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2. kapitola

PREKLADOVÁ DRÁMA
PRE DETI A MLÁDEŽ

V 60. ROKOCH 20. STOROČIA

(Adela Mitrová)

Napriek pre umenie otvorenejšej atmosfére  60. rokov bola  edičná činnosť 
v dramatickej tvorbe pre deti a mládež periférnou záležitosťou. A napokon je do-
dnes. Jej celkový obraz vytvára pohľad nielen na pôvodnú, ale aj na „dovezenú“, pre-
kladovú  dramatickú tvorbu.  Keďže ani pôvodnej drámy nebolo v 60. rokoch veľa, 
divadelníci si vypomáhali jednak dramatizáciami literárnych diel, jednak prekladom 
dramatických diel zo zahraničia. Už samotný fakt výberu cudzojazyčných dramatic-
kých diel na preklad je výrazným ukazovateľom, akým smerom sa orientovala vte-
dajšia kultúrna politika a do akej miery bola či nebola dramatická tvorba tendenčná 
či ovplyvnená dobovou ideológiou. Ukazuje sa, že vplyv totalitnej kultúrnej poli-
tiky bol silný aj na poli tvorby pre deti, a ešte väčšmi pre mládež. Napriek tomu sa 
v 60.  rokoch objavilo viacero kvalitných a ideológiou „nepoznačených“ diel, ktoré sa 
dostali do kontextu dramatických umení pre deti a mládež a mali pozitívny vplyv aj 
na domácu tvorbu.

V porovnaní so situáciou v inonárodnej,  prekladovej literatúre sa dráma 
pre deti a mládež v 50. rokoch na území Československa viac profilovala. Ako uvá-
dza O.  Sliacky, kým v 50. rokoch „v počte preložených titulov jednoznačne získava pr-
venstvo ruská sovietska literatúra pre deti a mládež“ (Sliacky, 2007, s. 244), až po nej 
nasleduje česká literatúra, v dramatickej tvorbe je v 60. rokoch situácia opačná:  jed-
noznačne dominuje česká dráma, až po nej nasledujú preklady ruskej sovietskej drá-
my. Z tohto pohľadu sa ukazuje, že dramatická tvorba pre deti a mládež si väčšinou 
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musela vystačiť s domácou produkciou, keďže českú literatúru vtedy nebolo možné 
považovať za „importovanú“. Napriek tomu však ide o inonárodnú kultúru a fakt, že 
česká literatúra pre deti a mládež sa prekladala vo väčšej miere než pre dospelých, 
má svoje opodstatnenie.  

Vtedajšie monopolné vydavateľstvo literatúry pre deti a mládež, Mladé letá, 
venovalo pochopiteľne v prekladovej činnosti väčšiu pozornosť iným literárnym dru-
hom, než je dráma. Preto vydávanie zahraničných dramatických textov ostalo výluč-
ne na starosti Slovenského a literárneho zastupiteľstva v Bratislave (DILIZA – do roku 
1969, neskôr LITA – Slovenská literárna agentúra). Knižne, resp. edičnou činnosťou 
DILIZA bola vydávaná prekladová dramatická tvorba určená pre divadelné javiská 
vo forme tzv. rozmnožených rukopisov, a na tú sa teraz zameriame. Okruh preklado-
vej dramatickej tvorby je pochopiteľne širší o tvorbu rozhlasovú a televíznu (tá však 
knižne nevychádzala, preto je v tejto chvíli mimo nášho záujmu). 

DILIZA mala teda v 60. rokoch kľúčové postavenie pri vydávaní dramatických 
textov, ale spomedzi  100 – 120 titulov ročne tvorila prekladová dráma len malé 
percento. Z dostupných archívnych materiálov vyplýva, že za sledované desaťro-
čie bolo do slovenčiny preložených a vydaných 100 dramatických diel (divadelných 
hier) pre deti a mládež (najčastejšie vydavateľstvom DILIZA a LITA), čo je v porovnaní 
s prekladmi iných literárnych žánrov len zanedbateľné množstvo (cca 10 prekladov 
ročne).  Podľa nášho predpokladu najviac dramatických diel bolo preložených z čes-
kého jazyka. Preklady z českej dramatickej tvorby neporovnateľne prevyšovali pre-
klady z iných kultúr (66%). Relatívne vysoké percento ešte predstavovali ruské diela 
(15). Občas sa objavili preklady z maďarčiny (6), skromný počet tvorili hry poľské 
a nemecké (3), sporadicky rumunské (2), slovinské (2) a jedna hra srbského autora. 

Pochopiteľne, išlo výlučne o diela bývalého sovietskeho bloku. Preklad z ang-
ličtiny sa objavil len výnimočne; v roku 1967 to bola dramatizácia diela Jamesa 
Matthewa Barrieho (1860 – 1937) Peter Pan, alebo Chlapec, ktorý nerástol a z talian-
činy bola preložená rozprávková hra (ktorá je však určená skôr pre dospelých) Carla 
Gozziho (1720 – 1806) Kráľ jeleňom (1963). Oba preklady sú nepopierateľne kvalitné 
dramatické diela. Málo hier bolo aj nemeckej proveniencie. Do preloženej drama-
tickej literatúry v tomto desaťročí sa dostali hry troch nemeckých autorov: Wilhel-
ma Hauffa (dramatizácia Trpaslík Nosáľko, 1964), rozprávková hra Haralda Hausera 
(1912 – 1994) pre najmenších Zajačik Furtáčik  (1962) a rozprávková hra Lietajúci ko-
berec Klausa Eidama (1926 – 2006) podľa rozprávok Tisíc a jednej noci (1965) v pre-
klade Ignáca Šafára a v úprave S. Mičinca. 

Za povšimnutie hádam stojí aj skutočnosť, že začiatkom desaťročia bolo pre-
ložených viac titulov, k jeho záveru možno zaznamenať mierny pokles. Výrazný útlm 
nastal v roku 1968, v ktorom boli vydané iba tri české diela. Kvantitatívny ukazova-
teľ však nič nevraví o kvalitách preložených textov: až na text A. Zaoralovej Orlie 
pero, ktorý reprezentuje tendenčné a schematické hry pre mládež, sú ďalšie dve – 
Gašparko na cestách J. Jílku a Bajaja F. Pavlíčka – kvalitatívne na vysokej umeleckej 
úrovni. 



77

Zo žánrového hľadiska boli najpočetnejšie zastúpené rozprávkové hry, ďalej 
komédie a bábkové hry, hry so spevmi, menej hry pre mládež. Pomerne frekvento-
vané boli prekladové hry, ktoré vznikli na motívy známych rozprávok, či už ľudových 
alebo autorských; napr. bábková hra R. Kučeru Rozprávka o zlatej rybke na motívy 
ruskej národnej rozprávky, bábková hra M. Česala podľa motívov rozprávky Wilhel-
ma Hauffa Malý Muk. Detskému divadlu sa nevyhla ani agitka ako žáner propagandy. 
Vyšlo viacero zborníkov takýchto hier. Ako konštatoval v úvode k vydaniu výbero-
vých českých Bábkových hier M. Jančuška (1960, s. 5), išlo o krátke jednoduché agitky 
s aktuálnou tematikou, pri výbere ktorých sa prihliadalo na ideovú a umeleckú hod-
notu, výchovný účinok a technickú nenáročnosť. Výber bábkových jednoaktoviek 
z roku 1960 okrem prvoplánovo didaktických a tendenčných agitiek (napr. transpa-
rentná jednoaktovka Kováč a smrť Mileny Markovej s ideou boja za mier a alegoric-
kou postavou Smrti na tanku) však obsahoval aj umelecky hodnotné hry. Takou je 
napríklad jednoduchá zvieracia bábková  hra Rozprávka pre mačku Aleny Tomasovej 
s výbornými vtipnými dialógmi alebo dramatizácia Rozprávky o princeznej Zubajde 
Sulimanskej Josefa Čapka. 

 1 Preklady divadelných hier z českého
  kultúrneho kontextu

Prekladateľmi z českej literatúry boli napr. Viliam Turčány, Božena Lenčová, 
Blahoslav Hečko, Jozef Mokoš, Martin Jančuška, Eva Mikulajová, Viliam Kukumberg, 
Jarmila Štítnická, Ľubomír  Feldek a ďalší. Viacerí z nich boli aj autormi pôvodnej drá-
my. J. Štítnickú, B.  Lenčovú, ale najmä J. Mokoša a Ľ. Feldeka prekladová činnosť 
obohacovala natoľko, že mnohé diela, ktorým venovali svoju prekladateľskú aktivi-
tu, ovplyvnili aj ich vlastnú autorskú činnosť v dramatickej oblasti. 

