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4. kapitola

DVA POHĽADY
DO ŽÁNROVO STVÁRNENEJ 

DOBRODRUŽNOSTI A FANTASTIKY

 1  PREKLADY VEDECKO-FANTASTICKEJ LITERATÚRY
  DO SLOVENČINY V 60. ROKOCH 20. STOROČIA
  (Peter Karpinský)

Produkcii vedecko-fantastických textov sa na území Slovenska (na rozdiel 
od Čiech, kde mal tento žáner relatívne dlhšiu tradíciu) v 50. a 60. rokoch 20. storo-
čia venovalo len málo autorov; žáner teda predstavoval isté nóvum. To sa odrazilo 
i na  výbere prekladových diel. Voľbu prekladových titulov alebo autorov ovplyv-
ňovala aj spoločenská situácia (polarizácia sveta na socialistický a kapitalistický 
blok, studená vojna, z toho vyplývajúca ideologická vojna). Preklady diel vedec-
kej fantastiky sa preto (okrem nepatrných výnimiek diel klasických autorov) orien-
tujú predovšetkým na socialistické krajiny s dôrazom na knihy autorov bývalého 
Sovietskeho zväzu. 

Prekladané texty sci-fi literatúry obdobia 60. rokov 20. storočia mali často
veľmi silné ideologické konotácie, pričom sa mnohokrát stávali propagátormi so-
cialistického svetonázoru. Svet budúcnosti, ktorý stvárňovali, budovali na ideách 
marxizmu a zobrazovaná spoločnosť už vykazovala všetky znaky komunizmu. Ten-
to ideový kontext sa objavoval i v textoch, ktoré nemali striktne sociálno-utopické 
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zameranie. Ďalšou témou, ktorá výrazne rezonovala v dobových vedecko-fantas-
tických dielach, bola kritika náboženstva ako prostriedku zotročovania ľudstva. Ve-
decká orientácia sci-fi kníh akoby napomáhala zámerom dehonestácie náboženstva
a viera sa dostávala do ostrej opozície k vede.

Ako prvé si všimneme dielo Vadima Ochotnikova (1905 – 1964) Do hlbín 
zeme. Aj keď v slovenskom preklade vyšlo ešte v roku 1958, teda nespadá do pre-
kladovej literatúry 60. rokov 20. storočia; predsa len ho však spomenieme, pretože 
z nášho pohľadu predstavuje výrazný typ budovateľského vedecko-fantastického 
románu. 

Tento román je síce označený ako vedecko-fantastický, ale v podstate ide 
o spoločenský, budovateľský text, pričom prvky fantastiky sa objavujú len na dvoch 
miestach: vytvorenie podzemného stroja a prinavrátenie vody do púšte. Ostané čas-
ti príbehu sa viac venujú medziľudským vzťahom na pracovisku, „problémom“ socia-
listického človeka, či priamej propagácii socialistického zriadenie. Text sa nevyhýba 
ani kritike niektorých spoločenských nedostatkov (oneskorené dodávateľsko-odbe-
rateľské vzťahy, nekvalitné výrobky, vierolomnosť niektorých súdruhov a pod.). 

Centrálnym riadiacim orgánom spoločnosti je strana a komsomolská organi-
zácia, ktorá priateľsky a otcovsky riadi aj súkromný život svojich členov. Postavy sú 
silne štylizované v duchu socialistického realizmu. Fungujú ako socialistické vzory, 
čo sa prejavuje aj v ich dialógoch. Nechýbajú ani klasické rekvizity socialistického 
diela, ako sú brigády socialistickej práce, plnenie úloh na viac než 100 %, vykresľova-
nie ZSSR ako krajiny neobmedzených možností, časté porady a rokovania, zostavo-
vanie plánov, kolektívne cítenie jednotlivca, spolupatričnosť, vyzdvihovanie pozitív 
socializmu v opozícii k buržoáznemu svetu v USA a Anglicku. Veľká pasáž v románe 
je venovaná etike socialistickej vedeckej tvorby. Text prináša výrazné a jasne formu-
lované morálne poučenie, že síce treba hľadieť dopredu a hľadať nové techniky, no 
zároveň netreba zabúdať ani na to staré a osvedčené. Zároveň sa de facto postulujú 
aj základné tézy umenia socialistického realizmu. Z hľadiska doby vzniku sa v príbe-
hu objavujú aj reflexie na II. svetovej vojnu.

