalitne preložené rozprávky šíria teplú atmosféru 
a vieru v pozitívne ľudské hodnoty. 

V 60. rokoch predstavovali prínos do rozprávkovej tvorby na Slovensku aj 
preklady kníh talianskych autorov. V podstate až v polovici desaťročia sa detský 
čitateľ dočkal prekladu klasickej talianskej autorskej rozprávky Carla Collodiho 
(1826 – 1890) Pinocchio (z tal. orig.[Le avventure di Pinocchio, 1880] prel. Štefan Gráf; 
1966), hoci sujet o chlapcovi vystrúhanom z dreva a o jeho dobrodružstvách poznal 
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z voľného spracovania A. Tolstým (Zlatý kľúčik). Je zaiste malým paradoxom, že roz-
právka Marcella Argilliho (1926) Šrôfikove dobrodružstvá (z tal. orig. [Le avventu-
re di Chiodino, 1952] prel. H. Ponická; 1961) o chlapcovi zhotovenom z kovových 
súčiastok a o jeho dobrodružstvách, bezpochyby inšpirovaná C. Collodim, vyšla už 
začiatkom 60. rokov. Obohatením čitateľského kontextu slovenských detí boli však 
najmä preklady próz Gianniho Rodariho (1920 – 1980), navyše všetky vo výbornom 
preklade B. Hečka. Rozsiahlejšia rozprávka Jazmínko v krajine klamárov (z tal. orig. 
[Gelsomino nel paese dei bugiardi, 1959]; 1964) je obrazom sveta, ktorý naopak ob-
rátil nositeľ zla a obmedzenosti. Protagonista s jemným menom (Jazmínko) a absurd-
ne mocným hlasom vybojuje spolu s dievčatkom a kocúrom nakresleným na stene 
zápas o oslobodenie krajiny a návrat k prirodzenému poriadku vecí. Rozprávka je 
svojráznym protestom proti neprirodzenosti a manipulatívnemu tlaku moci. Aj roz-
právka Cibuľkove dobrodružstvá (z tal. orig. (Le avventure di Cipollino, 1951); 1967) 
má dobrodružný príznak. Dobro a zlo v nej reprezentujú protisily v podobe animo-
vaných druhov zeleniny a ovocia. Protisily, Cibuliačik spolu s rodinou a kamarátmi 
a Citroniak s jeho prisluhovačmi (vo svojej obmedzenosti mnohokrát komickými), 
napĺňajú model zápasu dobrých chudobných proti zlým, hlúpym a nemorálnym bo-
háčom a ich pomáhačom, ktorí sú napokon porazení a potrestaní. Príbeh zdôrazňuje 
hodnotu lásky, dobroty a odporu proti tuposti. V sledovanom desaťročí boli prelo-
žené a vydané aj Rodariho Rozprávky po telefóne (z talian. orig. [Favole al telefono, 
1960]; 1965). Oproti obom monotematickým, románovo komponovaným rozpráv-
kam ide v tomto prípade o krátke, vtipné, zmysluplné a hravé útvary “na každý deň” 
so širokou stupnicou tematickej i poetickej nápaditosti od humoru vyplývajúceho 
z dôvtipnosti konania až po absurditu situácie a nonsens. Rodariho rozprávkovú 
tvorbu preloženú v 60. rokoch charakterizuje smiech, hravosť, bohatá obrazotvor-
nosť a zmysel pre pravdu a spravodlivosť. 

V polovici 60. rokov rozšírili ponuku kvalitnej prekladovej rozprávkovej tvor-
by na Slovensku aj rozprávky Jana Wericha (1905 – 1980) Fimfárum (z čes. orig. [Fim-
fárum, 1960] prel. B. Hečko; 1965). Sú charakteristické hravosťou vo vzťahu k jazyku, 
k motívom, postavám i sujetom folklórnych rozprávok. Originálna werichovská dik-
cia sa spája so skutočnosťou, že rozprávkový zápas neprebieha medzi vyhroteným 
zlom a vyhroteným dobrom, ale medzi bystrosťou a chytrosťou na jednej strane 
a obmedzenosťou a ťažkopádnosťou na strane druhej. To spolu s vynaliezavosťou 
sujetových modifikácií, kombinovania fantastického s civilným a s dôvtipnosťou in-
filtrácie sveta dospelých do rozprávkového sujetu je základom vtipnosti a originality
týchto príbehov.

 6.5  Zvieracia (biologická)  rozprávka v preklade

Tento typ autorskej rozprávky nebol v 60. rokoch príliš frekventovaný ani 
v pôvodnej, ani v prekladovej tvorbe. V predchádzajúcich desaťročiach bol zastú-
pený rakúskym spisovateľom Felixom Saltenom (z jeho tvorby boli preložené napr. 
prózy Veverička Perri, Bambi, v roku 1968 vyšiel súbor Bambiho rodinka), resp. Vita-
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lijom Biankim (Lesné domčeky;  Na slobode a v nevoli).  Začiatkom desaťročia vyšli 
preklady drobných próz J. Čarušina O veľkých a maličkých (z rus. orig. [Pro boľšich 
i maľeňkich, 1960], prel. Viera Hegerová; 1963). Krátke rozprávania s prírodnou tema-
tikou spracúvajú rozličné motívy: poľovnícke, o zvieracích mláďatách, o zvieratkách 
zo ZOO, mnohé texty pripomínajú Moricove príbehy Z poľovníckej kapsy. V podsta-
te sú to drobné črty z prírody, podobné tým, ktoré ponúka kniha Ludwiga Zukow-
ského (1848 – 1924) S lasom, pascou a sieťou (z nem. orig. [Mit Lasso, Falle und Netz] 
prel. Judita Melcerová; 1963). V druhej polovici 60. rokov bola preložená do slovenči-
ny rozprávka bosansko-hercegovinského autora Ahmeta Hromadžića (1923 – 2003) 
Skamenení vlci (zo srbochorv. orig. [Okamenjeni vukovi, 1963] prel. Michal Nadubin-
ský; 1967). Príbeh je postavený na paralele života srnčeka a života vlčích mláďat, 
pričom v sujete sa od začiatku anticipuje konflikt na báze potenciálna obeť – poten-
ciálni predátori. Prostredníctvom tak trocha baladicky podfarbeného príbehu autor 
zasväcuje detského čitateľa do zvyklostí prírodného sveta, v ktorom je zápas o preži-
tie jeho prirodzeným rozmerom. Prológ a epilog posúvajú príbeh k typu etiologickej 
povesti, ale rozprávkovosť príbuzná Moricovým biologickým rozprávkam predsa len 
prevážila. 

Najväčšiu popularitu spomedzi príbehov s animálnym hrdinom (zaiste aj 
vďaka úspešnému filmovému spracovaniu) dosiahla v 60. rokoch próza anglo-ame-
rického autora Erica Knighta (1897 – 1943) Lassie sa vracia (z angl. orig. [Lassie Co-
me-Home, 1940]  prel. Juraj Vojtek; 1966). Je to citlivý príbeh situovaný do autorovho 
anglického rodiska o chlapcovi a jeho psovi – kolii Lassie, ktorá sa od nových maji-
teľov vydá na dlhú cestu späť ku chlapcovi, k rodine, ktorá ju z dôvodov finančných
ťažkostí bola nútená predať. V rozprávačovi cítiť človeka, ktorý dobre poznal psiu 
„dušu“ a rozumel jej; príbeh je zároveň svedectvom o vernosti a emocionálnych pu-
tách medzi človekom a zvieraťom. 

 6.6  Preklady autorských rozprávok s dobrodružným rozmerom
  v kontexte 60. rokov

V tomto prípade máme na mysli rozprávky, ktoré sú príznakové svojím rozsa-
hom (nadobúdajú rozlohu románu), poetikou (spájanie prvkov reálneho, civilného 
sveta s fantastikou) aj žánrovou charakteristikou (znaky charakteristické pre rozpráv-
ku sa krížia so stavebnými postupmi iných žánrov – najviac s dobrodružným  romá-
nom alebo s fantasy). Už v 60. rokoch minulého storočia akoby takéto rozprávky 
anticipovali nielen žánrovú synkrétnosť postmoderny, ale (v ojedinelých prípadoch) 
aj postmodernú dekomponovanosť textu.

Ako zaujímavý fakt sa ukazuje, že v tejto modifikácii prekladovej autorskej
rozprávky sa vyskytujú takmer výlučne texty poľských autorov. Jedným z prvých 
a zároveň najzaujímavejšie vytvorených príbehov tohto typu bola próza Jerzyho 
Broszkiewicza (1922 – 1993) Veľká, väčšia a najväčšia (z poľ. orig. [Wielka, wieksza, 
i najwieksza, 1960] prel. F. Uváček; 1962). Starodávny rozprávkový motív odmeny 
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za dobrý skutok je tu transformovaný do poznania, že človek má byť pre svet uži-
točný a ľudia si majú navzájom pomáhať. Figurálna dvojica, Gombík a Ika,  usku-
točňuje dobrodružné záchranné akcie a na svojich putovaniach prekonáva čoraz 
väčšiu vzdialenosť: deti v prvej „príhode“ cestujú iba v rámci Poľska, aby zachránili 
chlapca, ktorého uniesli dvaja únoscovia (krimizápletka); v druhom príbehu cestujú 
už na Saharu, aby zachránili ľudí zo stroskotaného lietadla (exotika cestopisu spoje-
ná so záchrannou akciou); v treťom príbehu cestujú medziplanetárne, netušiac, že 
od ich charakterov a konania závisí osud celej Zeme (prvky katastrofickej i utopickej
sci-fi). V súlade s rozširovaním priestoru zväčšuje sa zodpovednosť hrdinov: najprv
je to život chlapca, potom život niekoľkých desiatok ľudí, napokon existencia celé-
ho ľudstva. Do tretice: od príhody k príhode sa zvyšuje podiel fantastického prvku 
vo vzťahu k dopravnému prostriedku: v prvom príbehu je to len animovaný starý 
automobil, v druhom spolu s ním rovnako starý a vyslúžilý vrtuľník, v treťom príbe-
hu je to medziplanetárny dopravný prostriedok z planéty Véga. Asistujúcim prvkom 
technických parametrov prózy sú dobové komunikačné technológie (telefón, rádio, 
televízia), ale v poslednom príbehu objaví sa už aj technológia podobná dnešné-
mu internetu, medziplanetárne lety rýchlosťou svetla a pod. Prítomnosť prvkov 
sci-fi u tohto autora nie je prekvapením, keďže sa v tomto smere realizoval viacerý-
mi prácami. Skutočnosť, že autor sa sústredil na vyslúžilé typy strojov a obdaril ich 
schopnosťou komunikovať nielen navzájom, ale aj s tými ľuďmi, ktorí ich zastaranosť 
prijímajú partnersky a s úctou, má aj hlbší, symbolický význam, zapadajúci do  cel-
kového humánneho posolstva diela: úctu k predmetom, ktoré už doslúžili. Zaiste, 
próza je zaťažená určitou mierou deskripcie, ktorá oslabuje dejovú dynamiku; sujet 
je miestami príliš vykonštruovaný, strojený; zdvorilostné frázy v reči detských postáv 
dnes už pôsobia tak trocha starosvetsky (hoci zároveň sympaticky až jemne komic-
ky). Ale detské postavy sú inak modelované presvedčivo, vcelku vtipne sú individu-
alizované z hľadiska charakteru i rodovej príslušnosti, miera vzájomného prekárania 
ako jeden z prostriedkov humoru, ale i sujetovej dynamiky, je odhadnutá primerane. 
Pravdaže, v súlade s dobrodružnou koncepciou textu sú postavy detí vynaliezavé 
a vysunuté do popredia, postavy dospelých sú zasa zjednodušené. 

Románová rozprávková groteska iného poľského prozaika Wojciecha 
Žukrowského (1916 – 2000) Únos v Štebotane (z poľ. orig. [Porwanie w Tiutiurlista-
nie, 1946] prel. M. Babiaková-Bajová; 1964), zapísaná roku 1976 aj na Čestnú listinu 
IBBY, pomerne deskriptívnym spôsobom (nedá sa vylúčiť, že svoj podiel viny môže 
mať na tom úroveň prekladu) podáva príbeh o vojne medzi dvomi imaginárnymi 
krajinami (Bľabotanom a Štebotanom) kvôli princeznej unesenej zlým strigôňom. 
Príbeh o záchrane princeznej a jej odkliatí paroduje stavebné postupy pikareskné-
ho románu (putujúcimi hrdinami sú kohút, líška a kocúr) a smeruje k vtipnej pointe 
(kohút, ktorý má rozprávačský dar, sa po tragickej smrti dostáva do rozprávkovej ríše 
– k Andersenovi). 

Rozprávka Konstantyho Ildefonsa Gałczyńského (1905 – 1953) Mlynček 
na kávu (z poľ. orig. [Młynek do kawy, 1958] prel. Oľga Feldeková, Ľ. Feldek; 1968) 
vychádza z problému, akým je zostarnutie a nepotrebnosť, resp. relativizácia po-
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trebnosti veci, v tomto prípade mlynčeka na kávu u starých manželov. Dobrodružný 
rámec tejto prózy, jednej z mála próz autora, ktorý je známy najmä ako básnik, tvo-
rí putovanie animovaného mlynčeka, záchrana z rozličných nebezpečenstiev, kto-
ré sa mu kumulatívne stavajú do cesty, až po doputovanie na Mesiac, uväznenie, 
oslobodenie dievčatkom a návrat späť domov. Súčasť sujetu tvorí detektívny mo-
tív – pátranie po mlynčeku, ktoré vyhlásia jeho kajúcni majitelia. Zapojenie fantázie 
a asociatívnosti do tvorby príbehu vyúsťuje do imaginatívneho videnia sveta a ve-
cí. Rozprávanie i obraznosť charakterizuje spojenie realistického princípu s fantas-
tickým, hra so slovami a predstavami, odpútanie sa od konvencií. Vydarený preklad, 
ktorý sa pričinil o nové objavenie autora pre slovenskú literatúru, bohato využíva 
jazykovú expresivitu.