Najprekladanejším autorom českých hier pre deti a mládež do slovenčiny bol 
Jan Makarius (1913 – 1981). Sám bol prekladateľom z taliančiny, rumunčiny a špa-
nielčiny a jeho hry patrili v rámci prekladov z češtiny do slovenčiny k tým kvalit-
nejším. Rozprávková hra Tri biele šípy (1963; prel. B. Lenčová) je kombináciou prózy 
a veršovaných pasáží (prebásnil Jaroslav Pivko).  Ide o dobre napísanú klasickú roz-
právkovú hru čerpajúcu z indiánskych rozprávok. Prevládajúca dramatická štruktúra 
je len v expozícii doplnená o epický predhovor rozprávača, jednej z hlavných postáv, 
smerom k publiku. Kontrast hlavných hrdinov (typ hrdinu a antihrdinu) zabezpeču-
je komický prvok; tradičný pozitívny hrdina je mladý indián, Biely Sokol (charakte-
rizácia prostredníctvom mien je pre indiánske rozprávky taktiež príznačná), ktorý 
sa nebojí podujať na náročnú cestu a oslobodiť svoj kraj od hladu (od Oblúd hlbín, 
ktoré pijú vodu). V kontraste k nemu vystupuje jeho brat Lenivý Hundroš, ktorý ho 
spočiatku iba z donútenia sprevádza na záchrannej misii. Z protikladných charakte-
rových vlastností nebojácneho a skromného Bieleho Sokola a Lenivého Hundroša, 
postaveného pred úlohy, ktoré odmieta, bojí sa ich alebo nezvláda urobiť, vznika-
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jú komické situácie, ktoré vytvárajú nadhľad nad vážnou motivickou líniou (napr. 
vyslobodenie z nebezpečenstva a šťastie dosiahnuté prekonávaním prekážok). 
Na kontrastnom princípe sú vykreslené aj ženské postavy: krásna, dobrá a skromná 
Strieborná Luna, ktorá slúži u Sovy Pálenej – ľstivej, zlej, ale vydajachtivej čarodejni-
ce. Archaický jazyk rozprávky korešponduje s dramatickým časopriestorom. Klasické 
je tiež využívanie rozprávkovej symboliky, zázračných síl a predmetov (tri biele šípy, 
hrebeň, venček a pod.). Logicky štruktúrovanú a dobre komponovanú zápletku na-
rúša v závere možno iba príliš komplikované gradovanie situácií, ktoré vyznievajú 
ako schválnosti (neprehľadné použitie čarovných predmetov, aby sa dosiahol žiada-
ný efekt.) Inak sú Tri biele šípy veľmi sviežou, kvalitnou klasickou rozprávkovou hrou. 
Do slovenčiny bola Ruženou Krajčíkovou preložená aj Makariova voľná dramatizácia 
rozprávky Carla Collodiho Pinocchiove dobrodružstvá pod názvom Nosáčik Pinoc-
chio a jeho slávne dobrodružstvá (1963). V roku 1964 znova v preklade R. Krajčíkovej 
vyšla na námety indických rozprávok hra v troch dejstvách Brána Slnka a v roku 1965 
zasa jeho komediálna bábková hra s detektívnymi prvkami Nie je kocúr ako kocúr 
(prel. B. Hečko). 

V súčasnosti na českých javiskách stále „inscenovaná“ Zdeňka Horynová pí-
sala najmä rozprávkové hry. V roku 1961 vyšla na Slovensku jej rozprávková hra Zla-
tá studňa v preklade E. Mikulajovej. V tradičnej rozprávkovej hre na ľudové motívy 
sa autorka snaží využívať symboliku  v kontrastoch: slnko – život, zlato – smrť a pod. 
V závere prevláda až duchovná symbolika: zlej kráľovnej Aurite očernela tvár a ne-
dokázala sa ani ukázať na slnku, lebo by na dennom svetle zhorela. Napriek zaují-
mavým motívom a zápletke, ktorá nesie hlboké morálne posolstvo, ako aj uvedenej 
symbolike, ktorá textu dáva hlbší rozmer, sa autorka nevyhla tendenčnosti. Zaujíma-
vá zápletka o Slnečnej krajine, v ktorej kráľovná postavila hodnotu zlata nad hod-
notu lásky a premenovala ju na Zlatú krajinu, zriekla sa slnka, ktoré prestalo svietiť 
a v krajine nastala tma a chlad, z ľudí sa stali otroci peňazí a zisku (čo je stále aktuálny 
problém), stroskotala na kreovaní postáv. Tie sú schematicky čiernobiele a ploché. 
Až na hlavnú postavu Vincka, ktorý napokon zachráni celé kráľovstvo, lebo nezištne 
vykope v studni väčší poklad, než je zlato – život (v podobe batôžka materinej dúšky), 
všetky ostatné postavy nemajú individuálny charakter, ale splývajú s davom. Na jed-
nej strane sú dedinčania na čele s dobrým a ľudským kočišom Vincom a na strane 
druhej kráľovská suita na čele so zlou kráľovnou Auritou. Ide skôr o kolektívne po-
stavy bez vykreslených charakterov. V závere sú nápadné didaktické prvky v zmysle 
posilnenia spolupatričnosti a najmä kolektivizmu – zo zlata sa stane uhlie, ktorým 
budú kúriť a piecť koláče pre celú krajinu. Zlatá studňa tak napokon vyznieva sche-
maticky, hoci zápletka a symbolické rozprávkové motívy sú podnetné. Inklinácia 
Z. Horynovej k čiernobielemu kreovaniu, schematickému a zjednodušenému zobra-
zeniu sveta a postáv sa naplno ukazuje v autorskej, no ľudovými hrami inšpirovanej 
hre so spevmi Dobrá vôľa (1962; prel. V. Turčány). Hoci je žánrovo zaradená ako hra 
pre deti, je určená skôr starším divákom, nie detskému adresátovi. Ide o nesujetovú 
hru s ponáškami na ľudové hry, postavenú na kvázi zápletkách (napr. výmena úloh 
– muži na čas skúsia robiť ženskú prácu a naopak, ženy mužskú). Gros tvorí ľudo-
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vé veselie, pri ktorom sú prednášané rečňovanky, prekáračky a hádanky v rámci de-
dinčanmi inscenovaného „kvázi“ súdu (nad lenivosťou, hnevom a pod.). Postavy sú 
nevyhranené, splývajú jedna s druhou, tvoria ľudový kolektív. Základ celej hry tvorí 
teda ľudová slovesnosť, ale dosť chaoticky pospájaná ústrednou dejovou zápletkou. 
Možno bolo vhodnejšie zvoliť len montáž ľudovej slovesnosti bez snahy o chabo na-
značenú dejovú líniu (v ľúbostnom motíve pastierky Leny a pastiera Martina, ktorí 
zavítajú do dediny Dobrá vôľa). Nemožno sa vyhnúť dojmu, že Z.  Horynová bola tak 
často prekladaná práve preto, že písala texty inklinujúce k ľudovej realistickej tvor-
be a myšlienkam kolektivizmu. Pre najmenších bola preložená do slovenčiny jej roz-
právková hra Včielka Lenka (1960).

 1.1  Bábková hra

Hry pre najmenšie deti – bábkové miniatúry, jednoaktovky písal Milan Pav-
lík (1923), napr. Koník hrdinom; Líška, rak a bocian; Traja snehuliaci; Kohút svetapán. 
V  slovenčine vyšli vo výberovom zborníku českých bábkových hier spolu s hrami 
iných autorov pod názvom Bábkové hry (1960) v preklade Martina Jančušku. Ide 
o jednoaktovky pre najmenšie deti s jednoduchou fabulou a priamočiarym didaktic-
kým aspektom, v ktorých dominuje morálne posolstvo (pranierovanie negatívnych 
vlastností). Jeho zvieracie rozprávkové hry čerpajú inšpiráciu z bájok (v kreovaní per-
sonifikovaných zvieracích postáv i pointe s mravným ponaučením). Okrem jednodu-
chých didaktických bábkových hier napísal aj invenčnú bábkovú grotesku s názvom 
Hrdina jednej noci (1965), ktorý by mohol evokovať, že ide o ďalšiu zo série anga-
žovaných hier tohto obdobia, ale opak je pravdou. Za povšimnutie stojí aj kvalitný 
preklad J. Mokoša, neskôr autora viacerých hier pre deti, v tom čase pôsobiaceho 
v bábkovom divadle v Banskej Bystrici (pozri Mitrová, 2010, s. 177 – 187). Trojdej-
stvová bábková hra s pesničkami  Hrdina jednej noci obsahuje divadelné postupy, 
aké Mokoš sám ako autor prinášal na javisko – akciu postavenú na verbálnom, ale 
najmä nonverbálnom komickom gagu. Hra má vyvážené obe uvedené zložky. Zlože-
nie postáv je komorné: Perpeto Mobile – majiteľ kolotoča, Hanibal – lev z kolotoča, 
Lev z cirkusu, Strážnik, Psík a komická dvojica anonymných mužov.  Dejová zápletka 
je jednoduchá: Hanibal už nechce byť levom z kolotoča a utečie svojmu majiteľovi. 
Chce dokázať, že vie urobiť niečo dôležité. Keď v noci počuje dvoch mužov dohová-
rať sa, že vykradnú banku, zaumieni si, že im to prekazí. Vtipné komické gagy výrazne 
pripomínajúce klauniádu, množstvo nonverbálneho konania, typické „gangsterské 
naháňačky“ v duchu filmových grotesiek, to všetko sú silné stránky Pavlíkovej gro-
tesky. Navyše dvojica zlodejov s nápaditými a vtipnými dialógmi pripomína impro-
vizované dialógy českej komickej dvojice Voskovca a Wericha. 