Román Vadima Ochotnikova je príkladom dobovej schematickej budovateľ-
skej literatúry s prvkami sci-fi.

Vedecko-fantastický román Alexandra Beljajeva (1884 – 1942) Ariel (z rus. 
orig. prel. a upr. L. Švihran) je príbehom o chlapcovi, ktorý vďaka injekciám rádio-
aktívneho izotopu nadobudol schopnosť lietať. Dej sa odohráva v Indii, Amerike 
a Anglicku. Hrdina pri svojom úteku zo školy v Madrase prežíva dramatické udalosti, 
zoznamuje sa s krutosťou kolonizátorov, ale aj indických rádžov, s americkým bizni-
som i s nadutosťou anglickej šľachty. Nakoniec sa uchyľuje k prostým Indom, kto-
rých si zamiloval.

Napriek tomu, že román na svoju dobu predstavuj pomerne zaujímavý ve-
decko-fantastický (či fantastický) text, predsa len je ideologicky poznačený. Konci-
povaný je podľa tézy Karla Marxa o tom, že náboženstvo je ópiom ľudstva. Vo svete, 
v ktorom klasické náboženstvá strácajú svoju prestíž a prestávajú byť oporným pilie-
rom spoločenského zriadenia, vzniká spojením západnej a východnej teológie teo-
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zofická sekta – Biela lóža, ktorá sa pomocou inscenovaných zázrakov snaží prinavrátiť
ľudí k viere a tak ich ovládnuť, opätovne v nich roznietiť náboženský fanatizmus. 
Beljajev tu vykresľuje monštruóznu mašinériu moci založenú na vykonštruovanej 
ideológii. 

Okrem tohto nového náboženstva, ktoré v románe slúži ako pars pro toto 
všetkých svetových vieroúk, sa autor sarkasticky stavia aj k reálne existujúcim ná-
boženstvám, či už tým, že verbálne spochybňuje ich morálne hodnoty, alebo ich 
členov stavia do komických pozícií zosmiešňujúc to, čo reprezentujú. Popri kri-
tike náboženstva sa autor venuje i kritike anglického kolonializmu a americkej 
nadvláde peňazí. 

Arielov príbeh je motivicky podobný príbehu Dickensovho Olivera Twista. 
Ariel, vlastným menom Aurelius Halton, od detstva vyrastá v krutom prostredí Dan-
daratu evokujúcom Dickensov chudobinec, aj tu deti hladujú, sú bité a týrané. Arielo-
vi sa však podarí ujsť, pričom sa čitateľ v paralelne sa odvíjajúcom príbehu dozvedá, 
že Ariel je synom bohatých rodičov, ktorí však predčasne umreli a svoj majetok zveri-
li právnickej firme Bowden a Huzzlon. Obaja advokáti majú majetok spravovať a ako
poručníci sa starať o súrodencov Haltanovcov Aureliusa a Janu. Právnici si však pe-
niaze chcú nechať, Aréliusa dajú uniesť do Indie, kde je umiestnený do Dandaratu 
s príkazom, aby tu z neho urobili osobu, ktorú budú môcť zbaviť svojprávnosti. V zá-
vere sa Ariel, rovnako ako Oliver Twist, stretáva so svojou skutočnou rodinou a stáva 
sa z neho bohatý muž – anglický šľachtic. Tu sa však podobnosť s Charlesom Dicken-
som končí: zatiaľ čo Twist si svoje bohatstvo užíva a žije spokojným životom, Ariel 
prehliadne faloš bohatej spoločnosti a vracia sa späť do chudoby bežného indické-
ho ľudu. Záver Beljajevovho románu je v súlade s dobovou socialistickou ideológiou 
o nadradenosti pracujúcich más, ktoré sa na rozdiel od stagnujúcej a zahnívajúcej 
aristokracie a buržoázie vyznačujú morálnou čistotou. 

Kritike je podrobený aj americký spôsob života, ktorý podľa Beljajeva spočíva 
len na hromadení majetku a zisku. Spojené štáty americké sú v Beljajevovom romá-
ne vykreslené ako krajina zločinu, podvodu a korupcie, opäť v duchu prosocialistic-
kej ideológie.