Rozprávkovou groteskou postavenou na princípe sna je kniha ďalšieho poľ-
ského autora  Ludwika Jerzyho Kerna (1920 – 2010) Ferdinand Báječný (z poľ. [Fer-
dynand Wspanialy, 1963] prel. F. Uváček; 1966). Nonsens a mystifikácia sú nosnými
poetologickými postupmi v tejto rozprávke, vystavanej na princípe spájania zázrač-
ného s civilným. Hrdinom je pes Ferdinand, ktorému sa prisnije, že odišiel z domu, 
dal si ušiť oblek a v ňom zažíva rôzne absurdné dobrodružstvá: návštevu reštaurácie, 
pobyt v hotelovom výťahu, víťazstvo na psej výstave, cestovanie vo výťahovej kabí-
ne, v drožke, vo vagóne 1. triedy, až skončí u zubára, ktorý ho „uspí“ do skutočnosti. 
Komika a absurdita vyplývajú z konfrontácie animálneho (psieho, čo sa prejaví vždy 
v krajných situáciách) a ľudského princípu (napr. úvaha Ferdinanda, že si kúpi mač-
ky a bude ich doma chovať tak, ako ich chovajú ľudia), pričom protagonista napriek 
všetkému „v duši“ stále zostáva psom. Záverečná scéna u zubára, ktorý ho uspí, kým 
mu vyhotoví zlatú korunku zo získanej zlatej medaily, vyúsťujúca do prebudenia 
doma na gauči vedľa svojho pána, je podložím mystifikačnej pointy –  zdôvodnenia
toho, prečo Ferdinand stále otvára papuľu: chce ukázať zlatú korunku na zube, ale 
nikto z ľudí si to nechce všimnúť. Príbehu neubrali na pôvabe ani desaťročia. 

K najzaujímavejším prekladovým prózam 60. rokov patrí próza iného poľské-
ho autora, Wiktora Woroszylského (1927 – 1996) Cyril kde si?: krátky, ale predsa román 
(z poľ. orig. [Cyril, gdzie jesteś? 1962] prel. M. Prídavková-Mináriková; 1966). V čase 
publikovania tejto prózy u nás sa jej vyčítala násilná vykonštruovanosť, nezrozumi-
teľnosť pre deti, ale zároveň sa konštatovalo aj to, že ide o zaujímavý experiment. 
Takýto postoj bol pravdepodobne vyvolaný dvomi skutočnosťami: „dekomponova-
nosťou” príbehu (autor paralelne rozvíja štyri dejové pásma, pričom pracuje s frag-
mentami príbehov) a spôsobom narácie (autor mení naračné perspektívy: používa 
autorského rozprávača, zároveň ho však relativizuje, miestami postupuje spôsobom 
blízkym „oku kamery”). Paralelné rozvíjanie viacerých dejových pásiem, odlíšených 
typom, resp. farbou písma, použité naračné postupy, v rámci ktorých oslovuje vir-
tuálneho čitateľa a zasväcuje ho do autorských tvorivých predstáv, do spôsobu vy-
tvárania postáv, snovania príbehu a pod., to všetko spôsobuje značnú (ale zrejme 
zámernú) textovú entropiu. Fenomén entropie je v texte zároveň personifikovaný
(zlá čarodejnica Entropia). Toto všetko dopĺňa ešte moment tajomnosti (kto to je Cy-
ril a kam sa vlastne podel?) a detektívneho pátrania. Príbeh teda kompozične pracu-
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je s efektom „puzzle“, ktoré treba poskladať z drobných čiastočiek. Čitateľa to môže 
iritovať, ale aj zabávať ako vzrušujúca hra, a zároveň viesť k tomu, aby sa učil rozo-
znávať nitky jednotlivých príbehových línií. Kúzlo knihy vyplýva z jej balansovania 
na rozhraní reality a fantázie, čo tiež kladie isté nároky na čitateľovu recepciu. Autor 
využíva prvky konvenčnej rozprávkovej fantastiky (zlá čarodejnica, tri otázky, roz-
právkový zákaz prezradiť tajomstvo), aj paródiu prvkov sci-fi (utópie, čo umožnilo
vyjadriť narážky na spoločenské problémy, napr. na zneužívanie moci), je tu však naj-
mä surrealistická fantastika: jedna nitka príbehu je vystavaná na kontraste princípu 
abstraktného maliarstva (Flóro Šaľo a jeho žena) a realistického umenia (Hapčíkisti). 
Humorno nonsensový, až groteskný charakter nadobúda próza aj takými postupmi, 
ako je premena Ohavného Ďura na normálneho chlapca v dôsledku extrakcie ska-
zeného zuba a metamorfóza Odporného Mura na normálneho kocúra v dôsledku 
nadviazania priateľstva so psom. Detské postavy sú modelované presvedčivo, ale 
tiež dokážu do príbehu vniesť svoju dávku chaosu (napr. protagonistka mystifikuje
čitateľa tvrdením, že hľadaný Cyril, o ktorom sa až v samom závere dozvieme, že je to 
zelený krokodíl,  je ktosi malý, milý a ružový). Nositeľkou dobrodružného napätia, ale 
hlavne chaosu, je Entropia, akýsi nový typ zlej čarodejnice, ktorá vypla telefón a svet-
lo, znesvárila kamarátov, uniesla Cyrila – jednoducho vniesla chaos do normálneho 
života, všetko pomiešala a obrátila naruby. V zmysle rozprávkovej konvencie o víťaz-
stve dobra však napokon podľahla sile vytrvalej ľudskej činnosti a moci fantázie. Zá-
ver vyznieva ako výzva organizovať si život tak, aby plynul proti entropii. 

Okrem poľských autorov prispel do skupiny nekonvenčých rozprávok s dob-
rodružným príznakom aj nemecký autor James Krüss (1926 – 1997) knihou Môj pra-
dedko a ja (z nem. orig. [Mein Urgroßvater und ich, 1959] prel. M. Príbusová; 1965), 
ktorá dostala r. 1961 cenu ako najlepšia detská nemecká knižka. Priestor rybárskeho 
ostrova Helgoland, do ktorého je rozprávanie situované, pôsobí už sám osebe exo-
ticky, príťažlivosť mu však dodáva ľahko ironický, nesentimentálny tón, s akým autor 
prezentuje dôverné poznanie života a práce rybárov, a tiež pohľad na postavy, ktorý 
je vedený „při vší přesnosti s lehkým stínem grotesky, od níž je pak velmi blízko k nad-
sázce, fantastické hříčce, moderní pohádce“ (Vladislav, 1966, s. 108). Dobrodružnosť je 
tu niekoľkorakej podstaty: jednak sa viaže na príbehy, ktoré rozpráva helgolandský 
rybár svojmu pravnukovi v priebehu týždňového vnukovho pobytu u neho, jednak 
aj na priestor (rybárska búda), v ktorom sa príbehy poväčšine rozprávajú a v kto-
rom pradedo s pravnukom tvoria svoje experimentálne texty a zapisujú ich na staré 
dosky; predovšetkým tu však ide o dobrodružstvo poznávania. Autor totiž prostred-
níctvom nonsensových postupov, hry s nápadmi, s motívmi, s jazykom a abecedou 
nielenže necháva svojich hrdinov vytvárať vtipné prozaické a veršované texty, ale 
zároveň prostredníctvom výtvorov i prostredníctvom do nich zakomponovaných 
explicitných výrokov zrozumiteľným spôsobom sprostredkúva čitateľom elemen-
tárne informácie z oblasti tvorby a poetiky umeleckého textu. Tieto informácie sa 
týkajú používania jazyka: „abeceda má trocha dočinenia s rečou. Ona je, presne pove-
dané, vlastne stavebnica a z jej kociek sa skladá reč” (s. 25); „slová sú málo platné, ak 
človek nepozná veci, čo sa tak nazývajú” (s. 47); „ak má slovo vystihnúť nejakú vec, treba 
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ho dobre premyslieť” (s. 70);  dotýkajú sa jazyka ako súčasti tradície národa: „Jazyk je 
klenotnica ľudu. Uložené sú v nej spomienky a skúsenosti z mnohých a mnohých tisícro-
čí” (s. 70); všímajú si autentickosť tvorby a fikcie: „Vtipná básnička... dokazuje, že všet-
kému, o čom hovoríme, treba aj rozumieť. Ináč je múdrejšie mlčať.” (s. 40); „ak má nejaká 
historka zmysel, je pravdivá, i keď sa nestala” (s. 78); „Človek sa musí vždy troška hrať 
a robiť to s vtipom, potom verše ľahko plynú” (s. 107); týkajú sa aj zákonitostí tvorby 
kvalitného textu: „uč sa, ako treba písať. No keď píšeš, zabudni, čo si sa naučil!” (s. 113); 
„ak niekto chce rozprávať nejaký príbeh, nesmie to zo seba chrliť, ale ani dlho okolkovať, 
no pokojne a isto kráčať k cieľu” (s. 134); „príbeh... to je had, čo si zahryzol do vlastného 
chvosta. Musí byť zaokrúhlený a len a len do seba sústredený. Ako had nemá začiatok 
ani koniec, keď si pyskom prichytí chvost, tak aj príbeh má na konci vhupnúť do svojho 
začiatku” (s. 157); napokon nezabúda sa ani na obrazné vyjadrenie podstaty dob-
rého literárneho prekladu: „Prekladať ... znamená síce prenášať z jednej reči do dru-
hej, z jednej krajiny do inej krajiny, ako povedzme nejaký náklad, ale pri tej práci by sa 
malo z nákladu, ktorý sa prenáša, stratiť čím menej.” (s. 160). Tieto mnohokrát explicit-
ne vyjadrené poznatky sú zároveň so všetkou tvorivou imaginatívnosťou aplikova-
né na konkrétnych textoch a „rámcované” spolužitím pradedka, pravnuka a dvoch 
chlapcových babiek – pradedkových dcér. Podstata posolstva každého príbehu je 
vyjadrená v jeho pointe, ktorá má občas formu zdanlivého „poučenia”, ale hrozia-
ci didaktizmus je zažehnaný grotesknosťou, humorom, fantáziou. Prostredníctvom 
groteskného sa tu polemizuje s automatizmom reči (napr. v ukážke využitia abece-
dy alebo časovania slovesa ako kompozičného či sémantického princípu básne), aj 
so „stuhnutosťou” myslenia. V kritike 60. rokov sa v súvislosti s týmto dielom práve 
to považovalo za prínos; dodajme, že hoci sa to konštatovalo v Čechách, platilo to aj 
pre naše pomery. Kniha J. Krüssa je kompozične zovretá (je zložená zo siedmich častí 
zodpovedajúcich siedmim dňom, ktoré chlapec prežije s prastarým otcom), ale zá-
roveň je naplnená tematicky, žánrovo i poetologicky pestrými textami. Zapadla tak 
do tej línie rozprávok v 60. rokoch, ktorá predstavovala náročnejšie čítanie, obracala 
sa teda k starším čitateľom, ponúkajúc im rafinovanejšiu zábavu i poučenie. Z hľadis-
ka tvorivého zámeru má táto kniha svoj pendant v rozprávkovej knižke M. Ďuríčkovej 
Jasietka: obe diela totiž prostredníctvom rozprávkových príbehov sprostredkúvajú 
vybrané poetologické informácie: M. Ďuríčková o tom, ako sa rodí rozprávka a o jej 
mnohotvárnych variantoch – J. Krüss zasa o vybraných aspektoch literárnej tvorby 
a poetiky básnického textu. 

V závere sledovaného desaťročia vyšli ešte preklady kníh dvoch pozoruhod-
ných švédskych autorov, v oboch prípadoch v realizácii J. Kaňu. U obidvoch sa det-
ský čitateľ stretáva s dobrodružným príznakom a výrazne ozvláštnenými hrdinami. 
Jedným z autorov je Runer Jonsson (1916 – 2006) a preklad prvého dielu jeho se-
demdielnej humoristickej rozprávkovej série o mierumilovnom synovi vikingského 
náčelníka Viking Vike (zo švéd. orig. [Vickie Viking, 1963] ; 1969). Dobrodružnosť tej-
to rozprávky súvisí s motívom dobyvačných výprav Vikingov, počas ktorých malý 
Vike preukáže bojovníkom neoceniteľné služby. Úsmevnosť rozprávky je postavená 
jednak na paródii úspešnosti týchto výprav a vikingského hrdinstva, jednak na pro-
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tiklade chytrosti a vynaliezavosti protagonistu (s akou tento telesne drobný a nie 
práve odvážny hrdina dokáže zachrániť dospelých z každej ťažkosti) a komickej vy-
statovačnosti dospelých Vikingov, ktorí sa navyše mnohokrát správajú ako hašteri-
ví chlapci. Pohoda a úsmevnosť príbehov vyplýva aj z prepojenia drsnosti a nehy 
vo vzájomných vzťahoch Vikeho a jeho otca a z obrazu oddanosti a láskavosti Vike-
ho matky. 