Šlamastika s mesiacom je invenčná bábková rozprávková hra, pre ktorú sú 
charakteristické moderné kompozičné postupy a kontrast komického a lyrického 
(najmä vďaka lyricky ladeným hudobným „vložkám“) od známeho českého spisova-
teľa Ludvíka Aškenazyho (1921 – 1986); vyšla v preklade J. Štítnickej (1961). Oproti 
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iným bábkovým hrám sa vyznačuje aj tým, že rovnocenne spája verbálnu, výtvarnú 
i hudobnú zložku. Autor v nej využíva moderné kompozičné postupy, dynamické 
striedanie dramatických situácií a obrazov (na malej ploche sa vystrieda množstvo 
dramatických priestorov – rybník, pracovňa astronauta, divadelné javisko, Václav-
ské námestie, jaskyňa. Vtipným dynamickým dialógom, postaveným na krátkych 
replikách, nechýba ani satirický osteň, ktorý dekóduje až divák s nielen životnými 
skúsenosťami, ale najmä poznatkami o spoločenskej situácii. Aj preto je hra vhod-
ná až pre staršie deti, napriek tomu, že príbeh nesie črty modernej autorskej roz-
právky a v prvom pláne je zrozumiteľný aj malému divákovi: dvaja uličníci prichytia 
Mesiac, ako sa kúpe v jazere. Prehovoria ho, aby sa dal chytiť a ukryjú ho v jaskyni. 
Po celom svete sa spustí veľké pátranie po zmiznutom Mesiaci, ktorý nenájdu ani 
Američania, ani Scotland Yard, ale až dr. Karpenko so svojím asistentom, a to práve 
v Čechách (bez pátosu sympaticky prítomná je i sebairónia). Hravá komika je oboha-
tená aj o absurdný a čierny humor, napr. vo vedľajšej dejovej línii opernej speváčky 
Neškrabalovej, ktorá námesačná spieva operné árie pri jaskyni, kde je ukrytý Me-
siac, dovtedy, kým ju neodvedú zriadenci psychiatrie. Aškenazy dal príbehu pôvod-
ne prozaickú podobu pod názvom Ukradnutý mesiac (1956), až neskôr dramatickú. 
Táto hra nepochybne vyniká medzi prevažne tendenčne písanými hrami 60. rokov 
svojou invenciou, humorom, ideologickou nezaťaženosťou a modernými výrazový-
mi prostriedkami. 

Z troch českých hier, ktoré boli vydané v roku 1968, patrí ku kvalitným 
bábková hra Bajaja (1968) známeho scenáristu a dramatika Františka Pavlíčka 
(1923 – 2004).  Klasická rozprávková hra na ľudové motívy, ktorú pre slovenské di-
vadelné publikum preložila Zlata Solivajsová, bola známa už z filmovej animovanej
podoby z roku 1950 z dielne Jiřího Trnku, neskôr sa dočkala aj hranej filmovej verzie
v roku 1971 v réžii Antonína Kachlíka. Príbeh chudobného, skromného Bajaju, za-
chraňujúceho v prestrojení za rytiera princezné, ktoré musí kráľ obetovať drakovi, 
a tak napokon získajúceho aj vyvolenú Slavenu, je z textového hľadiska hodnotný 
po všetkých stránkach: po stránke jazyka, kreovania postáv, zápletky i jej rozuzle-
nia, aj v posolstve o hodnote dobra, ktoré sa prejavuje v dobrých skutkoch. Domi-
nuje v nej dramaticko-lyrický princíp (spevy, básne, v ktorých zbor reflektuje, príp.
opisuje udalosti), preto má hra okrem komických pasáží, zosmiešňujúcich zbabelé 
konanie niektorých postáv, aj poetický charakter. Bajaja patrí bezpochyby popri Zla-
tovláske k rozprávkovej klasike českej dramatickej literatúry pre deti. 

Bábkovú hru z 50. rokov Zlatovláska  (1969) od Josefa Kainara do slovenčiny 
preložil M. Ferko. Aj v nej dominuje dramaticko-lyrický princíp, ale na rozdiel od  Ba-
jaju je celá napísaná vo veršoch. Zlatovláska je básnická hra v štyroch dejstvách, 
komponovaná na klasických folklórnych rozprávkových motívoch K. J. Erbena o ku-
chárovi Jankovi, ktorý rozumie reči zvierat, pretože ochutnal z pečenej ryby pre krá-
ľa a má preňho získať princeznú Zlatovlásku. Okrem tradičných postáv Janíka, Kráľa, 
Zlatovlásky a pod. v nej vystupuje množstvo antropomorfizovaných postáv (zviera-
cích aj rastlinných). V hre sú prítomné aj lyrické pasáže – napr. sólové piesne i piesne 
zborov Hlásnikov, Rybárov, Mravcov a i. Zlatovláska má všetky atribúty klasickej roz-
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právky: v rovine fabuly model dobra, ktoré víťazí nad zlom, v rovine postáv personi-
fikované rozprávkové bytosti, prítomnosť čarovných predmetov, ktoré ovplyvňujú
dej (ryba umožňujúca rozumieť reči zvierat a živá voda, symbol večnej mladosti), 
magické číslo tri napr. v trojnásobnom opakovaní situácií a pod. Jazyk básnickej 
hry je nosnou zložkou dramatického textu, povyšuje klasický rozprávkový príbeh 
do hodnotovo vyššieho, nadstavbového systému. Je štýlovo jednoliaty, charakteri-
zovaný zámernou poetizáciou naratívneho princípu. Zdivadelňovanie reči možno 
pozorovať napr. v spôsobe používania rýmov. Vzťah postáv v rozhovore je naznače-
ný rýmom , vybočenie z rýmovej štruktúry veršov znamená často zmenu motivické-
ho a tematického plánu textu, príp. dôležitý oznam. Básnická hra Zlatovláska patrí 
ku skvostom pôvodnej českej dramatickej tvorby pre deti. 

Bábková hra Josefa Věromíra Plevu Budulinček s pesničkami pre malé deti je 
už dnes tiež českou divadelnou klasikou. Na slovenské javiská sa dostala v roku 1969 
v preklade Libuše Lopejskej. Ide o krátku didaktickú hru (v 2 dejstvách) s jednodu-
chými divadelnými prostriedkami a jednoduchou zápletkou – Budulinček neposlú-
chol Dedka a Babku, že nemá nikomu otvárať dvere, keď odídu z domu. Do domčeka 
vpustil líšku, ktorá ho peknými rečami zlákala povoziť sa na chvostíku, až ho napo-
kon uniesla do svojho brloha. Babka s Dedkom v závere Budulinčeka oslobodia a on 
im sľúbi, že už bude počúvať. Hra má didaktický charakter, jednoduché rozuzlenie 
i ponaučenie v závere, zrozumiteľné pre najmenšieho diváka. 

Pre najmenšie deti je určená aj bábková hra autora viacerých kníh pre deti 
Ladislava Dvorského (1931 – 1995) Poklad baby Mračenice (preklad Štefan Šmihla, 
1969). Hoci je koncipovaná na princípe hry v hre (herci deťom rozprávajú rozprávku) 
a dominuje tu dramaticko-epický princíp, predsa len autor neustriehol mieru epic-
kého prvku v dramatickom žánri, pretože mnohé pasáže sú len prerozprávané a vy-
znievajú popisne. Ilustrácia je základným prvkom, čo by sa mohlo vzhľadom na nízku 
vekovú kategóriu adresátov javiť ako vhodný postup, no keďže autor dostatočne 
nerozvíja divadelné a dramatické prostriedky, hra skĺza do popisnosti (redundantná 
následná ilustrácia toho, čo herci najprv vypovedia na javisku). Hra je komponovaná 
na princípe hry na bábkové divadlo, pôsobí ako simulovanie situácie dramatizova-
ného čítania napríklad v materskej škole. Evidentná je motivácia v snahe dosiahnuť 
čo najužší kontakt s divákom, hoci tá ide na úkor zobrazovaného príbehu, ktorý sa 
rozpadá, navyše je veľmi triviálny a akýkoľvek konflikt alebo náznak konfliktu (Baba
ukradla Jurkovi peniaze a on zasa našiel Babin poklad, no spočiatku nevedel, že pat-
rí jej; Baba ho preto hľadá; Jurko stretáva draka, ktorý mu pomáha) je vyriešený pri-
rýchlo a viac prerozprávaný než predvedený.

Z veršovaných rozprávkových hier stojí za povšimnutie bábková hra Mileny 
Markovej Diablov most (1967), ktorú do slovenčiny prebásnil J. Mokoš. Komorná ver-
šovaná hra v štaroch dejstvách je postavená na verbalizácii konania (topiky typickej 
pre drámy alžbetínskeho obdobia) a v motivickej rovine na konflikte moci peňazí
a lásky. Diablov most má jednoduchú fabulu s klasickým rozprávkovým konfliktom
lakomého otca, ktorý chce pre svoju dcéru Lenku bohatého ženícha, a preto jej bráni 
v láske s chudobným muzikantom Ondrejom. Sľúbi ju bohatému Pánovi pod pod-
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mienkou, že nad riekou za noc postaví most, aby mohol od ľudí vyberať mýto a ne-
musel viac pracovať. Až príliš neskoro príde na to, že dcéru sľúbil samému diablovi. 
Klasické rozprávkové motívy majú aj konfesionálne pozadie a tradičné rozprávkové 
symboly implicitnú duchovnú symboliku, čo už vyžaduje náročnejšieho recipienta. 
V závere konflikt ústi až do apokalyptickej scény boja ohnivého kohúta a mládenca
Ondreja, ktorému pomôže mladý kohútik: kikiríkaním privolá svitanie a svetlo zničí 
tmu aj moc diabla. Zaujímavá zápletka a posolstvo hry, básnický, ale komunikatívny 
jazyk, to sú pozitívne stránky hry M. Markovej, hoci sa pri rozuzľovaní deja nevyhla 
istým konštrukciám (v zmysle „znásilňovania“ deja kvôli posilneniu symbolickej ro-
viny textu). 