Napriek tejto ideologickej zaťaženosti predstavuje text Alexandra Beljaje-
va pomerne zaujímavý psychologický príbeh vydedenosti jednotlivca, osamelosti 
a hľadania si miesta vo svete a v živote. Väčšina postáv je síce typizovaná tak, aby pl-
nila potreby kritiky spoločenského zriadenia a cirkvi, ale hlavná postava predstavuje 
aj vcelku realistickú sondu do duše dospievajúceho človeka.

Čo sa týka vedecko-fantastického zamerania románu, Beljajev, ako sme 
v úvode naznačili, využíva len jediný fantastický moment a tým je schopnosť hlav-
nej postavy lietať. Ariel ju nadobudol na základe pokusu dr. Hyda. Nejde teda o ve-
decko-fantastický román v jeho čistej forme, ide skôr o sociálno-dobrodružný, resp. 
antiklerikálny román, ktorý motív vedeckej fantastiky (vynález izotopu ovplyvňujú-
ceho pohyb častíc) využíva len ako spúšťací moment celého príbehu, no on sám nie 
je motívom kľúčovým. 
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Román rumunského autora Sergiu Fărcăşana (1924) Bolo to v roku 41 042 
(O iubire din anul 41 042, 1958) predstavuje autorovo debutové dielo s pomerne 
komplikovaným dejom, ktorý sa odohráva na dvoch úrovniach, v dvoch priestoroch: 
na Zemi roku 41 042 a na vesmírnej lodi Noemov koráb, ktorá sa po niekoľkotisícroč-
nom putovaní vracia späť na domovskú planétu.

Ide o vizionársky a utopický text. Dej príbehu sa začína okolo roku 50 000, 
ako sa dozvedáme z Predslovu, keď sa istý premiestňovač planét rozhodne napísať 
rozprávku pre svoje vnúčatá a pravnúčatá. Autor je však odvolaný do práce a jeho 
text automaticky dokončí počítač. Príbeh je vďaka tomuto sujetovému zacykleniu 
koncipovaný ako „historický“ román, čo umožňuje fiktívnemu autorovi vysvetľovať
svojim súčasníkom z 50. tisícročia niektoré reálie z minulosti; tak zároveň aj Fărcăşan 
vysvetľuje svoje fantastické predstavy čitateľom z 20. storočia. 

Ústrednou témou románu sa stáva láska. Štruktúrované ľúbostné vzťahy, kto-
ré sa v románe objavujú, hraničia však s brakovým románom, čo v konečnom dô-
sledku v doslove priznáva aj fiktívny autor (premiestňovač planét). Za vytvorenie
„banálneho príbehu“ podľa neho zodpovedá počítač, ktorý jeho prácu dokončil. Na-
priek tomu, že motív lásky je v závere bagatelizovaný, autor mu v románe venuje 
rozsiahly priestor, ba niektoré pasáže tendujú až k akýmsi úvahám o zmysle lásky. 

Z hľadiska propagácie socialistických ideí je svet roku 41 042 svetom doko-
nale fungujúceho komunizmu a všetkých jeho zásad. Nový vek sa počíta od roku 
1957, keď ZSSR do vesmíru vypustil sputnik, hoci pôvodný spôsob datovania bol na-
stavený od Októbrovej revolúcie roku 1917. Celý vývoj dejín smeruje od tzv. antic-
kého sovietskeho socializmu k planetárnym komunistickým republikám. Základom 
tohto zriadenia je fyzická práce, ľudia si uvedomujú vzťah medzi duševnou a fyzic-
kou prácou, a preto sa práce priam dožadujú – odopretie práce sa vníma ako trest. 
Fărcăşan sa tu priamo odvoláva na Engelsovo dielo Podiel práce na poľudštení opice: 
len fyzickou prácou sa môže ľudstvo ďalej zdokonaľovať a napredovať. Diela Engelsa 
a Marxa sa stali základnými piliermi rozvoja a fungovania sveta, postavenia človeka 
v spoločnosti a jeho „slobody“. Celá spoločnosť je vďaka tomu silne a presne organi-
zovaná, ale všetko sa to deje len preto, aby dobre fungovala. Postavy vo vzájomných 
rozhovoroch citujú pasáže z Marxa, Engelsa či Darwina a prvky starého, tzv. antic-
kého socializmu sa dostali aj do umenia. Najobľúbenejšia je realistická maľba (po-
dobne ako v socialistickom realizme) a základom architektúry sa stalo Mauzóleum 
V. I.  Lenina na Červenom námestí v Moskve. Román Sergiu Fărcăşana sa tak stáva 
nielen vedecko-fantastickým, ale aj utopicko-sociálnym románom o fungovaní do-
konalej komunistickej spoločnosti.