Druhou autorkou je Astrid Lindgrenová (1907 – 2002) a jej rozprávka Pipi Dlhá 
Pančucha (zo švéd. orig. [Pippi Langstrump, 1945]; 1968). Dnes všeobecne známy 
a stále obľúbený príbeh o svojráznom červenovlasom, samorastlom a samostatnom 
dievčatku, v ktorom sa rozprávková fantázia a nonsens spájajú s dobrodružnosťou 
a civilnosťou, predstavoval mimoriadny vklad do slovenského kontextu autorskej 
rozprávky 60. rokov a v nasledujúcich desaťročiach zažil početné ďalšie vydania. 
Okrem miniatúrnej rozprávky O princeznej, čo sa nechcela hrať (zo švéd. orig. [Prin-
sessen som inte ville leka, zo zbierky Nils Karlsson-Pyssling, 1949] prel. J. Kaňa; 1968) 
v 60. rokoch bol preložený ešte dobrodružný príbeh Rasmus na vandrovke (1961). 

 6.7  Filozofická rozprávka v prekladoch

Rozprávkové texty s filozoficko-symbolickým vyznením neboli v 60. rokoch
v pôvodnej slovenskej tvorbe príliš početné. Ale výraznejší impulz nedostal tento 
variant autorskej rozprávky ani prostredníctvom prekladovej tvorby. Okrem na inom 
mieste spomenutého skromného výberu z rozprávok O. Wilda pribudlo v tomto 
smere do slovenskej literatúry pre deti len niekoľko textov. Jedným z nich bolo die-
lo amerického autora Joela Chandlera Harrisa (1845 – 1908) Rozprávky uja Rémusa 
(z angl. [Uncle Remus, Legends of the Old Plations, 1880] prel. E. Chmelová; 1966, 
2. vyd. 1969). Rámec rozprávania tvoria rozhovory medzi ujom Rémusom (starým 
černochom, bývalým otrokom, ktorý po zrušení otrokárstva zostal žiť v rodine, kde 
slúžil) a chlapcom Joelom. Rámec je iba náznakový: signalizuje, že ide o príbehy, kto-
ré autor počul v detstve. Rámcovanie uvádza jednotlivé príbehy, zároveň vyjavuje 
vrúcny vzťah medzi starcom a chlapcom a odkrýva aj nevinné starcovo chytráctvo. 
V jednotlivých rozprávkových príbehoch sú prítomné stopy viacerých sťahovavých 
sujetov folklórnej zvieracej rozprávky: prefíkaný Králik prekabáti hlúpeho Lišiaka, aj 
iné zvieratá, lebo inak by neprežil. V symbolickom zmysle je to rozprávanie o tom, že 
človek musí byť dôvtipný a chytrý, aby v nepriateľskom prostredí prežil. 

Filozofickým podtextom disponujú aj jednoduché rozprávky s filiáciami zvie-
racej bájky Charlesa Vildraca (1882 – 1971) Levove okuliare (z franc. [Les lunettes 
du lion, 1932] prel. J. Brandobur; 1968). Ponúkajú príbeh leva, ktorý je rozumným 
a zodpovedným kráľom zvierat, kým zrazu nezistí, že nevidí, teda už nedokáže tak 
dobre loviť, a kým sa nezľakne, že pre túto vec príde o vládnutie. Dianie na kráľov-
skom dvore, konanie levových sluhov, námestníkov, ministrov a generálov je v pod-
state alegóriou jednotlivca konfrontovaného s mocou, ľudskej spoločnosti, aj osudu 
mocných. Druhú časť knihy tvorí rozprávanie o rodinke parížskych vrabcov, ktorí sa 
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vydajú na vidiek za vidinou bezstarostného života, aby napokon zistili, že nemožno 
mať všetko. Príbeh je v istom zmysle podobenstvom o rizikách ľahtikárskeho života.

Napokon symbolické vyznenie má aj miniatúrny príbeh Dragana Lukića 
(1928 – 2006) Tisíc slov o troch slovách (zo srb. orig. [Hiljadu reči o tri reči, 1968] prel. 
M. Ferko; 1969). Protimilitaristicky ladený krátky príbeh o bašte pevnosti, kde pri že-
leznom dele medzi desiatimi vojakmi a jedným dôstojníkom žili tri slová (rozkaz, 
pozor, páľ), zapadol do situácie v Československu po auguste 1968. Obraz vojakov, 
ktorí strážili vežu, poznali len tri spomínané slová a mechanicky ich opakovali, je 
symbolom nebezpečenstva uzatvárať sa do „veže”, pred svetom, pretože si navzá-
jom prestaneme rozumieť a nepochopenie plodí agresivitu. Je to rozprávka o obme-
dzenosti toho, kto žije iba ako parciálny človek, o odmietnutí vojny ako takej, ale aj 
o koreňoch xenofóbie. Príbeh je pointovaný grotesknou situáciou: do veže vbehnú 
chlapci s kozou a vojaci si spomenú na nové slovo – „vzdávame sa”.

Naša analýza ukázala, že v oblasti prekladov autorskej rozprávky z inonárod-
ných literatúr predstavujú 60. roky 20. storočia výrazný posun dopredu. Netýka sa to 
iba pestrej národnej príslušnosti autorov, ale predovšetkým literárnych a antropolo-
gických hodnôt, ktoré rozprávkové príbehy reprezentovali. Práve v tomto žánrovom 
okruhu pribudlo najviac textov, ktoré sa stali trvalou súčasťou literárneho dedičstva 
slovenských detí.  

 7  Dobrodružná a vedeckofantastická próza
  v prekladoch 60. rokov

 7.1  Osudy dobrodružnej prózy v čítaní mladých,
  jej tvarové a hodnotové modifikácie v prekladoch 60. rokov

Dobrodružná literatúra (ako konštatuje V. Nezkusil, 1970) prekonala v po-
vojnovom období niekoľko etáp. V 50. rokoch to bola spočiatku etapa paušálneho 
odmietania, ale s postupným ústupom schematizmu sa v priebehu desaťročia po-
stupne menil názor aj na ňu; vydavatelia sa však spočiatku zaštíťovali nespochyb-
niteľnými hodnotami (aké predstavoval napr. J. Verne) alebo sovietskou literatúrou, 
ktorá vzhľadom na krajinu pôvodu bola bez ohľadu na hodnotu pomerne nedo-
tknuteľná. Postupne sa však čoraz vehementnejšie presadzoval názor, že dobrodruž-
nú literatúru človek k životu potrebuje – a mladý čitateľ v ontogenetickom štádiu 
dospievania zvlášť; jemu totiž “životní okolnosti nedovolují dosud plně realizovat své 
vlastní já; je poután různými omezeními vnější i vnitřní povahy – o to silnější je ovšem 
touha nebýt tím, kým je, plně se vyrovnat dospělým. Dobrodružná četba je mu proto pro 
svoje prostředky účinným ventilem, jak tento přetlak touhy uvolňovat, jak se alespoň 
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v duchu stát tím, kým touží být – plnohodnotným člověkem, před nímž žádná překážka 
neobstojí” (Nezkusil, 1966, s. 263). 

V súlade s čoraz výraznejšou mierou tolerancie voči dobrodružnosti v litera-
túre a za významnej podpory kinematografie, ponúkajúcej celý rad dobrodružných
filmov, sa repertoár dobrodružných kníh pre mládež čoraz intenzívnejšie obohaco-
val (v reedíciách i prvých vydaniach vychádzali klasické dobrodružné príbehy, in-
diánky a westerny, detektívky, cestopisné prózy, dobrodružná non fiction, science
fiction, paródie niektorých týchto foriem), vo vydavateľstvách vznikali edície, v kto-
rých dobrodružná tvorba vychádzala (napr. Stopy vo vydavateľstve Mladé letá). Ako 
ďalej konštatuje V. Nezkusil (c. d.), s košatosťou tejto literatúry narastala otázka krité-
rií výberu textov na vydanie, aj problém hodnoty a hodnotenia dobrodružnej litera-
túry, hoci tu ešte dlho ako hlavné kritérium zostávala ideovotematická stránka textu 
(Stávalo sa potom, že konvencie žánru neboli kompatibilné s ideou, príliš toporne 
nastavenou na ideologickú konvenciu.) Pod vplyvom winetouoviek sa ako kritérium 
hodnoty začala vnímať aj celistvosť a otvorenosť štruktúry, pripravenosť nadväzovať 
s čitateľom stále nové kontakty, schopnosť obohacovať čitateľovu skutočnosť a do-
tvárať ju. Postupne sa na vedomie brala vrstevnatosť žánru a mnohotvárnosť jeho 
funkcií, pričom sa akceptoval fakt, že zábavná a rekreačná funkcia túto žánrovú ob-
lasť nedevalvujú.  

Pre 60. roky 20. storočia je teda príznačná snaha vyplniť medzeru v oblas-
ti dobrodružného čítania, vytvorenú v dôsledku odmietavého oficiálneho postoja
voči tomuto typu literatúry v predchádzajúcom desaťročí. A tak detskí čitatelia na-
novo dostali do rúk mnohé klasické diela dobrodružného žánru. Z prostredia drs-
ných hrdinov bojujúcich s morom, osudom i s vlastnou slabosťou čerpal námety 
napr. anglický spisovateľ poľského pôvodu Joseph Conrad (1857 – 1924) pre svoje 
poviedky Bašta civilizácie (z angl. orig. (Tales of Unrest, 1898) vybral, prel. a pozn. 
vyprac. V. Krupa; 1964). Typickou pozíciou jeho hrdinov bol vnútorný zápas v situ-
áciách, keď v dôsledku chvíľkovej slabosti nastáva neodvratná pohroma. Príbehy 
podáva z niekoľkých uhlov pohľadu, objektívne zobrazenie dopĺňa subjektívnymi 
názormi rôznych rozprávačov, chronologickú líniu deja narušuje návratmi k rôznym 
detailom rozprávania. V nových vydaniach sa systematicky objavovali dobrodružné 
knihy francúzskych autorov Julesa Verna (1828 – 1905) Pätnásťročný kapitán (1963), 
Dobrodružstvá kapitána Hatterasa (1963), Päť týždňov v balóne (1967, 1968), Lodivod 
dunajský (1967), 800 míľ po Amazone  (1967, 1969), Sever proti Juhu (1967),  Tajomný 
hrad v Karpatoch (1968),  Michail Strogov (1969); Alexandra Dumasa (1802 – 1870) 
Traja mušketieri (1964), Gróf Montecristo (1965); Alfreda Assolanta (1827 – 1886) 
Dobrodružstvá kapitána Korkorána (1965, 1968). Nanovo vychádzali klasické dob-
rodružné prózy amerických prozaikov Jamesa Fenimora Coopera (1789 – 1851) 
Červený pirát (1966) a Jacka Londona (1876 – 1916) Biely tesák (1962, 1968), Volanie 
divočiny (1963, 1968),  Jerry z ostrovov (1967), Pred Adamom (1967). Spomedzi brit-
ských autorov klasickej dobrodružnej literatúry boli znovu vydané knihy Jonatha-
na Swifta (1667 – 1745) Gulliverove cesty (1967, 1969); Daniela Defoa (1660 – 1731) 
Námorník Robinson Crusoe z Yorku, jeho život a neobyčajné dobrodružstvá (1964),  
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Dobrodužstvá chýrneho piráta kapitána Singletona (1966); škótskeho spisovateľa Ro-
berta Louisa Stevensona (1850-1894) Ostrov pokladov (1968). Ponuku dobrodruž-
ných próz rozšírili príbehy, v ktorých ozvláštnenosť hrdinu a dobrodružnosť deja 
vyrastali z vyčlenenia človeka z bežnej civilizácie, ako je to v knihe americkej autorky 
Marjorie Kinnan Rawlingsovej (1896 – 1953) Dieťa divočiny (z angl. orig. [The ye-
arling, 1938] prel. D. Christovová; 1964) ; Rudyarda Kiplinga (1865 – 1936) Kniha 
džunglí (1965) alebo v rozsiahlej tarzanovskej sérii amerického autora Edgara Ri-
cea Burroughsa (1875 – 1950), z ktorej v 60. rokoch vyšli časti Tarzan z rodu Opíc 
(z angl. orig. [Tarzan of the Apes, 1912] prel. František Hattala; 1967),  Tarzanov ná-
vrat (z angl.orig. [The Return of Tarzan, 1913] prel. Štefan Hubač; 1968) a Tarzanove 
šelmy (z angl.orig. [The Beast of Tarzan, 1914] prel. Š. Hubač; 1969). Romantický typ 
dobrodružnosti je prítomný v dielach amerického autora škótsko-írskeho pôvodu 
Thomasa Mayna Reida (1818 – 1883) Krásna otrokyňa : Dobrodružstvá na ďalekom 
západe (z angl. orig. [The Quadroon, 1856] prel., upr., pozn. a vysvetl. sprac. V. Krupa; 
1964) a Jazdec bez hlavy (z angl. orig. [The headless horseman, 1866] prel. a podľa 
sov. vyd. pre mládež upr. A. Remenár; 1966).  