 1.2  Komédia

Predstaviteľom komediálneho žánru v sledovanom období bol český autor 
Saša Lichý (1925 – 1986). O obľúbenosti jeho rozprávkovej komédie Cínový voja-
čik svedčí aj fakt, že vyšla v slovenskom preklade M. Rázusovej-Martákovej v 60. ro-
koch trikrát (v rámci tlačených rukopisov DILIZA – 1961, 1962, 1967). Hoci názov 
by mohol odkazovať na to, že pôjde o dramatizáciu Statočného cínového vojačika 
H.  Ch.  Andersena, opak je pravdou. Inšpirácia môže byť tak nanajvýš postavou cí-
nového vojačika, resp. názvom. Cínový vojačik S. Lichého je predovšetkým rozpráv-
kovou komédiou pre staršie deti a mládež. Dominantnou myšlienkou je výsmech 
nezmyselnosti vojen. Komično je postavené na kontraste, najmä pri kreovaní po-
stáv; tradičné rozprávkové typy sú „otočené naruby“. Kráľ na Pomarančovom ostrove 
– Kompit XXVIII. nie je typickým kráľom, jeho funkcia a správanie sú v disproporcii, je 
opakom dôstojného vladára, všetky vladárske ceremónie sú mu na smiech, má rád 
žarty, kyslé uhorky a „partičku“ dámy. Ani jeho dcéra Vrtielka nie je vznešenou, kreh-
kou a krásnou princeznou. Komický je taktiež ústredný konflikt. Susedný kráľ Cypri-
án XXIX. z Kukutína vyhlási vojnu Kompitovi preto, že Vrtielka jeho synovi, ktorý sa 
uchádzal o jej ruku, dala frčku do nosa, a tiež kvôli prehratej partii dámy. Uvedená 
zápletka je doplnená o dejovú líniu pokazenej figúrky cínového vojačika a výroby jej
duplikátu, ktorý stelesní spevák Vratko – nápadník princeznej Vrtielky. Hodnota mo-
derne koncipovanej autorskej rozprávkovej hry Cínového vojačika tkvie vo vytváraní 
verbálnej i nonverbálnej komiky a komických rozprávkových typov „antihrdinov“.  

Tendenčnosťou poznačená je iná autorova hudobno-dramatická komédia 
pre mládež, Fripiri (1962), hra zo života detí s prvkami sci-fi (preklad V. Turčány). Hra
má dramaticko-epickú štruktúru, s čiastočným striedaním dvoch časopriestoro-
vých dejových rovín (minulosti a prítomnosti), najmä  v úvodných obrazoch. Autor 
v nej spracúva aj aktuálne spoločenské udalosti (let J. Gagarina do vesmíru). Prob-
lematické je  transparentné, prvoplánové pretláčanie myšlienky spoločenskej anga-
žovanosti a kolektivizmu, vytváranie kolektívneho hrdinu, čo je typickým znakom 
väčšiny realistických hier pre mládež tohto obdobia. Fripiri je ukážkou divadelnej 
hry s výraznými tendenčnými prvkami. Už samotné reálie a zápletka majú v sebe 
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impulz ideologického didaktizmu. Kolektivizácia a industrializácia sú heslami, ktoré 
nápadne „vyskakujú“ už z prvých replík a scény. Dej sa totiž odohráva na Sedmiska-
lí, mieste, kde sa stavia obrovská priehrada a s ňou nové mesto (alúzia na brigády 
typu Trať mládeže). Zápletkou je snaha siedmakov vytvoriť pod dojmom aktuálnych 
spoločenských udalostí astronautický krúžok „Gagarinovci“, čo ich triedny učiteľ ne-
schvaľuje, pretože majú zlý prospech a najprv by sa podľa neho mali držať reálnych 
plánov – zlepšiť prospech a trénovať na futbalový zápas. Mládež si dá preto tajnú 
schôdzku, na ktorej „náhodou“ uvidia padnúť kozmickú družicu. Vystúpi z nej astro-
nautka Fripiri. Z hľadiska výstavby deja je v hre nápadná nepresvedčivá konfrontácia 
nereálneho sveta  (línia scifi-fi ) a predstavenie pokrokovej socialistickej skutočnosti
v „žiarivých bielych farbách“. V komponovaní deja možno postrehnúť aj schválnosti. 
Práve k deťom, ktoré chcú založiť astronautický krúžok, príde mimozemšťanka Fri-
piri, ktorá má za úlohu zistiť, ako funguje vodná elektráreň. V závere sa však ukáže, 
že Fripiri je prezlečená pilotka a všetko bola len didaktická hra, ktorú pripravil otec 
jedného z chlapcov, pretože v rámci hesla „škola hrou“ (dnešnou terminológiou po-
mocou „zážitkového učenia“) chcel prinútiť svojho syna učiť sa. Prvoplánový didak-
tizmus je neprehliadnuteľný (napr. aj v motívoch, keď sa „mimozemšťanka“ Fripiri učí 
o vyspelej socialistickej spoločnosti) a stojí nad umeleckou hodnotou textu. Hudob-
né „čísla“ tvoria poväčšine kolektivistické piesne (napr. pri spoločnej stavbe novej 
bežeckej škvarovej trate a pod.) popierajúce fantáziu a propagujúce, resp. velebiace 
socialistický realizmus. 

S. Lichý je autorom aj ďalšej tendenčnej, pionierskej komédie pre mládež Lat-
ka (1963), ktorá vznikla v spolupráci Z. Charvátovej a E. Němca (preklad V. Turčány).

Začiatkom desaťročia preložil Viliam Kukumberg českú hru Hany a Josefa 
Lamkovcov O veselom hrobárovi (1960), ktorá voľne spracúva motívy rozprávky Jiří-
ho Mahena a rozhodne patrí ku kvalitným rozprávkovým komédiám, obohateným 
o pesničky. Autori ju koncipovali v štýle ľudových rozprávkových hier z dedinského 
prostredia. Vo veselom hrobárovi je dominantná alegorická postava Smrti, vykres-
lená až ľudsky autenticky. Podobne aj ostatné postavy vynikajú „živými“ charakter-
mi, čomu výrazne napomáha autentický, dynamický jazyk a dialógy. Neveľký počet 
postáv – Hrobár, sirota Janko, Kmotra smrť a dedinskí lakomci Krupová s Krupom 
– sa vyznačujú jasne definovanými vzťahmi, ktoré vyplývajú z ich charakteru a úlohy.
Konflikt Hrobára, ktorý vyjednáva so Smrťou, keď si poňho príde, je kreovaný komic-
ky. Smrť mu pod podmienkou, že ju trikrát oklame, zapáli novú sviečku a nechá ho 
žiť. Komédia je výborne napísaná po všetkých stránkach: štylistickej i kompozičnej, 
v kreovaní príbehu, vyniká autentickými, komickými dialógmi, ktoré sú obohatené 
o situačnú komiku. Hoci tematicky je určená starším deťom a mládeži, svojím hu-
morom a zrozumiteľnosťou, ako aj univerzálnosťou výpovede v zmysle túžby po  ži-
vote a definovaní dobrých a zlých medziľudských vzťahov, môže zaujať aj menších 
divákov. 

V dramatickej tvorbe pre deti sa objavuje aj meno významného českého auto-
ra Josefa Čapka. Jeho komediálna hra s pesničkami Dobre sa to skončilo alebo Tučný 
pradeduško, zbojníci a detektívi (1964), preložená do slovenčiny v polovici 60.  rokov 
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Ľ. Feldekom, je dramatizáciou rozprávky Karla Čapka O tučnom pradeduškovi.  Ko-
média pre malé i veľké deti má jednoduchú zápletku, ale s detailne premyslenou 
a zložitejšou dramatickou štruktúrou. Vyznačuje sa epicko-dramatickým princípom, 
v piesňových pasážach doplneným o lyrický prvok. V slovenskom preklade podpori-
li kvalitu pôvodného textu Feldekove veršované pasáže. Epický princíp zabezpečuje 
v úvode rozprávačka – Kniha, ktorá predstaví postavu Pradeduška, v kritickej chvíli 
preruší dej a „vyvolá“ prestávku. Komicky vyznieva i zápletka: Pradeduško si zájde 
do krčmy, kde sa práve hostí aj banda zbojníkov, odmietne tancovať so zbojníckou 
nevestou Trcifrckou s odôvodnením, že má nôžky ako vrabec a nechce jej na ne stú-
piť. Trcifrcka sa urazí a zbojníci Pradeduškovi hrozia najskôr zabitím a neskôr vyu-
čením zbojníckemu remeslu. Napokon Pradeduško ľsťou pomôže chytiť zbojníkov 
Lordovi Havelockovi a jeho pobočným detektívom, ktorí vtrhnú do krčmy, a tak sa 
vyslobodiť. Dej má len jednu dejovú líniu, rozvíja len jednu dramatickú situáciu a je 
umiestnený do jedného priestoru (krčmy), je neustále retardovaný dlhou konverzá-
ciou (komickými dialógmi), pesničkami a neverbálnymi komickými gagmi. V Čapko-
vej hre dominuje princíp nadsádzky a hravosti, ktorý do slovenskej drámy pre deti 
priniesol práve Ľ. Feldek (pripomeňme, že v roku 1966 vyšla jeho prvá hra zo sé-
rie Botafogo). Autor i prekladateľ sa „vyhrali“ so slovnými hrami aj typizáciou postáv 
prostredníctvom jazyka (napr. lord hovorí skomoleným jazykom, jazykovou štylizá-
ciou „anglicky“ hovoriacej postavy). Komédia J. Čapka je v kontexte hier pre deti po-
zoruhodným prekladateľským počinom.  