Z hľadiska vedecko-fantastických motívov sa ako dominantný javí vynález 
nonverbálnej komunikácie medzi ľuďmi alebo medzi človekom a strojom. Zaujíma-
vé je, že hoci román vznikol v roku 1958, Fărcăşan vizionársky predpovedal existen-
ciu osobných počítačov (v slovenskom preklade kalkulačných prístrojov) a dokonca 
aj ich vzájomné prepojenie, teda akúsi internetovú sieť, čítačky kníh a pod. Na dru-
hej strane sa však v súčasnosti ako komický javí spôsob „výučby“ nových počítačov, 
ktoré neprenášajú dáta, ale učia sa v škole, pričom ich učí starší počítač – profesor. 
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Celkom presné sú však autorove postrehy o genetike a úpravách ľudského genofon-
du, resp. originálne sú nápady o vytvorení antigravitačných polí, ktoré by dokázali 
zrýchliť pohyb telesa. 

V románe nechýba ani napätie, predovšetkým v dramaticky vypätých situá-
ciách, a takmer esejistické pasáže o etike, estetike atď. Sú však na ňom badateľné 
začiatočnícke chyby debutanta i prehnaná snaha aplikovať idey Marxovho a Engel-
sovho učenia do literárneho diela. V súčasnosti by už čitateľa pravdepodobne nedo-
kázal osloviť, no v období vzniku mu nemožno uprieť isté literárne kvality. 

Prvotina ukrajinského spisovateľa Vladimíra Savčenka (1933 – 2005) Čierne 
hviezdy (1963)  je veľmi silne ovplyvnená sovietskou protiamerickou propagandou 
50. a 60. rokov 20. storočia a ideologicky poznačená studenou vojnou. 

Zaujímavosťou príbehu o vzniku a využití nového prvku neutridu je strieda-
nie spôsobov rozprávania a premeny rozprávača. Čitateľ je uvádzaný do deja po-
mocou vševediaceho rozprávača, neskôr sa okrem klasického rozprávania objavujú 
i prvky publicistického štýlu, keď autor na zdynamizovanie výpovede využíva citáty 
i celé časti šokujúcich novinových článkov a prvky náučného štýlu; časť príbehu aj 
podávaná ich-formou, ako denník mladého vedca inžiniera, pričom podávané infor-
mácie sú fragmentárne. 

Mení sa aj priestor deja, ktorý sa zo ZSSR presúva i do USA. V príbehu sa zjavne 
objavuje ústredná téma celého obdobia politicky duálneho svete – preteky v zbro-
jení. Autor kladie do ideového protikladu antagonistické zmýšľanie socialistického 
a kapitalistického bloku. Obraz ZSSR i USA je v texte stvárnený tendenčne a schema-
ticky v zhode s dobovou ideológiou. Podobne sú kreované i postavy – Američania 
sú zlí, občania Sovietskeho zväzu dobrí (a ak aj náhodou v niektorom prevládne ne-
jaká negatívna črta, je to len dočasné, pretože sebauvedomením a vďaka sebakritike 
opäť nájde správnu cestu). Jazyk diela je výrazne patetický, čo sa prejavuje napríklad 
v strojených a štylizovaných dialógoch postáv, či opisov situácie.

Román Vladimíra Savčenka Čierne hviezdy síce vykazuje isté znaky vedecko-
-fantastickej prózy – nové objavy, ich využitie a pod., no zároveň predstavuje aj silný 
propagandistický text.

Dielo Arkadija (1925 – 1991) a Borisa (1933 – 2012) Strugackovcov Krajina 
purpurových mračien (z rus. orig. prel. Karol Izakovič, 1961) patrí medzi najlepšie ve-
decko-fantastické texty preložené v 60. rokoch 20. storočia do slovenčiny. Nie je to 
len zásluhou toho, že kniha dôsledne spĺňa požiadavky kladené na literatúru žánru 
sci-fi a autori sa len okrajovo venujú propagácii socialistickej ideológie, ale hlavne
preto, že bratia Strugackovci, ako sa ukázalo v ich neskorších dielach, boli nadaní 
a zruční spisovatelia. 