Do žánrovej formy morských románov (v predchádzajúcom desaťročí oboha-
tenej o preklad dobrodružného románu Hermana Melvilla Biela veľryba, 1958) pri-
budla próza novozélandského autora Ronalda Symea (1903 – 1989) Vzbura v zálive 
(z angl. orig. [Gipsy Michael] prel. Štefan Kýška; 1966), ktorej nechýba ani istý soci-
álny podtext, a román maďarského autora Andrása Dékánya (1903 – 1967) Stra-
tený ostrov : dnešné dobrodružstvá Fregaty z 18. storočia na juhoamerickom pobreží 
a v Tichom oceáne (z maď. orig. [Az elveszett sziget, 1961]  prel. Katarína Hatalová; 
1969). Robinsonovský typ reprezentuje  próza austrálskej autorky Nan Chauncyovej 
(1900 – 1970) Ned, zajatec mora (z angl. orig. [The Roaring 40, 1963] prel. Irena Lif-
ková; 1967), podávajúca príbeh chlapca, ktorý strávil detstvo s matkou ako stros-
kotanec. Próza Johna Rowea Townsenda  (1922) Nočné dobrodružstvo (z angl. orig. 
[Hell‘s Edge, 1963] prel. D. Christová, 1966) má zasa trocha mysteriózny príznak a typ 
akčného románu s motívom existenciálneho ohrozenia predstavuje próza dvojice 
autorov Johna Castlea (1940 – 1976) a Arthura Haileya (1920 – 2004) Let do nebez-
pečenstva (z angl. orig. [Flight into Danger, 1958] prel. V. Marušiaková; 1966). 

V 60. rokoch bol „rehabilitovaný“ Divoký západ – svet zálesákov, Indiánov 
a tvrdých, ale spravodlivých mužov. To rovnako ako v medzivojnovom období  pri-
nieslo so sebou popri kvalitných prózach aj vlnu komercie. 

Z klasických amerických indiánskych románov vyšli dve časti Koženej panču-
chy, pentalógie J. F. Coopera, Stopár (1969) a Posledný Mohykán (1969), ale jedným 
z  prvých preložených románov tohto žánru pre mladých bol román amerického 
autora Charlesa Sealsfielda (1793 – 1864) Veľký náčelník Tokeah (z nem. [Tokeah 
oder die Weisse Rose, 1828]  prel. a vysvetl. vyprac. Ľ. Rampáková; 1963). Stvárňuje 
boje na mexických hraniciach v čase protikoloniálnej vojny so zámerom prostred-
níctvom psychologickej štúdie dožívajúceho indiánskeho náčelníka vykresliť neudr-
žateľnosť patriarchálnych ríší, aj tragickú dilemu medzi prírodnosťou a civilizáciou. 
Jeho rozprávaniu však chýba spontánnosť a koncepčnosť, pohľad na Indiánov je ro-
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mantizujúci, zaťažený opismi ich folklórnych obyčajov, obraz belochov je zasa príliš 
naturalistický a torzovitý. 

V priebehu 60. rokov došlo však u nás vyslovene k explózii najmä vo vydávaní 
indiánskych románov a westernov Karla Maya (1842 – 1912); popularita indiánok 
bola v tom čase porovnateľná s popularitou Harryho Pottera po roku 2000. Sériu vy-
daní  jeho románov otvoril preklad diela Petrolejový princ (z nem orig. [Der Ölprinz, 
1894] prel. P. Bžochová, 1963). V preklade Teofila Ušáka potom vyšla trilógia Win-
netou. 1. diel (z nem.orig. [Winnetou, der rote Gentleman. 1. Bd]; 1964),  Winnetou. 
2. diel (z nem.orig. [Winnetou, der rote Gentleman. 2. Bd.];  1965), Winnetou. 3. diel 
(z  nem. orig. [Winnetou, der rote Gentleman. 3. Bd] ; 1965);  o rok neskôr (1966) vyšla 
trilógia v 2. vydaní. Nasledoval Poklad v Striebornom jazere (z nem. orig. [Der Scha-
tz im Silbersee] prel. a pozn. zost. T. Ušák; 1966). V preklade T. Ušáka vyšli v rýchlom 
slede Mayove romány Čierny Mustang (z nem. orig. [Der Schwarze Mustang] s doslo-
vom a poznámkami o autorovi od K. Földváriho; 1967), Old Surehand. 1. diel (z nem. 
orig. [Old Surehand, 1. Bd. Karl May‘s gesammelte Reiseerzählungen, Bd. 14.]; 1967), 
Syn lovca medveďov (z nem. orig. [Der Sohn des Bärenjägers];  1967).  Ďalej boli vyda-
né Mayove dobrodružné romány Púšťou (z nem. orig. [Durch die Wüste] prel. a upr. 
Tessa Žabkayová; 1969),  Old Surehand. 2. diel (z rovnomen. nem. orig. prel. Terézia 
Černá; 1969, 2. vyd.),  Cez divý Kurdistan (z nem. orig. [Durch wilde Kurdistan] prel. 
a upr. Vladimír Žabkay; 1969),  Na Rio de la Plata (z nem. orig. [Am Rio de la Plata,] 
prel. P. Bžochová;  1969), Lúpežná karavána (z nem. orig. [Die Gum] prel. a upr. Ru-
dolf  Tandlmajer; 1968). Pravdaže, v sujete jeho románov sa nájdu nevierohodnos-
ti a schválnosti, postavy sú vzorne rozdelené na pozitívne a negatívne, moralizuje 
sa aj explicitne, komika je stereotypná, patriotizmus „obrodenecký“  (ako upozornil 
J.  Kot, 1964, s. 323); ale všetko toto dokáže prekryť Mayova epická robustnosť a mo-
rálne nadčasové kategórie. May ponúka čitateľovi rozkoš z fabulovania, dynamický 
dialóg, ktorý nesie príbeh, a len málo dejovo „hluchých“ miest či zbytočných opi-
sov. Jeho romány (podľa O. Chaloupku, 1966) vrchovato napĺňajú dve najdôležitejšie 
vlastnosti („mýty“) dobrodružnej literatúry: disponujú exotikou prostredia a neohro-
zeným, úspešným hrdinom. 

Romantika zálesákov a Indiánov je charakteristická aj pre romány kanadské-
ho autora Ernesta Thompsona Setona (1860 – 1946) Zálesák Rolf (z angl. orig. [Rolf 
in the woods, 1911]  prel. Alexander Brhlovič; 1964, 2. vyd) a Dvaja divosi (z angl. 
orig. [Two little savages, 1903] prel. Š. Kýška; 1967). Skutočnosť, že autor bol jedným 
z vodcov skautingu, sa odzrkadlila najmä v druhom z románov, a tak prázdninový 
pobyt v prírode je koncipovaný ako prostriedok na tlmočenie poznatkov o prírode, 
vtákoch, rastlinách, praktických vedomostí zo života Indiánov – toto všetko je pre 
autora zdrojom dobrodružnosti a ozvláštnenia. Na vytvorenie štylizovaného snové-
ho sveta využíva aj inštruktážne návody (napr. návod na to, ako si postaviť indiánske 
típí). Primerane však dokázal vypracovať psychológiu svojich chlapčenských postáv. 
(Prvky jeho metódy využíval v Čechách J. Foglar: Chlapci od Bobrej rieky.) Na margo 
autorovej tvorby A. Hykisch (1967, s. 578) konštatoval, že vydanie Dvoch divochov je 
“významným činom pre zachovanie jedného pólu nevyhnutných detských snov”. 
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Do kontextu indiánskych románov prispel aj poľský autor Arkady Fiedler 
(1894 – 1985) prózou Malý Bizón (z poľ. orig. [Mały Bizon, 1952] prel. R. Jamricho-
vá; 1967), v ktorej  tematizoval život severoamerických Indiánov a ich neradostný 
osud zoči-voči rozmáhajúcej sa civilizácii. Román nemeckého autora Volfganga 
Venohra (1925 – 2005) Orlie pierko (z nem. orig. [Der kleine Adlerfeder, 1965] prel. Ka-
tarína Lazarová a Boris Lazar; 1969) je príbehom o indiánskom chlapcovi, v ktorom sa 
autor nebráni ani istej miere náučnosti. Napínavý príbeh indiánskeho chlapca po-
núka próza iného nemeckého autora, Hannsa Radaua (1901 – 1960) Little Fox, lovec 
a náčelník (z nem. orig. [Little Fox, Jäger und Häuptling, 1957] prel. Jana Šimulčíková; 
1967). Tento chlapec dostane síce vzdelanie, ale napokon sa pred neporozumením 
civilizovaného sveta utieka späť k svojim prírodným koreňom, na Aljašku. Podstatou 
románu je zobrazenie trapperskej práce, krás a divokosti prírody, tvrdého života člo-
veka, odkázaného na vlastné sily. 

Spomedzi ďalších westernových príbehov preložených v 60. rokoch mož-
no spomenúť zlatokopecký román amerického autora Francisa Breta Harta 
(1836 – 1902) Na kalifornských sierrach (z angl. orig. [The Works of Bret Harte] vybral 
a prel. Š. Kýška; 1967), sústreďujúceho sa na stvárnenie charakterov ľudí v časoch 
„zlatej horúčky“ a na pátranie po tom, v čom korenia takéto charaktery. Zápas drob-
ných farmárov s nenásytným rančerom zobrazil iný americký autor Jack Schaefer 
(1907 – 1991) v románe Jazdec z neznáma (z angl. orig. [Shane, 1949]  prel. Eugen 
Klinger; 2. vyd. 1969) a aj poľský spisovateľ Wiesław Wernic (1906 – 1986) situoval 
svoju prózu Stopy vedú cez prériu (z poľ. orig. [Tropy wiodą przez prerię, 1965] prel. 
J.  Brandobur; 1969) na Divoký západ. Dobrodružný charakter má i próza americké-
ho autora Jamesa Olivera Curwooda (1878 – 1927) Údolie mlčiacich ľudí : dobrodruž-
ný román (z angl. orig. [The Valley of Silent Men, 1920] prel. a upr. T. Ušák; 1962). 

Osobitná, modernejšia tematická línia dobrodružnej prózy hľadá  dob-
rodružnosť v bežnom prostredí a v každodennom živote detí. Táto línia sa 
začína niekde u amerického autora Marka Twaina (1835-1910); jeho chlapčenské 
romány Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna vyšli 
v nových vydaniach aj v 60. rokoch. Po Twainovi vytvorili dobrodružné romány zo  ži-
vota detí aj ďalší autori, ktorých diela boli prekladané do slovenčiny i v 60. rokoch; 
k najznámejším patrili E. Kästner a A. Ransome. Erich Kästner buduje dobrodruž-
nosť detského života najmä prostredníctvom motívu pátrania – napr. v románe Emil 
a detektívi (z nem. orig. [Emil und die Detektive, 1929] prel. Václav Melichar; 1963). 
Autor má zmysel pre živú, hravú naráciu (napr. úvodné predstavovanie jednotlivých 
postáv, sebaprojekcia do deja ako redaktor Kästner), pre detektívnu „dedukciu“ a na-
pínavú akčnosť detských skupín (v rámci toho mu čitateľ rád odpustí niektoré naivné 
zápletky či rozuzlenia), ale zároveň z textu presakuje mierny moralizmus (napr. zdô-
vodňovanie, prečo protagonista musí byť dobrý žiak). S tým zrejme súvisí, že popri 
schopnosti vierohodne modelovať detské charaktery sa neubránil istej miere ide-
alizácie protagonistov.  Napriek drobným chybičkám krásy  jeho detská detektív-
ka patrí do zlatého fondu svetovej literatúry pre deti a mládež.  Arthur Ransome 
(1884 – 1967) dokázal zasa romanticky podávať celkom všedné okolnosti prázdni-
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nových pobytov, pričom ako zdroj dobrodružnosti využíval fantáziu svojich hrdinov. 
Tak je to aj v jeho próze Lastovičky a Amazonky (z angl. orig. [Swalows and Amazons, 
1930] prel. Ada Kuzmányová-Bruothová; 1966) o dvoch súrodeneckých skupinách 
detí (ktoré sa stali potom základom celej série ďalších príbehov).

Mohutná diskusia a polemika o hodnotách dobrodružnej tvorby sa rozprúdi-
la na stránkach Zlatého mája v roku 1964 okolo Jaroslava Foglara (1907 – 1999), čo 
pravdepodobne ovplvnilo aj prekladanie jeho kníh do slovenčiny. Pravda, k sloven-
ským čitateľom sa v slovenskom preklade v 60. rokoch dostali iba Chlapci od  Bobrej 
rieky (z čes. orig. ([Hoši od Bobří řeky, 1937] prel. [a doslov nap.] A. Hykisch; 1967); 
próza Záhada hlavolamu  (1970) otvárala už nové desaťročie (ani v tom a ani v 80.  ro-
koch však už žiadna ďalšia “foglarovka” nebola do slovenčiny preložená, “boom” 
týchto kníh nastal až roku 1991). Vo viacerých Foglarových dielach sú výrazne vy-
užité idey a praktiky skautizmu. Ku koncu 60. rokov ožívali aj na Slovensku tradí-
cie tohto detského hnutia, ale rok 1968 okrem mnohých iných hodnôt „pochoval“ 
na ďalších dvadsať rokov aj hodnoty a ideály skautingu. Možno však aj dnes súhlasiť 
s J. Červenkom (1966), že dobrodružnosť Foglarových kníh je pomerne schematická 
a prítomná je v nej aj dávka pedagogického romantizmu. Svet dospelých mu pripa-
dá nečestný, preto sa orientuje na izolované detstvo a na chlapčenských hrdinov, 
pre ktorých je charakteristická pravdovravnosť, čestnosť, kamarátstvo, obetavosť 
v prospech myšlienky a kolektívu. Na druhej strane J. Červenka v zhrnutí výsledkov 
diskusie (1966, s. 12 – 16) vyjadril akceptujúcu poznámku práve dvom vyššie spome-
nutým dielam. 