Pri mapovaní prekladovej dramatickej tvorby pre deti v 60. rokoch nemožno 
obísť ani dielo Jana Jílka (1933 – 2011). Je autorom „novej rozprávky na staré motí-
vy“ plnej komiky a invencie pod názvom Gašparko na cestách, ktorá vyšla v sloven-
skom preklade  Cyra Landu (1968). Konflikt i jeho riešenie, zauzľovanie deja, ako aj
vlastnosti postáv sú hyperbolizované natoľko, že komédia tenduje k fraške. Do krá-
ľovstva vtrhne lúpežník, ktorý chce princeznú, ale princezná si na každý „potenci-
álny svadobný deň“ vymyslí výhovorku. Kráľ chce dať Lúpežníkovi princeznú iba 
preto, lebo sa bojí, že mu zničí kráľovstvo. Lúpežník sa zasa správa ako malé dieťa 
a keď je odmietnutý a vysmiaty, volá si na pomoc Babu Jagu, ktorej sa žaluje. Posta-
va Baby Jagy je hýbateľom deja: pomstí sa tak, že nechá Princeznú zmiznúť a mo-
tá cestu všetkým putujúcim, aby sa nenašli. Komično vyplýva jednak z hyperboly 
(napr. Mama, ktorá poslala Jana na cesty ho síce dostatočne „nabalila“, ale doda-
točne za ním dovliekla aj pec, na ktorej dovtedy ležal), jednak z rozporu v statuse 
postavy a jej konaní. Vo  fraške Gašparko na cestách je dominantný klasický motív 
putovania a naháňačky (Katrenka hľadá Gašparka, Jano hľadá Princeznú, Gašpar-
ko Princeznú aj Katrenku, Policajt Gašparka). Typické sú aj prekvapivé a nelogické 
riešenia zápletky, napr. riešenie zázrakom typu „deus ex machina“. Celá hra je po-
náškou na jarmočné gašparkovské predstavenia. Kvalita textu spočíva v samotnom  
jazyku. Postavy sú typické pre české ľudové bábkové divadlo (Gašparko, Baba Jaga, 
Princezná, Lúpežník, Čert, Vodník), sú „urozprávané“, každá z nich má množstvo 
nápadov a výmyslov, slovných hier – najviac protagonista Gašparko. V Gašparkovi 



85

na cestách sú však prítomné aj inovatívne, aktualizačné prvky, napr. v motíve Policaj-
ta, ktorý chce legitimovať Babu Jagu na metle. 

 1.3  Divadelná hra pre mládež

Autorom viacerých hier pre mládež je Josef  Mlejnek. V roku 1960 mu v pre-
klade M. Jančušku vyšla na Slovensku komédia Prvá skúška a v roku 1961 hra zo živo-
ta mládeže Hrdina. Obe hry sú témami kolektivizmu, vzornej socialistickej mládeže, 
pionierskych táborov a pod. typicky tendenčné, poznačené dobou a spoločenskou 
objednávkou. Skutočnosť, že Prvá skúška získala cenu v súťaži osvetového ústavu, 
svedčí skôr než o jej kvalitách o tom, že bola vytvorená v duchu dobovej kultúrnej 
politiky, v súlade s tým, čo sa od hier pre mládež očakávalo – vychovávať socialistic-
ky zmýšľajúcich občanov. Napriek tomu, že je žánrovo zaradená medzi komédie, je 
skôr sociálnou činohrou, príp. socialisticko-realisticky kreovanou hrou zo života do-
spievajúcej mládeže. Tematicky aktuálne postavený problém (šikanovanie a kom-
plikované prijatie nového člena pochádzajúceho z detského domova do kolektívu 
modelárskeho krúžku) je však spracovaný dosť povrchne a prvoplánovo. Motivácia 
konania protagonistu je síce jasná, ale pri rozuzlení je napriek tomu v hre evidentné 
transparentné pretláčanie spoločensky žiaducej tendencie príslušnosti ku kolektívu. 
Navyše v sujete je množstvo zápletiek a ich rozuzlení nevyplývajúcich z logiky deja. 
Realistické kreovanie témy sa podpísalo pod „poplatnosť dobe“ (od reálií, cez soci-
álne prostredie a pod.). Ako príklad uveďme vetu, ktorá je mottom celej hry ako vý-
chodisková a nespochybniteľná téza a ktorej syntaktický rozbor majú v rámci skúšky 
urobiť študenti: „V socialistickej vlasti nie je nikto sám.“ Didaktizmom poznačená je aj 
hra Hrdina (1961). Spoločenská objednávka je zjavná už v téme – družobné vzťahy 
so štátmi východného bloku a celá hra je len ďalšou z plejády tendenčne napísa-
ných hier pre mládež v tomto desaťročí. 

Do skromného počtu preložených a vydaných dramatických diel v roku 1968 
patrí aj hra pre mládež s dobrodružnými prvkami Orlie pero dvojice autoriek Ale-
ny Zaoralovej a Hany Prokopovej. Ide o  hru zo života detí v preklade M. Jančušku, 
kreovanú v intenciách socialistického realizmu a pretláčania idey kolektivizmu, do-
plnenú o piesne zo zborníka Spevy mladých od Ľuda Zelienku. Jednoduchý príbeh 
s jednou dejovou líniou zobrazuje atmosféru pionierskych táborov. Prostredníctvom 
nočnej hry v tábore, pri ktorej sa získava tzv. bobrík odvahy alebo orlie pero, sa vy-
svetlí záhadné svetlo na hrade. Napokon sa zistí, že hradným duchom je pán Riman, 
ktorý je voči deťom spočiatku nevrlý, ale keď mu v noci jedno z nich pomôže, zmení 
sa na milého deduška. Tradičná zápletka dobrodružných príbehov by mohla byť za-
ujímavou, keby nebola až príliš jednoduchá, jej riešenie od začiatku transparentne 
predvídateľné a keby sa dej redundantne neodohrával vo verbálnej rovine: postava 
prerozpráva ostatným postavám, čo divák už dávno vie. Problémom hry je absencia 
zamlčaného priestoru, ktorú každý umelecký text nevyhnutne potrebuje. Divákovi 
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nie je ponechaný vlastne žiadny priestor pre záhadu a lúštenie tajomstva. Pri texte 
Orlie pero sa nemožno zbaviť dojmu podceňovania mladého recipienta. 

Je až zarážajúce, že v prekladovej a vydanej dráme sa v priebehu 60. rokov 
v žánri hier pre mládež neobjavila žiadna taká, ktorá by nebola poznačená dobovou 
ideológiou. Všetky dostupné preložené hry z češtiny mali v sebe odtlačok tendenč-
nosti a didaktizmu, ktorý mnohonásobne prevyšoval umeleckú kvalitu textov. 

 2  Preklady dramatických diel pre deti a mládež 
  z ruštiny

Preklady ruských drám vychádzali pravidelne a popri českých hrách tvorili 
u nás najpočetnejšie zastúpenú prekladovú dramatickú tvorbu pre deti a mládež. 
Za povšimnutie možno stojí fakt, že v 60. rokoch do roku 1967 vychádzali v DILIZe 
v priemere dve hry ročne,  no v rokoch 1968 a 1969 absentujú. V týchto rokoch však 
možno badať celkový útlm vydávania prekladových drám, takže to môže, ale ne-
musí nevyhnutne súvisieť s politickými udalosťami v roku 1968. Zo sovietskych hier 
spomeňme napr. bábkovú hru  E. Borisovej Buratino na motívy rozprávky A. Tolsté-
ho Zlatý kľúčik (1961) či autorky M. Polivanovej Veselé medvieďatá (1962, preklad 
Iva Ozábalová). Samuil Jakovlevič Maršak napísal rozprávkovú knihu Mačkin dom 
(1961, preklad J. Turan) pre deti od piatich rokov, určenú aj na javiskové stvárnenie.  