Vo svojom spoločnom debute sa venujú geologickej expedícii na Venušu. Dej 
románu sa odohráva pravdepodobne niekedy koncom 20. storočia (čas deja v knihe 
je naznačený len ako rok 19..) a z hľadiska priestoru je rozdelený do troch častí: Zem, 
raketa, Venuša.

Po vynájdení nového typu medzihviezdnej rakety Chius (Severný vietor) 
je vybraná skupina šiestich odborníkov, väčšinou kozmonautov, ktorí sa majú zú-
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častniť letu na Venušu. Jediným nekozmonautom je Alexej Bykov, ktorý sa stáva 
ústrednou postavou celého príbehu. Počas pobytu na Zemi môže čitateľ sledo-
vať prípravy na odlet, zoznamovanie sa členov posádky, nácvik na leteckej základ-
ni, prílet kozmickej lode Chius a štart na vesmírnu expedíciu. V tejto časti sa autori 
v súlade s tendenciou vedecko-fantastickej literatúry 50. rokov 20. storočia venujú 
predovšetkým technickým vynálezom a populárnou formou sprostredkúvajú rôzne 
vedecké informácie (napr. informácie o Venuši a pod.). Na rozdiel od iných textov 
tohto (i neskoršieho) obdobia sa však nenechávajú „strhnúť“ svojou fantáziou a vy-
mýšľaním nereálnych a nerealistických opisov života v budúcnosti, ale technický po-
krok budujú na relatívne logických a vedeckých základoch. Na druhej strane veľmi 
zručne narábajú aj s prvkami tajomstva a prekvapenia. Prvok tajomstva je vybudo-
vaný na  neúspechu predchádzajúcich expedícií, ktoré sa na Venuši záhadne stratili, 
a na legende o Tachmasibovej záhade. Pútavosť celého príbehu budujú aj postavy, 
ktoré sú síce hrdinské, ale nie neohrozené a dokonalé, ako to v takomto type litera-
túry býva. Strugackovci sa snažia kreovať reálne ľudské typy; nie vždy sa im to síce 
darí, napriek tomu sa ich postavy stávajú relatívne plastickými, nemajú len pozitívne 
ale aj negatívne vlastnosti. Nevládne medzi nimi len súdružská zhoda, ale aj istá an-
tipatia, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje medzi jednoduchým, praktickým a fyzicky 
nevzhľadným Bykovom a intelektuálskym, romantickým a príťažlivým Jurkovským. 
Samozrejme, v závere príbehu sa tento vzťah mení a z oboch sa stávajú priatelia. 
Autori sa nevyhýbajú ani opisu vnútorného sveta hrdinov, ktorí sa ukazujú byť veľ-
mi krehkými bytosťami, hlavne s ohľadom na lásku. Sympatické na zobrazení postáv 
nie je len to, že dokážu prejaviť bežné ľudské slabosti: strach, obavu, únavu, hnev, ale 
aj humor. S koncepciou postáv súvisí aj jazyk, ktorý doboví kritici označovali za veľ-
mi hrubý, no na druhej strane práve on zaručuje tomuto textu spomínané literár-
ne kvality, zabraňuje zbytočnému sentimentu. Strugackovci na viacerých miestach 
majstrovsky budujú dialógy medzi postavami, hoci v monológoch občas skĺzavajú 
k pátosu. Štýl rozprávania je však triezvy až realistický. Zaujímavé sú intertextové 
presahy a metafory – prirovnanie expedície k argonautom, ktorí sa vyberajú na ne-
bezpečnú cestu za zlatým rúnom, alebo prirovnanie povrchu planéty k Stendhalov-
mu románu Červený a čierny. 

Najdramatickejšou a z hľadiska deja najpodstatnejšou časťou je pobyt na Ve-
nuši. V protiklade s výsledkami súčasného výskumu Strugackovci na povrchu planéty 
okrem púští vytvorili močiar s bujnou faunou a flórou i lesy porastené červenkastými
stromami. Práve táto časť knihy najvýraznejšie pripomína obvyklé fantasticko-dob-
rodružné príbehy, v ktorých sa skupina kozmonautov dostane na neznámu planétu 
a tu prežije rôzne dobrodružstvá.