Próza východonemeckého autora Franza Fühmanna  (1922 – 1984) Honba 
za čarokrásnym vtáčikom (z nem. orig. [Die Suche nach dem wunderbunten Vögel-
chen, 1960] prel. Fedor Cádra; 1964) má rozprávkový i detektívny rozmer. Príbeh sa 
odohráva v detskom domove, z ktorého náhle zmizne zázračný vtáčik, čo všetko 
skrášľuje a robí šťastným. Deti sa rozhodnú pátrať po vtáčikovi, pretože polícia im 
nedokáže pomôcť. Po mnohých napínavých udalostiach a nebezpečných situáciách 
sa napokon všetko vyrieši. Rozprávkovo-dobrodružný charakter má aj príbeh Astrid 
Lindgrenovej (1907 – 2002) Rasmus na vandrovke (zo švéd. orig. [Rasmus pa luffe-
n, 1956] prel. Helena Dobiášová; 1961). Naopak, Alina Centkiewiczová v románe 
Tumbo z  mysu Dobrej nádeje (z poľ. orig. [Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei, 1974] 
prel. M. Babiaková-Bejová; 1968) vybudovala dobrodružnosť spôsobom pre ňu vlast-
ným, na báze exotiky života v severských krajoch.

Osobitnú oblasť tvorili prózy stvárňujúce určitú záhadu, mnohokrát až nadpri-
rodzenú, a jej konečné racionálne vyriešenie. Takéto príbehy prichádzali k nám v pre-
kladoch najmä z anglofónnej oblasti (Arthur Conan Doyl, Gilbert Keith Chesterton). 
K ich charakteristickým znakom patrila strhujúca dejová dobrodružnosť, fantastickosť 
prostredia, v ktorom sa záhada prejaví; pozorná, láskyplná a humorná kresba postáv, 
ale aj motívy technických vymožeností (Skoumal, 1962, s. 319). Pomerne bohatú lí-
niu prekladovej tvorby v tomto zmysle tvoria detektívky určené skôr staršej mláde-
ži (resp. dospelým). Najviac ich bolo preložených z poľštiny: reportážny detektívny 
roman Jaceka Wołowskeho (1905 – 1978) Kryptonym “Prášok na pranie”: kriminálna 
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reportáž (z poľ. orig. [Kryptonym „Proszek do prania“, 1959] prel. Anton Beskid; 1962);  
román Barbary Gordonovej (1918 – 1987, vl. m. Larysa Mitzner) Adresát neznámy 
(z poľ. orig. [Adresat nieznany, 1963] prel. J. Marušiak; 1965) s postavou spravodlivé-
ho detektíva Chmuru; próza Heleny Sekulowej  Dúhový koktail (z poľ. orig. [Tęczowy 
cocktail, 1962] prel. B. Sedláková a J. Sedlák; 1964). Z ruštiny bol v preklade Marti-
na Ušiaka vydaný súbor detektívnych poviedok Nikolaja Vladimíroviča Tomana 
(1911 – 1974) Ruky hore! (z rus. orig. [Imenem zakona, 1962]; 1965), v ktorých sa ob-
javujú aj fantastické prvky, a dobrodružný román Sergeja Golicyna Štyridsať pátra-
čov (z rus. orig. [Sorok izyskatelej]; 1962). Z maďarskej literatúry bol preložený román 
Zsigmonda Móricza (1879 – 1942) Horúce polia (z maď. orig. [Forró mezők, 1955] 
prel. a vysvetl. dopl. Anton Plevka; 1961), vytvorený na základe úspešného rovno-
menného maďarského filmu; z anglickej literatúry pribudol detektívny román Roya 
Fullera (1912 – 1991) Výstrel v súdnej sieni (z angl. orig. [With my litle Eye, 1948] prel. 
Oľga Hlaváčková; 1967). V preklade do slovenčiny sa objavil aj dobrodružný bulhar-
ský špionážny román Christa Minčeva (1922 – 1989) Mlčanlivý súboj (z bulh. orig. 
prel. Gusta Dočevská-Baricová; 1961).  

Len striedmo boli v prekladoch zastúpené historicko-dobrodružné prózy. 
Do tejto kategórie možno zaradiť román Fredericka Marryata (1792 – 1848) Deti 
z Nového lesa (z angl. orig. [The Children of the New Forest, 1847] prel. a upr. E. Dzuri-
lová; 1966), ktorého dej sa odohráva vo vojnovom Anglicku 17. storočia. Autor v ňom 
stvárňuje osud dvoch detí z aristokratickej vrstvy, ktoré si musia zvykať na jednodu-
chý život na lesnom hospodárstve. Historizujúcim dobrodružno-romantickým príbe-
hom je aj próza Mirka Paška (1910 – 2002) Ebenová karavána (z čes. orig. [Ebenová 
karavana, 1959] prel. Elena Rapošová a G. Rapoš; 1961); v tomto príbehu o vzbure 
egyptských otrokov, situovanom do Afriky, sa však autorovi nepodarilo celkom or-
ganicky skĺbiť vecné, fiktívne a kompozičné zložky textu. Anglický autor David Ho-
warth (1912 - 1991) zasa umiestnil dej svojho románu Každý zomiera sám (z angl. 
orig. [We Die Alone, 1957] prel. Magda Šaturová-Seppová; 1964) do prostredia zaja-
teckého tábora v čase druhej svetovej vojny.  

Do prekladového kontextu dobrodružnej prózy 60. rokov patrili tiež príbehy 
vybudované na báze cestopisu. Klasickú podobu dostali v románe Henryka Sien-
kiewicza (1846 – 1916) V púšti a pralese, ktorý nanovo vyšiel  v 60. rokoch, a to hneď 
v dvoch vydaniach (z poľ. [W pustyni w puszczy] prel. Mikuláš Stano; 1966, 1969). 
Popri dominantnej dobrodružnosti evidentnú dávku poznania ponúkala próza Sta-
nislava Bártla (1927 – 2011) Atómová Arktída : o dramatickej ceste atómového ľado-
borca a ponoriek na Severný pól (z čes. rkp. prel. Pavol Výraštek; 1965) rozprávajúca 
o ponorkách, ktoré sa počas studenej vojny nedzi Východom a Západom ukrývali 
v Severnom ľadovom mori, a cestopisný príbeh švédskeho autora Bengta Daniels-
sona (1921 – 1997) Cesta plná udalostí (zo švéd. orig. [Villervale i Söderhavet, 1957]  
prel. J. Kaňa; 1966), ozvláštnený humoristicky ladeným pohľadom na svet tichomor-
ských ostrovov a na život domorodcov.

V próze Františka Flosa (1864 – 1961) Lovci orchideí (z čes. [Lovci orchide-
jí] prel. Peter Čačko; 1964) sa dobrodružné príhody stávali už viditeľne zámienkou 
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najmä na rozširovanie poznatkov o cudzích zemiach, prírodovedných, zemepisných, 
historických. Autor postupne posúval tradičné dobrodružné čítanie bližšie k ume-
leckonáučnej literatúre, preto v troch zväzkoch svojho vyššie spomínaného diela, 
vydanom v češtine ešte v 20. rokoch (1920, 1921, 1922) a považovanom za vrchol 
jeho dobrodružnej prózy s cestopisnými prvkami, čoraz viac rozširoval poznámko-
vý aparát. Preklad P. Čačka do slovenčiny však vychádzal z citlivo upravenej trilógie 
a vhodne udržal rovnováhu medzi klasickou podobou dobrodružných próz a di-
daktickým zámerom autora. Flosova próza tvorivo obohatila pojem dobrodružnej 
literatúry nielen v Čechách, ale aj na Slovensku, pretože autor rezignoval na zjedno-
dušené schémy žánru, prehĺbil logiku zápletiek i psychológiu postáv, zdôrazniac ich 
životnú aktivitu a vynaliezavosť v dobrodružných situáciách.

Naopak, Alexander Lazarevič Poleščuk (1923 – 1979) v próze Príbeh doktora 
Mechanicusa a jeho psa (z rus. orig. [Velikoje delanije, ili udiviteľnaja istorija doktora 
Mekanikusa i jego sobaki Aľmy]  prel. M. Andráš; 1961, 1973) plnil zrejmý didaktický 
zámer: na alchymistickom rode Mechanicusov predstaviť vývin chémie od alchýmie 
po súčasnosť. Príbeh je však naratívne pomerne komplikovaný, preplnený rozličný-
mi tajomnými udalosťami a faktami, presýtený vedeckými, historickými a spoločen-
skými údajmi. Detektívna zápletka a fantazijná hypotéza o hovoriacom psovi majú 
za úlohu odkrývať temné sily dobového imperializmu, čím sa dielo stalo (najmä v zá-
vere) ideologicky tendenčným. 

Dobrodružným čítaním spojeným s pohľadom do sveta chémie je próza Wac-
lawa Gołembowicza Chemické príhody Sherlocka Holmesa (z poľ. [Przygody che-
miczne Sherlocka Holmesa, 1959] prel. Karol Dubecký; 1965). I. Čajda vytvoril v nej 
vysvetlivky, v ktorých si čitateľ môže overiť detektívov postup. Atmosféra príbehu 
pripomína A. C. Doyla: autor odkazuje na “zázraky”, pomocou ktorých Holmes vypát-
ral zločinca, a vysvetľuje chemické reakcie, ktoré pri tom použil.

 7.2  Diskutabilný prínos prekladovej science fiction

Podobne ako dobrodružná próza, ani science fiction pre mládež nemala (a do-
posiaľ vlastne nemá) v slovenskej pôvodnej literature mocnejšiu tradíciu. Preto ne-
prekvapuje, že sa (zaiste aj pod vplyvom dobového vedecko-technického rozvoja) 
vydávanie prózy tohto typu dynamizovalo aspoň prostredníctvom prekladov odina-
kiaľ. V prvej polovici desaťročia vychádzali v nových vydaniach klasické príbehy Ju-
lesa Verna: Zelený lúč (z franc. orig. [Le rayon vert, 1882]  prel., doslov a vysvetl. sprac. 
J. Felix; 1962); Podivuhodný pokus doktora Oxa  (z franc. orig. [Une fantaisie du docte-
ur Ox] prel. Elena Šmatláková; 1964); Vynález skazy (z franc. orig. [Face au  drapeau, 
1896] prel. Vladimír Dudáš; 1964); Dvadsaťtisíc míľ pod morom (z franc. orig. [Vingt 
mille lieues sous les mers, 1871] prel. J. Brandobur; 1965).  Približne do polovice de-
saťročia vyšla viac ako desiatka ďalších vedecko-fantastických románov a poviedok, 
poväčšine z ruskej literatúry. Ako motívy sa objavujú styk s mysliacimi bytosťami 
iných svetov, technika, veda, ale aj sociálne vzťahy sveta ďalekej budúcnosti, lety 
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vesmírom, všemocná sila ľudského rozumu a pod. V kontexte čítania mládeže pre-
važuje utopická sci-fi, v ktorej je sociálna sféra často celkom nezakryte budovaná
na báze komunistickej ideológie.

K najprekladanejším ruským autorom sci-fi u nás patril v 60. rokoch Alexan-
der Romanovič Beljajev. Už na začiatku desaťročia vyšiel jeho román Ariel : fantastic-
ký román (z rus. orig. [Arieľ, 1941] prel. a upr. L. Švihran; 1960), príbeh o človeku, ktorý 
sa ako obeť pokusov naučil lietať. Špecifické typy hrdinov sú pre tohto spisovateľa
dosť charakteristické: napr. protagonista jeho staršej prózy Človek obojživelník má 
voperované žiabre, a teda je schopný žiť na suchu i pod vodou. V próze Hlava profe-
sora Dowela zasa neurobiológ umelo udržuje pri živote hlavu významného profeso-
ra, aby si mohol pripísať jeho objaviteľské úspechy. Beljajevove prózy sa odohrávajú 
vo vzdialených zemepisných pásmach (India, Argentína) a vo vesmíre, formulujú 
mnohé etické otázky týkajúce sa možností zneužitia vedy, manipulovania človeka, 
ale ideologicky motivovaná polarizácia postáv (pozitívne sú tie, ktoré stoja na strane 
socialistickej ideológie – negatívne tie, ktoré reprezentujú „prehnitý“ Západ) je v je-
ho dielach evidentná. Vedie ku schematizácii, a teda likvidácii umeleckej hodnoty 
jeho próz. K vedecko-fantastickým románom patria aj jeho prózy, preložené do slo-
venčiny v 60. rokoch, Dobrodružstvá Samuela Pingla (z rus. orig. prel. M. Breznický; 
1961) a Predavač vzduchu (z rus. orig. prel. M. Hollá; 1963).  

Známym ruským autorom sci-fi bol aj Ivan Antonovič Jefremov (1908 – 1972). 
Jeho román Hmlovina Andromedy (1960) je zaujímavý predovšetkým ako prvý po-
kus znázorniť, ako by mala vyzerať komunistická spoločnosť v jej najvyspelejšom 
období, pričom všetky výdobytky vedy a techniky prezentuje tendenčne, ako pria-
mu zásluhu neobmedzených možností komunizmu. Dôležitá tu nie je veda a tech-
nické zázraky, ale ľudské vzťahy. Zobrazuje svet zbavený vojen, chorôb a prírodných 
katastrof, ovládnutý silou ľudského rozumu. Ľudia sú ideálni, spájajú v sebe krásu, 
rozum a cit, okrem poznania a vedy hrá v živote jeho hrdinov veľkú rolu aj umenie. 
Druhou knihou autora preloženou v sledovanom desaťročí do slovenčiny je súbor 
poviedok Zátoka dúhových vôd  (prel. Marta Ličková; 1963), situovaných do prostre-
dia geológov a paleontológov, inšpirovaných autentickými paleontologickými vý-
pravami autora.