Z ruských autorov najprekladanejším bol Jevgenij Švarc (1896 – 1958); 
za skúmané desaťročie mu u nás vyšli tri hry: Šarkan, Obyčajný zázrak a Cár Búrvo-
da (1962). V prípade týchto rozprávkových hier vysokých umeleckých kvalít mali 
prekladatelia a DILIZA dobrú voľbu. Jedine v rozprávkovej hre Cár Búrvoda (preklad 
Naďa Szabová) pri voľbe a kreovaní protagonistu – vojaka, ktorý je vykreslený ako 
hrdina, brániaci nevinných a bezbranných, možno badať vplyv spoločenskej objed-
návky. Autorské rozprávkové hry v troch dejstvách (Šarkan, preklad Dana Lehutová; 
a Obyčajný zázrak, preklad Ľuba Čížová) nesú v sebe atribúty univerzálnej výpovede 
o ľudskom charaktere i spoločnosti. Rozprávková hra Obyčajný zázrak je pre viac-
významovú výpovednú hodnotu, ako aj pre filozofický podtext, určená skôr starším
deťom a mládeži (ako aj všetky jeho hry). Žánrovo ju možno radiť k rozprávkovej 
komédii až satire. Pod povrchom navonok jednoduchého rozprávkového príbehu 
o hľadaní lásky (so zložitými peripetiami, kým sa naplní) možno vybadať aj satiric-
ké narážky na spoločenské a mocenské záležitosti. Prológ osciluje medzi komickým 
výstupom a didaktickou inštruktážou ku divadelnej fikcii. Celý sujet vychádza z tra-
gikomickej zápletky: podľa rozprávkového príbehu má Princezná pobozkať Med-
veďa a on sa premení na mládenca, do ktorého sa zaľúbi. Avšak bývalý čarodejník, 
teraz Gazda, ho len tak z pasie predčasne premenil na mládenca a teraz hrozí, že sa 
po bozku princeznej premení na Medveďa a ich láska sa nenaplní. Hodnota Švarco-
vej rozprávkovej hry spočíva vo všetkých zložkách: najmä v kreovaní postáv – ko-
mických spoločenských typov (Kráľ je typom „dobráka“, ktorý všetky svoje negatívne 
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vlastnosti a konanie zvaľuje na svojich predkov; Administrátor je v skutočnosti ty-
ran, ovládaný túžbou po moci a manipulujúci celý dvor a pod.), vďaka čomu je hra 
alegóriou na vtedajšiu i dnešnú spoločnosť, pretože vychádza z univerzálnych cha-
rakterov ľudí.  Bravúrny je aj komický jazyk: je civilný, postavy vedú briskné dialógy 
(bez  využívania archaizmov alebo rozprávkových klišé – tie ak sa vyskytnú, potom 
v parodovanej forme). Gros komiky je viac vo verbálnom než neverbálnom kona-
ní postáv. Ani po kompozičnej stránke sa nedá autorovi uprieť divadelná „umnosť“. 
Jednotlivé dejstvá sú ucelenými dramatickými obrazmi, medzi dejstvami však exis-
tujú časové posuny a nedopovedané miesta, ktoré otvárajú zatextový priestor vhod-
ný na interpretáciu.

Divadelnou hrou pre staršiu mládež Udeliť hodnosť chlapa zaujal J. Čebalin 
aj na Slovensku (vyšlo viacero vydaní). Prekladu sa zhostila Zuzana Poljaková (prvé 
vydanie v roku 1963). Už podtitul hry „skoro až tragický, maximálne seriózny príbeh 
o tom, ako sa z chlapcov stávajú chlapi“ dáva tušiť, že pôjde o tematiku z prostredia 
kasární, a teda z času povinnej vojenskej služby. Napriek tomu, že hra má nesporné 
kvality v oblasti využívania divadelných prostriedkov (budovanie výsostne divadel-
ných mizanscén), patrí medzi tendenčné hry pre mládež, s využívaním prostried-
kov z kategórie poetiky socialistického realizmu. Dominantnou prizmou, cez ktorú 
sa nazerá na dané prostredie (námorní vojaci) a na problém rebelujúceho mladíka, 
je preexponovaný pátos. Evidentnou slabinou textu je čiernobiele kreovanie po-
stáv (dobrí a prispôsobiví vojaci verzus rebelujúci hudobník). Jedinou rozporuplnou 
a pravdivejšie kreovanou postavou je práve rebelujúci protagonista Sarpaneva. Ak-
tuálne nastolený problém dospievania, schopnosti prevziať zodpovednosť za seba 
aj za iných, či obetovať sa, je však podaný a hlavne riešený modelovo, čiernobielo 
a hodnotovo diskutabilne prostredníctvom podriadenia sa vojenskému výcviku. 

B. P. Kabur žánrovo charakterizoval svoju hru Rops s prvkami sci-fi ako ky-
bernetickú hru pre mládež. Epický prológ, v ktorom jedna z postáv, Ujo Magnus, 
vovedie divákov do príbehu, ktorý im chce rozpovedať, sa v nasledujúcich troch 
dejstvách zmení na výlučne dramatický princíp a konverzáciu. Konštruktér Magnus 
schová u mamy Jurija robota, ktorého skonštruoval presne ako kópiu Jurija. Zároveň 
jeho mame prezradí, že ak by sa robot – Rops správal zle, musí mu povedať formul-
ku: „Viem viac ako ty“ a bude počúvať. Ich rozhovor tajne vypočuje Jurij s kamarátkou 
Kersti. Toľko k zápletke, v ktorej konanie Magnusa nie je motivované a ani v závere 
hry nie je vysvetlená jeho pohnútka nechať Ropsa skrytého u Jurija. Ide o jednu z hier 
o strete ľudského a kybernetického sveta, v ktorom robot síce má ľudskú podobu, 
dokáže robiť veci dokonalejšie ako človek, ale na rozdiel od neho nemá svedomie, 
z čoho potom vyvstanú ďalšie nedorozumenia, problémy a zápletky. Komponova-
nie deja vyznieva dosť nepravdepodobne, schematicky a v konečnom dôsledku ako 
konštrukt autora (situácie a riešenia zápletiek nevyplývajú z vnútornej motivácie ko-
nania postáv a z logiky deja). A tak hra je síce zaujímavým pokusom o konfrontáciu 
kybernetického a reálneho sveta, ale tvarovanie látky vyznieva veľmi schematicky 
a naivne. Žáner sci-fi bol síce v próze aj v dramatickej tvorbe v 60. rokoch obľúbený,
ale hra Rops má nižšie umelecké kvality. 
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A. Gvozdev napísal rozprávkovú hru so spevmi Smoliarka (1965, prel. F. Wie-
dermanová a V. Valach) v siedmich obrazoch pre deti od šesť do pätnásť rokov 
na motívy talianskych ľudových rozprávok. Je to klasická rozprávková hra vychá-
dzajúca z ľudových motívov talianskej kultúry, v ktorej dominuje princíp putovania 
a skúšok. Prostredie je typicky talianske, čomu zodpovedajú aj mená postáv a ich 
temperamentné charaktery. Svet sluhov výrazne pripomína správanie sa typov v ta-
lianskej commedie dell´arte. Brilantne komponované prelínanie komických situácií 
(napr. kráľ Pietro sa nechá služobníctvom nosiť v koši na bielizeň, lebo sa chce stá-
le zobudiť na inom mieste) a dynamických komických dialógov, ktoré sa striedajú 
s vážnymi situáciami (osud smutnej smoliarky Santíny). Posolstvo rozprávky mož-
no zhrnúť do ponaučenia „vziať osud do vlastných rúk“, zápasiť v ťažkých situáciách 
a nevzdávať sa. Tento princíp je v hre invenčne kreovaný a podaný aj cez alegorickú 
postavu Osudu – v podobe alter ega, dievčaťa, ktoré vyzerá presne ako Santína, ale 
stelesňuje jej tienistú stránku (je otrhaná, všetkým praje a robí zle). Santína sa posta-
ví na odpor Osudu a snaží sa „dievča“ prehovoriť, aby sa správalo podľa jej predstáv. 
Napokon privedie k dobrému správaniu aj kráľa, ktorý si ju vezme za ženu a vráti sa 
s ňou domov. Gvozdev tak do „sovietskeho priestoru“ importoval aj inú, typicky ta-
liansku ľudovú kultúru. 

Arkadij Gajdar bol preferovaným autorom už od 50. rokov (modelový proza-
ický text Timur a jeho družina z roku 1950 sa stal povinným čítaním). Do slovenčiny 
bol preložený aj jeho dramatický text Bubeníkov osud  (1960; prel. Pavol Makovník), 
ktorý je dramatizáciou pôvodne epickej predlohy. Bubeníkov osud podobne ako aj 
iné texty Gajdara sa vyznačuje všetkými atribútmi socialistického realizmu a ten-
denčnosti (najväčšou hanbou pre detského hrdinu by bolo vylúčenie z pionierskeho 
kolektívu, a to odňatím pionierskej šatky). Z protagonistu dieťaťa – obete sa stane 
hrdina, pretože sa postaví proti agentovi (ktorým je jeho vlastný ujo) aj s použitím 
nabitej zbrane. Bubeníkov osud sa vyznačuje veľkým množstvom postáv, aj masový-
mi scénami. Postavy sú kreované čiernobielo, pozitívne postavy sú patetické a celá 
hra pôsobí ako agitka. 