Dve knihy vedecko-fantastických próz boli preložené aj od ďalšieho ruského 
autora G. Aľtova. Román Balada o hviezdach (z rus. orig. prel. Ľ. Stehlík, 1961) spra-
cúva tematiku medziplanetárnych letov, podobne ako aj zbierka poviedok Legendy 
o hviezdnych kapitánoch (z rus. orig. [Legendy o zvezdnych kapitanach] prel. Ivan 
Králik; 1964). Ani v domácom, ani v našom kontexte však úroveň vedeckej fantastiky 
neposúvali dopredu. Toto konštatovanie platí aj o prózach Vladimíra Grigorieviča 
Bragina (1896 – 1972) Vo svete obrovských tráv (z rus. orig. [V strane dremučich trav, 
1948] prel. a pozn. vyprac. M. Andráš; 1962), Alexandra Kolpakova Griáda (z rus. 
orig. [Griada, 1960] prel. Elena Krupová; 1962), o próze gruzínskeho autora Alexan-
dra Abašeliho (1884 – 1954) Neznáma v zrkadle (z rus. orig. [Ženščina v zerkale] 
prel. Eva Majerová; 1962). K tomu najlepšiemu, čo bolo pre mládež z oblasti vedec-
kej fantastiky v sledovanom desaťročí preložené, patrí román Arkadija Natanoviča 



63

(1925 – 1991) a Borisa Natanoviča (1933 – 2012) Strugackovcov Krajina purpuro-
vých mračien (z rus. orig. prel. K. Izakovič; 1961); autori patria k zakladateľom svetovej 
modernej science fiction. Kvalitnú sci-fi zo 60. rokov zastupuje aj výber z poviedok
Josefa Nesvadbu (1926 – 2005) Vynález proti sebe : fantastické poviedky J. Nesvadbu 
(z čes. orig. [Einsteinův mozek, 1958] vybral a prel. F. Výpala; 1962) a fantasticko-dob-
rodružný román Arthura Conana Doyla (1859 – 1930) z cyklu próz o profesorovi 
Challengerovi Stratený svet (z angl. orig. [The lost world, 1912] prel. Š. Kýška; 1965, 
2. vyd.).

Preklady vedecko-fantastických románov rumuského autora Sergiu Fărcăşa-
na (1924) Bolo to roku 41042 (z rum. orig. prel. Milota Šídlová; 1961) a maďarských 
autorov Kláry Fehérovej (1919 – 1996) Ostrov zemetrasení (z maď. orig. [A földrengé-
sek szigete] prel. Viola Szücsová); 1966) a Gyulu Feketeho (1922 – 2010) Planéta za-
ľúbených (z maď. orig. [Szerelmesek bolygója] prel. Katarína Hatalová; 1966) možno 
pokladať len za pokus prostredníctvom prekladov rozšíriť čitateľský diapazón ponú-
kanej fantastiky.

Nešťastne zostavený bol zborník poviedok Stalo sa zajtra : poviedky o svete 
budúcnosti (zost. a prel. Viliam Bartošovič; 1961). Texty poväčšine predstavujú belet-
rizované objavy a hypotézy zo sovietskej, poľskej a americkej sci-fi, pričom však via-
cerí významní doboví autori z tejto oblasti chýbajú (napr. Lem, Nesvadba a i.). 

 8  Multikultúrne aspekty prekladov
  folklórnych rozprávok v 60. rokoch 20. storočia 

 „Pohádky vznikaly jako výraz názoru lidových vypravěčů na život, tedy jako 
výraz jejich lidové národní filosofie. Dítě, aniž si to uvědomuje, dostává se prožíváním 
a posloucháním lidové pohádky do vztahu s celými generacemi svých předků, se svým 
národem. Stává se dalším z milionů nositelů této lidové národní filosofie.“ (Červenka, 
1969b, s. 474).

V zmysle tohto posolstva preklady ľudových rozprávok z rozličných geo-
kultúrnych oblastí tvorili v 60. rokoch 20. storočia stabilnú súčasť edičných vyda-
vateľských plánov. Ľudové rozprávky vychádzali predovšetkým v Mladých letách, 
v edíciách Najkrajšie rozprávky, Z rozprávky do rozprávky, zriedkavejšie v edícii Klub 
mladých čitateľov. V rámci sledovaného desaťročia je evidentné úsilie sprostredko-
vať deťom na Slovensku možnosť nahliadnuť prostredníctvom folklórnej rozprávky 
do národných kultúrnych tradícií veľkého množstva národov.

V prvej polovici 60. rokov je z tohto hľadiska nápadná prevaha prekladov 
z ázijskej geokultúrnej oblasti: vyšlo niekoľko súborov čínskych, kórejských a japon-
ských rozprávok. Spočiatku boli preklady realizované z ruského pretlmočenia; tak je 
to v prípade čínskych ľudových rozprávok Odkedy sa pes s mačkou nenávidia (z rus. 
vyd. [Kitajskie narodnyje skazki] prel. a upr. A. Melicherčík, 1960). Takouto cestou sa 
do slovenského kontextu dostala aj ďalšia čínska rozprávka Jedľa a dub (z podania 
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R. I. Frajermana z ruš. prel. Z. Jesenská; 1962). Podobne bola z ruského prekladu pre-
tlmočená aj kórejská rozprávka Vďačný bažant (z rus. vyd. prel. a upr. A. Melicherčík, 
1960). Už v polovici 60. rokov sa však objavuje preklad priamo z čínskeho originálu. 
Išlo o výber čínskych rozprávok Čarovný štetec, ktoré podával Chung Sün-Tchao (z je-
ho podania [Šen-pi] prel. M. Gáliková; 1965).  

Vo viacerých prípadoch ako prototext prekladu do slovenčiny poslúžilo ne-
mecké pretlmočenie, ako to ukazujú dve africké ľudové rozprávky v preklade M. Prí-
busa: Chameleón a pavúk na rybačke (1961) a Zajac svedkom (z nem. [Der Hase mit 
den Schuhen]; 1961). Obsiahlejší výber z afrických rozprávok vyšiel pod názvom Ako 
putoval život po svete : africké rozprávky (vyb., prel. a upr. Mária Kosová; 1963). 

Orientálne rozprávky, konkrétne výber arabských Rozprávok z tisíc a jed-
nej noci, sa v 60. rokoch do slovenskej literatúry pre deti dostal zásluhou literárnej 
adaptácie Františka Hrubína (z čes. orig. prel. M. Rázusová-Martáková; 1962). Kvalitu 
a úspech prekladu potvrdzuje fakt, že už v roku 1965 vyšlo 2. vydanie. Rozsiahlej-
ší výber z arabských sujetov Rozprávky z púšte i mora vyšiel v slovenskom kontexte 
na základe literárneho spracovania W. Hauffa ešte koncom 50. rokov, v 60. rokoch 
potom v 2. vydaní (z nem. [Wilhelm Hauff: Märchen] prel. V. Fronc; 1969). Podobne
aj japonské rozprávky [Nohon dówa kógjoku] boli najskôr preložené do češtiny, až 
potom výber z nich a preklad M. Príbusa do slovenčiny vyšiel pod názvom  Urašima 
v Dračom zámku (1964). 

Zato z originálu boli preložené turecké ľudové rozprávky O vďačnej líške (z  tur. 
orig. [Minnettar tilki v zbierke Türk masallari] vybral a prel. Milan Odran; 1965). Roz-
siahlejším výberom bola druhá kniha tureckých rozprávok preložená M. Odranom, 
Padišachova dcéra (vybral a prel. z tur. orig. [Türk masallari, Nasredin noca, Türk halk 
masallari, Rodop türk halk masallari]; 1967). Koncom 60. rokov vyšli ešte japonské 
ľudové rozprávky pod názvom Chlapec z broskyne (z rôz. prameňov vybral a podá-
va V. Krupa; 1969). Exoticky pôsobili aj preklady rozprávok vydané pod názvom Ibis 
a mesiac. Rozprávky z južných morí (1962). Sujety vietnamských, malajských, oceán-
skych a austrálskych príbehov preložil V. Krupa, indonézske rozprávky pretlmočil 
Ladislav Altman. Indonézska rozprávka O fúzatej kune bola preložená Štefanom Hla-
vatým z nemčiny, z literárnej adaptácie Gerharda Hahla (z nem. orig. [Der Nader mit 
dem Bart, zo zbierky Klassische indonesische Erzählungen]; 1965). Výber z ľudových 
maorijských rozprávok Obrova stupaj (vybral a prel. V. Krupa; 1965) po Altmanových 
prekladoch (zo spomínaného súboru Ibis a mesiac) nanovo priblížil neznámy a pre 
Európanov exotický svet Maorov. Exotickú líniu folklórnych rozprávok v druhej po-
lovici desaťročia rozšírili ešte indiánske rozprávky Kamenné kanoe (z rôznych prame-
ňov vybral a prel. M. Príbus; 1967) 

Folklórne rozprávky západoeurópskych národov boli zastúpené výberom ne-
meckých ľudových rozprávok, zostaveným zo sujetov J. a W. Grimmovcov, Sedliako-
va múdra dcéra (z nem. orig. prel. J. Bodenek; 1960). Pod názvom Tulipánová kolíska 
vyšiel výber anglických a škótskych rozprávok  (z angl. orig. [J. Reeves: English Fables 
and Fairy Stories; Barbara Ker Wilson: Scottish Folk – Tales and Legends; Ruth Man-
ning – Sanders: Peter and the Piskies] vybrala a prel. E. Dzurillová; 1964, 2.  vyd. 1967). 
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Výber z talianskych ľudových rozprávok, podávaných Italom Calvinom 
(1923 – 1985), vyšiel s názvom Svietiaca ryba (z talian. orig. [Fiabe italiane, 1956] vy-
brala a prel. H. Ponická; 1968). 

Sporadickejšie sa objavovali výbery zo severského rozprávkového folklóru, 
spravidla v preklade J. Kaňu. Jeho výber Tri labutie panny vyšiel roku 1966 už v 2. vy-
daní. Švédske ľudové rozprávky boli vo výbere a podaní toho istého prekladateľa 
publikované pod názvom Palček a obor (1969).  

Pomerne veľký podiel na prekladoch inonárodných ľudových rozprávok 
do slovenčiny tvorili české folklórne rozprávky. V tom kontexte vyšli príbehy podá-
vané Jiřím Horákom (1884 – 1975) O mačičke a psíčkovi (prel. M. Figuli; 1962) a Bože-
nou Němcovou (1820 – 1862) O Smolíčkovi (z čes. orig. prel. M. Rázusová – Martáková; 
1964); jej rozprávkový súbor Kráľ času : slovenské rozprávky (z čes. orig. [Slovenské 
pohádky a pověsti 1. – 2.] zost., prel. a doslov nap. A. Horáková; 1965) predstavuje 
zaujímavý paradox: cez české jazykové podanie sa posúvajú späť do „materského“ 
kontextu slovenské ľudové sujety. Pre deti boli preložené rozprávky českého folklo-
ristu Josefa Štefana Kubína (1864 – 1965) Princezná Rozprávka (z čes. orig. [Prin-
cezna Pohádka] prel. M. Mináriková; 1967) a rozprávkový súbor Zlatovláska Karla 
Jaromíra Erbena (1811 – 1870; z čes. orig. [Pohádky] prel. M. Figuli; 1968). 

Popri českom folklóre bol mohutnejšie prekladaný aj ruský rozprávkový fol-
klór (resp. folklór národov a národností bývalého Sovietskeho zväzu). Z najnovších 
dobových vydaní ruských rozprávok vyšiel pre deti výber satirických, humoristických 
i sociálnych príbehov Bohatier Kremienok (vybrala a prel. Mária Ďuríčková; 1965). 
Pod názvom Poľovník a tiger vyšla nivchská rozprávka (z rus. orig. [Ochotnik i tigr, 
Chozain vetrov] prel. M. Ďuríčková; 1967). Na základe výberu a literárneho podania 
bulharského autora Georgi Vlčeva sa objavil preklad bieloruských rozprávok Kocúrik 
– Zlatá labka (z rus. orig. prel. Milan Odran; 1967). 

Objavovali sa aj výbery z ľudových rozprávok ostatných národov bývalého 
socialistického bloku. Tak napr. boli vydané bulharské rozprávky vo výbere a podaní 
G. Vlčeva Drevený trón (z bulh. orig. prel. Júlia Stajková; 1964). Výber z rumunského 
rozprávkového folklóru spracovaný Vladimírom Colinom (1921 – 1991) vyšiel v slo-
venčine v reedícii pod názvom Zázračný kováč (z rum. orig. [Basme, 1953] prel. Filip 
Kušák; 1959, 2. vyd. 1964). Po staršom vydaní srbských junáckych spevov Vuka Ste-
panovića Karadžića (1787 – 1864) Kráľovič Marko a orol (1958) boli preložené srbské 
ľudové rozprávky v jeho podaní a vyšli vo výbere Zlatá jabloň a deväť pávov (zo srb. 
orig. [Srpské narodne pripovetke, 1853] vybral a prel. Ferdo Klátik a Z. Klátik; 1965). 
Slovinské rozprávky publikované v slovenčine s názvom Desiata dcéra vychádzali 
z podania slovinského humoristu Frana Milčinského (1914 – 1888; zo slovin. orig. 
[Desetnica, 1964] prel. V. Hečko; 1966), lužickosrbské rozprávky Smolný Peter, ktoré 
sú zaujímavé z hľadiska kríženia nemeckých i českých folklórnych vplyvov, boli pre-
kladom z podania Pawla Neda (1908 – 1984; z nem. orig. prel. Júlia Májeková; 1965, 
2. vyd. 1969). 
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Koncom desaťročia vyšiel zaujímavý výber z rozprávkového bohatstva náro-
dov Ázie aj Európy Dievčina s medenými vlasmi (1969); sujety z ruských prameňov 
vybrala, preložila a literárne upravila M. Ďuríčková.

Preklady ľudových rozprávok prinášali rôznorodé formy tohto folklórneho 
žánru: nachádzajú sa v nich rozprávky fantastické, zvieracie, rozprávkové povied-
ky aktualizované rozličnými folklórnymi motívmi, žartovné poviedky, anekdoty. 
V niektorých prípadoch úsilie adekvátne preložiť predlohu negatívne ovplyvnilo či-
tateľskú pôsobivosť prekladu; ako konštatovala M. Kosová (1966, s. 173-174), ktorá 
ako jedna z mála kritikov sporadicky kriticky hodnotila úroveň prekladu detských 
kníh, vo viacerých prípadoch by bolo bývalo lepšie sujety prerozprávať, nie ich pre-
kladať verne (napr. Smolný Peter). 

Podobná situácia ako v prekladaní folklórnej rozprávky vládla aj vo vydávaní 
povestí, ktoré vychádzali podstatne zriedkavejšie než rozprávkové výbery. Táto sku-
točnosť priamo korešpondovala so situáciou v pôvodnej slovenskej tvorbe pre mlá-
dež v sledovanom desaťročí, ktorá sa orientovala viac na témy z prítomnosti než 
minulosti, čo neveľmi žičilo povesťovej tvorbe. Spomedzi nemnohých súborov tra-
dičných povesťových sujetov hodno spomenúť albánske povesti Sylvie Saraci Kde 
orly krúžia (z nem. orig. prel. Marta Lenková; 1960) a ukrajinské povesti autorky Ma-
rie Vilinskej, publikujúcej pod pseudonymom Marko Vovčok (1833 – 1907) Marusia 
(z  ukraj. orig. [Tvory v šesti tomach, tom 3] prel. Z. Jesenská; 1964).

Rozprávky odrážajú pradávne ustálené názory, skúsenosti a vedomosti ľudí 
o javoch okolitého sveta, chápanie eticky motivovaných vzťahov medzi ľuďmi, osla-
vujú silu a víťazstvo spravodlivého človeka. V tom zmysle bola ich estetická a etická 
pôsobivosť kompatibilná so slovenskými folklórnymi sujetmi. Inonárodné rozpráv-
ky však evidentne plnili aj multikultúrne poslanie; preto ich výbery a súbory bývali 
opatrené paratextom (informáciami o výslovnosti cudzích slov, vysvetlivkami, po-
známkami a pod.). 

 9  Popularizácia poznania
  v prekladovej literatúre 60. rokov

Ponuka inonárodnej populárno-náučnej literatúry pre deti a mládež, prelo-
ženej v 60. rokoch do slovenčiny, nebola síce príliš pestrá (s niektorými „hraničnými“  
titulmi, napr. z oblasti biografickej prózy, sme sa stretli v iných žánrových kontex-
toch, s ktorými sa ukazovali nápadnejšie žánrové filiácie), predsa len však rozširo-
vala možnosti domácej faktografickej literatúry pre deti a mládež; tá sa v 60. rokoch 
začínala výraznejšie rozvíjať pod systémovou starostlivosťou Mladých liet. Vo vyda-
vateľstve bola zriadená samostatná redakcia náučnej literatúry (pod vedením Jána 
Baricu, autora niekoľkých populárno-náučných kníh) a v zriadených edíciách (Delfín, 
Atlásky, Knižnica mladého kozmonauta a i.) vychádzali pôvodné i prekladové publi-
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kácie predmetného žánrovo-tematického okruhu. Najväčšiemu záujmu sa tešila ces-
topisná a historická tematika.

K cestopisom, ktoré boli preložené do slovenčiny už začiatkom 60. rokov, patrí 
publikácia Adolfa Hoffmeistra (1902 – 1973) Ďalekohľad, alebo Kto neverí, nech tam 
beží (z čes. orig. [Dalekohled anebo Kdo nevěří, ať tam běží, 1956] prel. E. Chmelová; 
1960), ktorú si aj sám ilustroval. Je to výrazne beletrizovaná, ideologicky podfarbe-
ná náučná knižka, štylizovaná podľa starých konvencií ako rozhovor otca so synom 
(ten tvorí rámec), pri ktorom otec pomerne deskriptívnym spôsobom sprostredkú-
va synovi rozličné udalosti z histórie, rôzne osobnosti či lokality sveta. Knihou ces-
topisných reportáží je aj publikácia o putovaní krajinami Tisíc a jednej noci, kniha 
Ivana Milana Jedličku (1931) Na mopede troma svetadielmi (z čes. orig. [Na mopede 
k beduinům, 1964] prel. J. Poliak; 1965). Zdeněk Mahler (1928) v publikácii Boh a lo-
komotíva (z čes. orig. [Bůh a lokomotiva, 1961] prel. Štefan Teren; 1964) spracoval 
zasa postrehy a skúsenosti z cesty po Indii a žánrom blízkym causerie priblížil každo-
dennosť i kultúrne tradície tohto sveta, pre Európana exotického. Hlbšie do histórie 
moreplavectva nahliadla Zinaida Šišová v cestopise Veľká Kolumbova plavba (z rus. 
orig. [Velikoje plavanije] prel. a doslov Izabela Kunová; 1966) a neveľmi vydarený bol 
pokus poľského geografa Wojciecha Walczaka (1916 – 1984) mapovať históriu obja-
vovania neznámych končín Zeme v publikácii Ako sa strácali z máp biele škvrny (z poľ. 
orig. [Jak białe plamy znikały z map, 1959] prel. Albert Jedlička; 1966). Autor začí-
na pri najstarších objaviteľských cestách a pri primitívnych mapách, ale postupuje 
monotónne, suchopárne, nedokáže presvedčivo modelovať atmosféru jednotlivých 
období a mnohé objaviteľské cesty najmä z novšej doby chýbajú. Kniha reportáží 
L. N. Skriagina Posledné SOS (z rus. orig. [Po sledam morskich katastrof ] prel. R. Tan-
dlmajer; 1964) zasa ponúkla príbehy o námorníckych katastrofách morských lodí 
a záchranných prácach. Pre mládež však mohla byť napriek určitej deskriptívnosti 
zaujímavým čítaním kniha francúzskeho vulkanológa, alpinistu a filmového doku-
mentaristu Harouna Tazieffa  (1914 – 1998) Zostup do priepasti Pierre Saint-Martin 
(z fran. orig. [Le gouffre de la Pierre Saint-Martin, 1952]; 1962). Rozpráva v nej o prá-
ci speleológov, o podzemných priestoroch Zeme a o zostupe do 750 m priepasti 
na francúzsko-španielskych hraniciach. Jeho podanie prezrádza zmysel pre drama-
tické momenty, pre zaujímavé sprostredkovanie informácií a pre nevystatovačné 
hrdinstvo. 

Viacero populárno-náučných titulov preložených do slovenčiny spracúvalo 
kultúrnohistorickú problematiku. Do tejto skupiny patrila próza rakúskeho autora 
Karla Brucknera (1906 – 1982) Zlatý faraón (z nem. orig. [Der goldene Pharao, 1957] 
prel. [a doslov nap.] V. Zamarovský; 1965). Ide o populárno-náučný výklad o archeo-
logických výskumoch starovekej kultúry, v tom rámci o osudoch Tutanchamonovej 
hrobky v Egypte. Kniha Josefa Augustu (1903 – 1968) Z hlbín praveku (z čes. orig. 
[Z hlubín pravěku, 1949] prel. Mária Pálfyová; 1967) zasa predstavuje populárno-
-náučné rozprávanie, vytvorené na základe autentických palentologických nálezov. 
Augusta vo svojej tvorbe príbehovým spôsobom systematicky popularizoval obja-
vy týkajúce sa praveku (napr. v staršej publikácii pre mládež Zaviaty život, 1941; slov. 
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prekl. Viktória Ševcová; 1959). K historickým aspektom ľudskej kultúry sa viaže aj nie 
práve úspešná publikácia Břetislava Hartla Peter Halier a koruny (z čes. orig. prel. 
Ľuba Kvietková; 1965) o histórii peňazí, o ich fungovaní v podobách zlatých duká-
tov, silonových stoviek, rubľov, dolárov, rupií a v iných formách. Napokon do tejto 
skupiny publikácií možno priradiť aj preklad biografických čŕt o európskych učen-
coch Anny Mierzeckej Rozhnevaní muži vedy (z poľ. orig. [Wiedza opetani, 1961] prel. 
M. Andráš; 1969). 

Pomerne pestré modifikácie vykazujú publikácie  tematicky orientované
na  prírodu. V prvom vydaní vyšla kniha o histórii zrna a rôznych obilovín Günthera 
Feustela  (1924 – 2011) Zlaté zrno dobýva svet (z nem. [Gräser erobern die Erde, 1959] 
prel. O. Silická; 1962) a kniha  Igora Akimuškina (1929 – 1993) Rozlúštené záhady 
(z  rus. orig. [Tropoju legend, 1961] prel. Juraj Blicha; 1964), v ktorej autor na základe 
ľudského pozorovania okolitého diania od pradávnych čias rozpráva ruské legendy 
a  povery o vývoji Zeme. Jednou z najúspešnejších dobových kníh s tematikou príro-
dy (zaiste aj zásluhou filmu) bola publikácia o africkej faune Bernharda (1909 – 1987)
a Michaela (1934 – 1959) Grzimekovcov Raj divých zvierat : Serengeti nesmie zomrieť 
(z nem. orig. [Serengeti darf nicht sterben, 1959]; 1966). V tomto rozprávaní o Tanga-
nike a africkom národnom parku Serengeti defiluje výskumná práca dvoch ochran-
cov prírody, zobrazená na základe autentických skúseností, ich snaha o záchranu 
zvyškov pôvodnej africkej zveri, ktorú pozorovali a študovali, používané metódy vý-
skumu i prežité dobrodružstvá. Kniha zaznamenáva aj proces natáčania úspešného 
rovnomenného filmu.

Sporadicky vychádzali aj preklady publikácií zameraných na oblasť zdravove-
dy. Jednou z nich bola kniha Jiřího Štefla (1904 – 1961) Lekár rozpráva deťom (z čes. 
orig. prel. Ján Medveď; 1960). J. Štefl, pôvodne lekár i vcelku vtipný prozaik a dra-
matik, dokázal svoje rozprávačské danosti zúročiť aj v tejto knihe, popularizujúcej 
starostlivosť o zdravie. Zato kniha Břetislava Hartla Zázračný denník Vincenta Poma-
ranča ML 1962. Hartl, Břetislav (z čes. rkp. [Zázračný denník Emanuela Pomaranče] 
prel. Vladimír Hlaváček; 1962) je ukážkou takej umelecko-náučnej knihy, ktorá poeti-
kou nadväzuje na staromódne postupy vzdelávania detí. Beletrizovanie je iba plášti-
kom na prepašovanie poznatkov o človeku (pôvod, zvláštnosti, duševný život). Tie 
sú vsunuté do kvázi “príbehu s tajomstvom”: Vinco každé ráno objaví v ukrývanom 
denníčku kus dosť suchopárne podaných poznatkov a poučení. Vzdelávacie partie 
nie sú organicky prepojené s tajomným detektívnym príbehom, a tak publikácia po-
tvrdzuje známu pravdu, že v nezvládnutej beletrizujúcej osnove náučná téma pôso-
bí parazitujúco. 

Početné preklady náučnej literatúry patrili v 60. rokoch do tematickej oblasti 
veda a technika; korešpondovalo to s dobovým záujmom o najnovšie vedecko-tech-
nické výdobytky a s dôrazom na potrebu ich popularizácie medzi mládežou. Popu-
lárno-náučný výklad o medziplanetárnych letoch a o lete prvého človeka do kozmu, 
teda tému začiatkom desaťročia mimoriadne aktuálnu, ponúkla kniha P.  V. Klušan-
ceva K iným planétam (z rus. orig. prel. Marián Fusek; 1961). Letectvu a kozmonautike 
je venovaná aj kniha dokumentárnych poviedok Eugeniusza Banaszczyka Najrých-
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lejší ľudia sveta (z poľ. orig. [Najszybszi ludzie šwiata] prel. Michal Choluj; 1965). Skôr 
ako učebnica o vývoji výrobných prostriedkov a spoločenských formácií, než ako 
umelecko-náučná literatúra bola koncipovaná kniha východonemeckého autora 
Jürgena Kuczynského (1904 – 1997) Od kyjaka po automatizovanú továreň (z nem. 
orig. prel. T. Gazdík; 1962). 

V 60. rokoch vyšlo aj niekoľko náučných kníh pre najmenších. Hneď na pra-
hu desaťročia to bola reedícia knihy Ondřeja Sekoru Maľované počasie (z čes. orig. 
[Malované počasí, 1951] prel. Ferdinand Gabaj; 2. vyd. 1960). V podstate ide o typ 
obrázkovej kreslenej literatúry pre najmenších, v ktorej autor priblížil prírodné javy 
sporým textom a najmä ilustráciou, čím sa zvýšila názornosť jednoduchého výkladu. 
Ponuku poznávacích kníh pre malých rozšírila ešte napr. detská encyklopédia Evy 
Veberovej Svet okolo nás (z čes. orig. [Svět kolem nás] prel. M. Jančová; 1964) ale-
bo obrázkovo-textové rozprávanie Bohumila Říhu (1907 – 1987) Rieka (z čes. orig. 
[Řeka, 1962] prel. Gabriela Střelková; 1962) zobrazujúce život na rieke a v jej okolí 
od prameňa až po ústie do mora. 