Kvalitné prozaické dielo Nikolaja Nosova Nevedkove dobrodružstvá, ktoré 
v záplave prekladov sovietskej literatúry vyniká, našlo svoj divadelný pendant v báb-
kovej hre s pesničkami s rovnomenným názvom Nevedkove dobrodružstvá (1967). 
Dramatizátorom bol sám autor N. Nosov. Prekladateľkou rovnako prozaickej i diva-
delnej podoby M. Ďuríčková, ktorá zabezpečila zachovanie umeleckej hodnoty ori-
ginálu aj v slovenskom preklade. Nosov pri koncipovaní bábkovej hry s pesničkami 
urobil výraznú selekciu rozprávkového románu, do divadelnej podoby transformo-
val len vybrané epizódy Nevedkových príbehov (Nevedko ako hudobník, Nevedko 
ako maliar, spisovateľ a i.) a nechal vyniknúť ponaučenie v závere o odhodlaní tr-
pezlivo sa učiť, až potom konať. Krátky dej (dve dejstvá) je situovaný do rozprávko-
vého mesta, ktoré obývajú bábky – Kratuľkovia žijúce v malých domčekoch. Nosov 
sa preukázal ako dramatik s bohatou divadelnou predstavivosťou. Text má podrob-
né autorské poznámky: od opisov postáv, scény, až po nonverbálne konanie a pod. 
Z kompozičného hľadiska možno badať následné radenie jednotlivých sčasti uzavre-



89

tých dramatických situácií, konfliktov Nevedka s jednotlivými Kratuľkami. Ide v pod-
state o mikropríbehy, ktoré spája putovanie a hľadanie sa Nevedka. Nosovov text je 
hodnotný a príťažlivý jednak v kondenzovanej kompozícii (v dynamickom striedaní 
obrazov, vo vystavaní jednotlivých obrazov), v kreovaní komických postáv, komic-
kých situácií, v krátkych a hutných dialógoch s vyváženosťou nonverbálneho kona-
nia a taktiež v tom, akým spôsobom dokázal spojiť vtipný príbeh, ktorému rozumie 
dieťa, s parodovaním society, ktorú si vychutná dospelý divák. Nie je preto náhodná 
obľúbenosť postavy nešikovného Nevedka, cez ktorú autor podáva pravdivý a neli-
chotivý obraz spoločnosti. Komično tkvie v rozpore protagonistu Nevedka v tom, čo 
chce robiť, ale nedokáže to. Kvalitná moderná bábková hra využíva nové divadelné 
postupy, láskavý humor, ale i satiru  a sebairóniu (napr. v scéne o Nevedkovi a Básni-
kovi), ktorej nadčasovosť je nespochybniteľná.

 3  Maďarské a poľské hry v kontexte
  dramatickej tvorby pre deti a mládež na Slovensku

V skromnom počte maďarských dramatikov, ktorých hry pre deti a mládež 
boli v 60. rokoch preložené do slovenčiny, figurovali mená Szilágyi Dezső (prelože-
ná bábková hra Janko a Julka na námet Grimmových rozprávok, 1960), Urbán Gyula 
(bábková hra Belasý Peter voľne na motívy Lewitta Hima, 1963) či Ignácz Rózsa (báb-
ková hra Šípková Ruženka, 1965). 

Siposs Jenő napísal ešte v roku 1959 rozprávkovú hru Javorček, ktorú v ro-
ku 1964 do slovenčiny preložil Michal Bogár. Hoci prvotne ide o dramatizáciu podľa 
básne Mihálya Tompu, zápletka aj jej riešenie vychádzajú z motívov ľudových roz-
právok. Svedčí o tom aj fabula: Kráľ usúdi, že kráľovnou bude tá z jeho dcér, ktorá ho 
najviac ľúbi. Dôkazom lásky má byť skúška. Kráľovnou bude tá, ktorá prinesie z lesa 
jahody. Staršie sestry však zo závisti, že Anika našla jahody ako prvá, sestru zabijú 
a zahrabú v lese. Z ratoliestky javorčeka, kde leží mŕtva Anika, vystrúha Pastier fuja-
ru, ktorá pri hre spieva. Anika usvedčí sestry, ktoré Kráľ vykáže z krajiny. Pastierik po-
mocou zázračného šípu pomôže Aniku oživiť. Z fabuly, ale aj zo stvárnenia látky je 
zrejmé, že ide o klasickú rozprávkovú hru na ľudové motívy. 

Do slovenčiny bola preložená aj básnická rozprávka Čongor a Víla (1961) maďar-
ského básnika z obdobia romantizmu Vörösmartyho Mihálya. Hoci v nej vystupujú 
klasické rozprávkové bytosti (ježibaba, škriatkovia, víla) a je žánrovo charakterizo-
vaná ako básnická rozprávka, jej náročný jazyk (zložitá básnická skladba, archaický 
jazyk, metaforizácia), sujet (podobná zápletka ako v hre Sen noci svätojánskej, nie je 
zanedbateľný fakt, že do maďarčiny Vörösmarty prekladal Shakespearove hry) a filo-
zofický podtext nesvedčia o tom, že jej adresátom mal byť detský recipient. 

Z poľštiny boli v 60. rokoch do slovenčiny preložené hry Tigríček Hanny Ja-
nuszewskej, divadelná hra Čarovná čiapka (1964) Magdaleny Samozwanieczowej 
a bábková hra O muzikantovi Zvŕtalovi (1965) Jana Wilkowského. Bábková hra s pes-
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ničkami v troch dejstvách Tigríček od H. Januszewskej (1964, prel. Ján Miškovič) vy-
niká svojím pútavým príbehom, určeným najmenším divákom, a s tým súvisiacou 
jednoduchou, ale premyslene stavanou kompozíciou (krátke scény, sledovanie vnú-
tornej logiky príbehu). Stvárňuje jednoduchý príbeh malého Tigríčka Petríka, ktorý je 
ustráchaný, a preto ho ostatné smelé tigre spomedzi seba vylúčia (zoberú mu iden-
titu tigra – pruhy). Kompozičným prvkom je rozprávkový motív putovania, ktorý je 
v hre dominantný. Petrík sa vyberie hľadať si kamarátov a nadobudnúť odvahu, aby 
mohol byť prijatý späť medzi tigrov. Hľadanie stratenej identity tvorí gros jednotli-
vých krátkych scén (neustála frustrácia z toho, že medzi ostatné zvieratká nepatrí 
a že nedokáže prekonať svoj strach). Vyriešenie problému a ponúknuté ponaučenie 
majú dostatočne silnú vnútornú motiváciu. Obrat nastáva v treťom dejstve: Tigríček 
sa vracia domov rovnako bojazlivý, ale keď jeho veľmi chorá mama potrebuje lekára, 
nebojí sa poňho ísť aj v búrke a prekonať nebezpečné prekážky, len aby ju zachránil. 
Spomedzi preložených hier pre najmenších divákov predstavuje Tigríček H. Janus-
zewskej kvalitnú bábkovú hru s didaktickým posolstvom, ktoré však vychádza pria-
mo z logiky príbehu a nie je preto prvoplánové. 

 4  Preklady slovinských, srbských a rumunských hier
  do slovenčiny

Jediným slovinským autorom, ktorého hry boli v sledovanom období prelože-
né do slovenčiny, bol spisovateľ pre deti a mládež Pavel Golia (1987 – 1959); v pre-
klade B. Hečka vyšli jeho hry Úbohá Anička a Jurko (obe 1960). Úbohá Anička vyšla 
v slovinskom origináli ešte v roku 1953. Napriek snahe o napísanie modernej, netra-
dičnej hry s inovatívnymi prvkami (aktualizačné alúzie na Popolušku) jej chýba viac 
invencie. Hlavná postava, Anička, sa nachádza v situácii Popolušky, jej otec je astro-
nóm a uvedomuje si, že za svoju a dcérinu ponižujúcu situáciu môže aj on, pretože 
nie je schopný postaviť sa na odpor svojej žene a Aničkinej macoche. Trochu neprav-
depodobná je dramatická zápletka: kráľovič, ktorý raz počas búrky zablúdil a v do-
me, kde ho prichýlili, uvidel krásnu, skromnú dievčinu (Aničku) a potom ju nevie 
nájsť, ale veľmi po tom túži. Napriek tomu, že sa pohybujeme vo fiktívnom priestore
rozprávky a prelínanie rozprávkového fantazijného a reálneho sveta tu má svoju li-
cenciu, v prehistórii príbehu je veľa nedomysleného a nepravdepodobného. Autor 
osciluje medzi tragikomickosťou, strieda vážne polohy s komickými scénami (napr. 
opitý astronóm Salamandra na bále). Komické až klaunské gagy tvoria vedľajšie de-
jové línie, ktorým autor venoval pozornosť v takej miere, až ich košatenie odvádza 
pozornosť od hlavnej dejovej línie. Jazykovú stránku hry tvorí próza s veršovanými 
časťami. Problémom jazykovej verbálnej zložky sú tézovité repliky. Postava často pr-
voplánovo objasňuje dej, opisuje svoje vlastnosti aj vlastnosti iných postáv. Hra je 
viac konverzačná, dej pomalý, retardovaný jednak konverzáciou, jednak uvedenými 
vedľajšími dejovými líniami. Rozprávkový fantazijný svet a „reálny“ svet postáv sa 
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spájajú v postave žobráka Dobromila, ktorý napokon pomáha viesť rozuzlenie prí-
behu ku šťastnému koncu (privedie Aničku na bál). 

Do kategórie juhoslovanskej tvorby patrí rozprávková hra s pesničkami Bran-
ka Mihaljeviča Medzi rozprávkami (zo srbochorvát. orig. prel. Andrej Vrbacký, texty 
piesní Jarko Elen; 1965). Ide o interaktívne zameranú hru pre menšie deti s personifi-
kovanými postavami predmetov (Bábika, Roleta, Kačka, Kohútik a i.). Jednoduchosť 
je prítomná jednak v jazyku (miestami až naivné dialógy),  jednak v jednoduchom 
deji. Fabula je postavená na jednoduchej zápletke a dramatickej situácii: na rozho-
vore Stojka, reklamnej figuríny pred kníhkupectvom, s Roletou počas jednej noci.
Veci z výkladu ožívajú a komunikujú s deťmi v obecenstve. Hra funguje na princípe 
interakcie s publikom. Zaujímavý je prechod z ilúzie výkladu, v ktorom v noci ožívajú 
veci, do divadelnej reality. V interakcii s deťmi sa však nájdu aj manipulatívne a dis-
kutabilné výzvy. Napr. pochod detí a vytvorenie regimentu vojakov, aby vyzvali jed-
nu z postáv, Kačku, na prehliadku. Kačka od ich pochodovania ohluchne, preto jej 
chcú ostatné hračky zavolať lekára. Z uvedenej zápletky vyplývajú komické situácie 
a vtipy – najmä vo verbálnej rovine. Záver vyznieva násilne didaktizujúco – premena 
chválenkárskej Kačky na dobroprajnú a skromnú po vyčistení uší. Finále tvorí scéna 
príchodu vlaku, ktorý odvezie všetky hračky späť do ich rozprávky, pretože sa blíži 
nový deň. Hodnota hry je viac v interaktívnosti a snahe o participáciu detských di-
vákov na fiktívnom dramatickom dianí na scéne, než v samotnom príbehu rozpráv-
kovej hry.

Všetky rumunské hry, ktoré boli v 60. rokoch preložené do slovenčiny, sú ukáž-
kou toho, ako ideológia vstupovala do umenia, ale aj do myslenia detí, a deformo-
vala ich. V roku 1966 vychádza v preklade Stely Ivaničovej súbor bábkových hier 
rumunských autorov pod názvom Slnečný lúč a iné bábkové hry. Dve z nich sú ur-
čené menším deťom a jedna starším. Všetky sa však vyznačujú evidentnou snahou 
o didaktické stvárnenie témy. Prvoplánový didaktizmus uberá na hodnovernosti zo-
brazovaného príbehu a na umeleckej kvalite týchto hier. Asi najhodnotnejšia z nich 
je rozprávková hra Slnečný lúč od A. T. Popescu. Slnečný lúč je jednoduchá bábková 
hra s malým množstvom postáv (myška Muf, porcelánová tanečnica Pitt a Mačka) 
určená pre najmenších, čo potvrdzujú aj jednoduché naračné prostriedky. Presved-
čivosť príbehu tkvie v správaní sa obetavej myšky Muf, ktorá chce pomôcť tanečnici 
a zlomenú nôžku jej prilepí suchým glejtom, ktorý roztopí súcitnými slzami; tak ju 
zachráni pred mačkou. V závere posolstvo hry (silu priateľstva, evidentnú zo samot-
ného príbehu) ešte didakticky potvrdzuje téza: „Nijaká cena nie je príliš vysoká, keď 
sa ti ňou podarí zbaviť sa samoty a získať si priateľa“ (s. 14). Kým didaktizmus Slneč-
ného lúča je na úrovni morálky, didaktizmus bábkovej hry Viorici Huber Kto ochrá-
ni zvončeky? je už na úrovni ideológie. Je až zarážajúce, ako sa moderné divadelné 
prostriedky spojili v hre s výraznými tendenčnými črtami. Vzhľadom na spoločenský 
kontext to však ani nie je prekvapujúce. Kto ochráni zvončeky je hra so spevmi pre 
menšie deti. Pozitívom je brilantné využívanie výtvarných prostriedkov bábkového 
divadla, dynamického strihu (krátke obrazy, variabilné priestorové zmeny), dokonca 
s možnosťou filmovej projekcie. Aj tu dominuje myšlienka sily priateľstva, ale v tej-
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to bábkovej hre jednoznačne v službách socialistickej ideológie.  Didaktizmom je 
poznačená aj tretia hra, veselohra pre mládež Neobyčajný koncert od Eduarda Juris-
ta  (1928) a  Iona Mustatu. Protagonistom je trinásťročný chlapec Gumička, ktorý sa 
správa na svoj vek neadekvátne (mladšie). Chce byť hudobníkom, ale do orchestra 
ho neprijali pre zlé známky. Na jednej strane je postavená fikcia (napr. putovanie
do minulosti, do praveku, aby Gumička zistil, že súčasná škola je lepšia), na druhej sa 
tu možno stretnúť s princípom divadla v divadle – výchovný koncert školského or-
chestra, do ktorého Gumičku napokon prijmú, pretože uzná, že učiť sa je potrebné. 
Zaujímavé je prepojenie miniatúrnych dejových zápletiek (s humornými situáciami) 
a antisujetových postupov, ktoré vrcholí jedným veľkým hudobným číslom. Diskuta-
bilná je však umelecká hodnota (prvoplánový didaktizmus a tendenčnosť) a žáner: 
ide o divadelnú hru pre bábkové divadlá alebo o výchovný koncert? 

Ukážkovým tendenčným textom preniknutým socialistickou ideológiou je 
napokon divadelná hra Alexandra Popovici Chlapec z lavice (1963; preklad Stela Iva-
ničová). Vyznačuje sa veľkou disproporciou medzi použitými modernými divadel-
nými prostriedkami a obsahovou náplňou. Využíva zaujímavé antiiluzívne postupy, 
priznáva, že všetko, čo sa deje na javisku je len hra, je charakteristická odstupom 
od dramatického diania, epickými prvkami a scudzovacími efektmi (typickými 
pre epické divadlo), prítomnosťou kulisárov (diváci môžu vidieť zmeny kulís priamo 
pred svojimi očami) i postavy Režiséra na javisku, ktorý s nimi komunikuje, je hýba-
teľom diania a zároveň ho opisuje. Nesujetovosť je ďalším typickým znakom tejto 
hry, v ktorej je síce prítomná hlavná postava medvedíka Marina, hľadajúca svojich 
stratených rodičov, ale hlavný dej je retardovaný jednak dialógmi a vyššie uvede-
nými nesujetovými postupmi, jednak podstatnejšou líniou, a tou je industrializácia 
krajiny: ľudia kvôli výstavbe zničili les. Autor využíva postupy typické pre divadelnú 
avantgardu 60. rokov, ale tie v tomto prípade slúžia ideologickej myšlienke socializ-
mu. Absurdné je posolstvo celej hry: aj zvieratá majú pomáhať industrializácii a ma-
jú sa učiť pracovať od ľudí. Chlapec z lavice je hrou s „prevrátenými hodnotami“ (je 
v poriadku, že ľudia ničia les, zvieratá im v tom majú pomáhať, pozitívne riešenie 
pre zvieratká je postavenie zverinca a deti v hľadisku im v tom majú pomáhať, med-
vedík napokon nájde rodičov v cirkuse, ktorí sú spokojní, že sú skrotení, lebo majú 
čo jesť, deti zvieratkám postavia zverinec a budú ich chodiť kŕmiť a obzerať atď.). Je 
ukážkovou hrou s antiekologickým a antihumánnym posolstvom. Repliky sú tézovi-
té a celá hra napokon vyznieva chaoticky (mix divadelných postupov, nápadov, do-
konca mini výchovný koncert). Spočiatku má divák a hlavne súčasný čitateľ dojem, 
že zo strany autora ide o žart, teda že ide žánrovo o komédiu, ale ďalšie odvíjanie 
deja a záver ho presvedčí o opaku. Pri žiadnej zo skúmaných hier 60. rokov recipient 
nenadobudne taký intenzívny dojem, že ide o vyslovene škodlivú, manipulujúcu 
hru, o text explicitne poplatný dobe. 

Pohľad do prekladovej dramatickej tvorby pre deti a mládež 60. rokov stačil 
na to, aby bolo zrejmé, že kultúrna politika sa v dobách minulých razantne podpísala 
pod ideovú tendenčnosť. Hoci tendenčné diela sa našli aj v tvorbe pre deti, v tvorbe 
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pre mládež išlo v tomto období takmer o pravidlo. Viac kvalitných diel nepoplatných 
dobe teda bolo medzi dramatickými textami pre deti. Nie je prekvapujúce, že poeti-
ka rozprávkových hier ponúkala priestor aj na vytvorenie rozprávkového fantazijné-
ho sveta, na metaforickejšie vyjadrovanie, a tak sa v tejto žánrovej kategórii možno 
po tematickej stránke stretnúť s univerzálnejšími výpoveďami (napr. komédia N. No-
sova Nevedkove dobrodružstvá, 1967; fraška J. Jílka Gašparko na cestách, či rozpráv-
kové hry Josefa Kainara Zlatovláska, 1969; F. Pavlíčka Bajaja, 1968; H. a J. Lamkovcov 
O veselom hrobárovi, L. Aškenazyho Šlamastika s Mesiacom, 1961; H. Januszewskej 
Tigríček, 1964  a i.).

A to sme sa dotkli len divadelného umenia. Podnetné by bolo konfrontovať si-
tuáciu edičnej prekladovej drámy s preloženými a odvysielanými rozhlasovými a te-
levíznymi dielami pre deti a mládež. Nazdávame sa však, že situácia by nebola veľmi 
odlišná. Pre náročnosť výskumu a pre potreby projektu mapovania knižnej kultúry 
pre deti a mládež sme sa nateraz obmedzili len na vydávanú prekladovú drámu.
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