Na margo umelecko-náučnej literatúry 60. rokov pre deti a pre mladých mož-
no záverom konštatovať, že jej prekladová súčasť obohatila síce kontext ponuky, ale 
do súčasnosti zostali aktuálne len ojedinelé tituly (napr. knihy J. Augustu). Príčinou 
nie je len slabšie naplnená schopnosť autorov sprostredkovať poznanie „na rovine 
esteticky akcentovanej správy“ (Kyseľová, 1985, s. 101), ale aj dynamicky napredujúce 
ľudské poznanie, v dôsledku čoho starnú nielen mnohé vedecké objavy, ale aj mno-
hé publikácie o nich.

 10 Poézia pre deti v preklade

Ako je známe, pôvodná slovenská básnická tvorba pre deti v 60. rokoch do-
siahla veľmi dobrú umeleckú úroveň a aj kvantitatívne bola zastúpená pomerne 
bohato. Poetika básní pre deti tvorivo absorbovala prvky modernistických smerov 
(poetizmu, expresionizmu, dadaizmu, nadrealizmu a pod.), jej súčasťou sa stala roz-
marná mystifikácia čitateľa, fantázia, nonsens, aj poetizujúce tematizovanie civilných
vecí. V technike verša sa presadzovala uvoľnenosť a asociatívnosť.

Modernistický prúd poézie pre deti (poézia pre mládež v podstate nejestvovala 
ani v pôvodnej, ani v prekladovej tvorbe) obohatilo aj niekoľko prekladov zo svetovej 
básnickej tvorby. Patrila k nim kniha Korneja Ivanoviča Čukovského (1882 – 1969) 
Veselý telefón (z rus. [Skazki] prel. Gustáv Hupka; 1960). Autentická skúsenosť auto-
ra s nonsensom, ako ju prezrádza kniha esejí Od dvoch do piatich) sa odzrkadlila aj 
v týchto veršoch pre deti: svet je v nich obrátený naruby podľa pravidiel detskej lo-
giky. Absurdita a humor vyplývajú z konfrontácie prírodného sveta a civilizačných 
prvkov, z paradoxného spojenia pralesa a veľkomesta, z komickej analógie sveta 
zvierat a ľudského sveta. Začiatkom desaťročia vyšiel aj výber z tvorby pre deti poľ-
ského básnika Juliana Tuwima (1894 – 1953) Zázraky a divy (z poľ. prel. Miroslav Vá-
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lek, 1961). Jeho básne majú výrazne nonsensový charakter. Sú vtipným, humorným 
a hravým stvárnením zvierat, predmetov a javov okolitého sveta, pričom neraz nesú 
špecificky humorný, dobromyseľný satirický tón a nenápadnú výchovnú inštrukciu.
Význam prekladu tejto básnickej knižky do slovenčiny vidí O. Sliacky (2007, s. 246) 
takto: „Pretlmočenie tejto Tuwimovej zbierky bolo udalosťou v slovenskej detskej litera-
túre, pretože sa ňou priam ukážkovo naplnila opodstatnenosť hodnotného prekladu; 
po prvé ako nositeľa informácie o výnimočnom zjave inonárodnej literárnej kultúry, 
po  druhé ako artefaktu rozširujúceho domáci čitateľský fond a do tretice ako inšpiratív-
neho impulzu generujúceho nový trend v pôvodnej tvorbe.“ 

V priebehu 60. rokov vychádzali preklady aj z bohatej českej básnickej pro-
dukcie pre deti; tak bol do slovenčiny preložený výber z tvorby Františka Hrubína 
(1910 – 1971) pre deti. V preklade M. Rázusovej-Martákovej vyšli jeho riekanky a  bás-
nické rozprávky Slnečný úsmev (1960) a v preklade Milana Rúfusa veršovaná rozpráv-
ka Kuriatko v obilí (z čes. orig. [Kuřátko v obilí]; 1963). Aj Hrubínova poézia zapôsobila 
podnetne na domáci kontext, a to  (podľa S. Šmatláka, 1976, s. 39) spôsobom, akým  
transformoval do veršov bezprostredný vzájomný kontakt básnika a dieťaťa, hrou, 
do ktorej tento kontakt štylizoval, schopnosťou pozerať sa na svet detskými oča-
mi a z toho čerpať estetické obohatenie svojho vlastného básnického vzťahu ku 
skutočnosti. Z tvorby ďalšieho inšpiratívneho českého básnika Vítězslava Nezvala 
(1900 – 1958) vyšiel pre deti jeho súbor prozaicky koncipovaných lyrických miniatúr 
Veci, kvety, zvieratá a ľudia pre deti (z čes. orig. [Věci, Květiny, zvířatká a lidé pro děti, 
1953] prel. Ľ. Feldek; 1968). Nezval dokázal objaviť poetický rozmer v konkrétnych, 
každodenných, ba až triviálnych javoch a veciach okolitého sveta, pričom každú 
vec vnímal veľmi intenzívne a ako niečím výnimočnú. Jeho obraznosť vykoreňovala 
objekty z konvenčných súvislostí, metaforika sa zaobišla bez akejkoľvek ornamen-
tálnosti, je postavená na civilnom, prostom jazyku, a napriek tomu má nesmiernu 
emocionálnu silu a lyrizmus. V jeho textoch sa prejavilo to, čo S. Šmatlák (c. d., s.  62) 
pomenoval ako snahu „rozbíjať slovné, pomenovacie konvencie, frázy a tzv. obrazné 
klišé, v ktorých reálne veci reálneho sveta strácajú svoju primárnu skutočnostnú vôňu, 
svoje vlastné bytie“. Do tretice na pôvodnú slovenskú modernú poéziu mohla sti-
mulačne pôsobiť aj lyricko-epická skladba Zdeňka Kriebla  (1911 – 1989) Čo robí sl-
niečko v parku (z čes. orig. [Co dělá v parku sluníčko, 1963] prel. M. Haľamová; 1963). 
Aj jeho poézia invenčne zužitkúva princípy detskej obraznosti, detskú fantazijnú 
logiku, detské videnie a cítenie; to všetko tvorí organickú súčasť umeleckého kon-
textu jeho tvorby pre deti. Krieblove zmyslovo konkrétne verše, vynaliezavo spája-
júce tradičné s moderným, pracujúce s mierne racionalizovanou metaforou, majú 
humoristický akcent a dobre skrytú výchovnosť. Mohutným inšpiračným impulzom 
pre poetiku detského aspektu bol výber z detskej poézie ďalšieho českého básnika, 
Františka Halasa (1901 – 1949) František Halas deťom (z čes. orig. [Dětem, 1954] prel. 
Vojtech Mihálik; 1965). Jadrom tohto výberu je cyklus Do usínání (zo zbierky Ladě-
ní, 1942). Básne často koncipoval ako partnerský dialóg medzi dospelým a dieťa-
ťom, ako intímne vzájomné „rozprávanie si“ vo chvíľach pred usnutím (Šmatlák, c. d., 
s.  92). Tento básnik „preniesol“ do poézie pre deti partnerstvo s dieťaťom ako princíp, 
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v rámci ktorého dieťa často uvádza dospelého do úžasu nad originalitou a presnos-
ťou, s akou dokáže (netušiac o tom) stavať metaforu.

Tradičnejší a ešte tak trocha „budovateľský“ charakter má veršovaná rozpráv-
ka Jana Skácela (1922 – 1989) Ako šiel brúsik na vandry; (z čes. orig. [Jak šel brousek 
na vandr, 1961] prel. Ján Turan; 1964). Brúsik, ktorý slúžil u sedliaka, sa cíti nevyuži-
tý a osamotený, a tak odíde do mesta a v továrni sa zapojí do radostnej kolektívnej 
práce. Neobvyklosť hrdinu autor využil na to, aby v krátkom, hutnom deji priblížil 
jeho výzor, ozrejmil funkcie a spoločenskú potrebu tohto animovaného predme-
tu. Dej vystaval na protikladoch prostredia a stavu: východisko tvorí sedliak, kôlňa 
a nečinnosť; cieľ vytvára kolektív, továreň, práca; u sedliaka je jeho pocitom osame-
losť – v továrni družnosť (s predmetmi aj s robotníkmi). Veršovanou rozprávkou teda 
propaguje prácu a kolektivizmus.  Štyri časti básne (podľa prostredia, v ktorom sa 
protagonista práve nachádza: u sedliaka, v rieke, v meste, v továrni) sú prepojené 
jednotným vandrovníckym refrénom. To, čo je v tejto skladbe príťažlivé, je hudob-
nosť verša a sujetové využitie polysémie slova brúsiť (ostriť, ponáhľať sa, cizelovať). 
Riekankovo ladená poézia Františka Branislava (1900 – 1968) Zlatý dážď (výber zost. 
a prel. V. Mihálik; (1962) má spomedzi spomínaných českých básnikov najviac tradič-
nú podobu. Cítiť v nej budovateľské ozveny predchádzajúceho desaťročia (dievčat-
ko, dnes už stroje / nahradia ruky tvoje), autorovi sú blízke rurálne témy: sená, mútenie 
masla, medovníkové figúrky, húsatá, siatie maku, jarná príroda, dedinské práce, ozvú
sa však aj hudobné motívy (bubon, klavír, klarinet, hoboj, heligón, lesný roh) alebo 
motívy detskej hry. Pôsobivé je však očarenie čistotou detského sveta. 

Do línie prekladov z modernej svetovej detskej poézie veľmi dobre zapadol 
výber z veršov srbského básnika a prozaika Dragana Lukića (1928 – 2006) Tu býva-
jú básne (zo srb. prel. M. Ferko; 1964). Básne sú vystavané na kontraste urbánneho 
a rustikálneho sveta a na porozumení voči detskej duši. S dávkou lyrického akcentu 
sa tematizuje príroda, ale aj moderná architektúra; motívom básní sú i vzťahy medzi 
rodičmi a deťmi, pričom autor vtipne odkrýva aj určitú mieru nepochopenia dospe-
lých voči detskému svetu. Komika veršov je výsledkom nonsensu, hyperboly a špeci-
fickej konfrontácie viacgeneračného videnia sveta. Preklad knihy ďalšieho srbského
autora Dušana (Duška) Radovića (1922 – 1984) Rozprávky pre Gordanu (zo srb. orig. 
[Pričam ti priču, 1963] prel. M. Ferko; 1967) posilnil v kontexte slovenskej detskej 
literatúry, aj v kontexte prekladovej tvorby 60. rokov poéziu vytváranú prostred-
níctvom hravosti, parodovania, nonsensov a detského mudrujúceho spôsobu pro-
dukovania absurdít, pričom však básne nestratili lyrický rozmer. Poézia tohto autora 
je teda ukážkou vynaliezavej práce s jazykom, ktorá však nepotláča básnickú imagi-
náciu textu. 

Fakt, že prekladu poézie pre deti sa už začiatkom 60. rokov venovali talento-
vaní mladí básnici a že sa to pozitívne odzrkadlilo nielen na kvalite prekladu, ale aj 
na výbere textov, potvrdzujú aj verše ruskej poetky Agnije Bartovej (1906 – 1981) 
U nás pod krídlom (z rus. orig. (Literaturnaja gazeta č. 29, Moskva, 1959) prel. V. Tur-
čány; 1960) a veršované ukrajinské rozprávky Ivana Nechodu Najmocnejší na svete 
(z ukr. orig. [Kazki moich brativ] prel. Igor Rusnák; rozprávku Padišah z kurína prel. 
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Ľ. Feldek: 1963). Koncom desaťročia vyšla zbierka hravej poézie Samuila Maršaka 
Kolotoč (1968).

Okrem rozsiahlejších básnických zbierok boli pre najmenších vydané po-
četné leporelá s riekankami od českých a ruských autorov, v kvalitných prekladoch 
V. Turčányho (Josef Lada: Riekanky, 1961), J. Bodenka (Jan Čarek: Na poľane – na lúke, 
1961), K. Bendovej (Jan Noha: Veľké veci maličkých; 1962), M. Rázusovej-Martáko-
vej (Alexej Michajlovič Laptev: Pik, Pak, Pok, 1963; Samuil Jakovlevič Maršak: Veselé 
počty, 1962, O hlúpom mýšatku; 1966), Rudolfa Skukálka (Vladimír Vladimírovič Ma-
jakovskij: Vezmi knižku – skrýva ona zebru, levicu a slona; 1963), J. Turana (Helena Be-
chlerowa: Macko na hojdačke; 1964); Ľ. Feldeka  (S. J. Maršak: Kde obedoval vrabec; 
1965; F. Hrubín: Celé dni sa hrávame; 1967), M. Ferka (A. M. Laptev: Mláďatá; 1967), 
T. Janovica (Boris Zachoder: Čo sa sníva mrožovi; 1969) a iných.

Možno teda konštatovať, že v oblasti veršovanej tvorby v 60. rokoch predsta-
vovali preklady poézie pre deti, predovšetkým pre predčitateľov a začínajúcich čita-
teľov, významný kvalitatívny prínos a výrazne tak rozšírili dobovú domácu ponuku 
veršov pre deti. Básnická tvorba pre deti na prahu dospievania a tvorba pre dospie-
vajúcich však nedostala impulz ani z tejto strany.  
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