Napriek tomu, že doboví kritici vyčítali textu nedostatočný happy end, predsa 
len tu možno vycítiť isté patetické posolstvo o hrdinskosti sovietskeho človeka, kto-
rý i za cenu obetí ide za svojím cieľom v prospech celého ľudstva. Leitmotívom tex-
tu, ktorý sa niekokoľkrát priamo či nepriamo objavuje, je snaha o víťazstvo človeka 
nad prírodou. Ľudský duch napokon vyhráva. 
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Ako sme už spomínali, „propagácia“ socialistických a komunistických ideálov 
v tomto diele nie je taká výrazná ako v iných textoch daného obdobia. Nevýraznosť 
socialistických a komunistických motívov v texte bola spôsobená istým rezervova-
ným a neskôr i kritickým prístupom oboch autorov k zriadeniu, čo sa odzrkadlilo 
na častej cenzúre ich kníh, resp. dokonca zákazom vydávania niektorých textov (sa-
motná Krajina purpurových mračien vychádza až po dvoch rokoch od napísania).

Príbeh knihy sa súčasnému čitateľovi môže zdať fádny a v dnešnej dobe aj 
málo originálny, no vďake výstavbe textu, práci s tajomstvom, budovaniu napätia, 
vykresľovaniu postáv, ale hlavne vďaka živému jazyku dielo bratov Strugackovcov aj 
v súčasnosti vykazuje v rámci svojho žánru vysoké estetické kvality.

Román Alexandra Abašeliho (1884 – 1954) Neznáma v zrkadle je označovaný 
ako prvý pokus o napísanie vedecko-fantastického diela v gruzínskej literatúre. 

Dej sa v prevažnej miere odohráva v Gruzínsku, no prenáša sa i do iných častí 
Európy a napokon i mimo planétu Zem. Síce košatý, ale pomerne primitívny príbeh 
na rozdiel od iných textov tohto obdobia plní i potreby zábavného čítania – ponúka 
čitateľovi napätie, tajomstvo, dramatické okamihy, lásku i niekoľkonásobnú katar-
ziu, primárne však glorifikuje socialistické zriadenie v opozícii ku kapitalizmu. Na-
príklad rozhodnutie postavy pracovať v socialistickej krajine je motivované tým, že 
tu sa robí všetko pre blaho ľudstva, zatiaľ čo v západných krajinách a v USA pre pe-
niaze. Uskutočnenie objavu letargínu sa stáva tvrdým úderom socializmu voči ka-
pitalizmu. Energetická dominancia ZSSR je prezentovaná ako definitívne víťazstvo
socializmu, ktoré v očiach západnej Európy vzbudzuje strach. Samozrejme, soviet-
ska strana nemá žiadne negatívne úmysly a vynález využíva len na mierové účely. 
Paranoidný strach západu voči socialistickému bloku sa v texte objavuje viackrát. 
Autor stavia západné krajiny do pozície zlodejov, ktorí v každom skutku vidia krádež. 
Verbálne je zachytená aj vierolomnosť západných štátov. 

Tvrdej kritike Abašeli podrobil katolícke náboženstvo. Dialógy medzi postava-
mi odhaľujú bezmocnosť cirkvi a jej skostnatenosť. Namiesto toho, aby ponúkla od-
povede, alibisticky sa skrýva za všeobecné vyhlásenia. Autor veľmi ostro spochybnil 
morálnu autoritu katolíckej cirkvi a jej čelných predstaviteľov, ktorí namiesto toho, 
aby sa starali o veriacich, starajú sa len o seba a svoje majetky. 

Z vedecko-fantastického hľadiska pôsobí román v súčasnosti trochu komic-
ky: napriek tomu, že obe ústredné postavy sú inžinieri, opisy vedeckých problémov 
v ich podaní pôsobia laicky, teda neuveriteľne a aj vesmírne vynálezy skôr pripomí-
najú romantickú fantáziu Julesa Verna (v niektorých častiach už nejde len o alúziu 
na Vernove texty, ale o priame ovplyvnenie románom Cesta na mesiac), než moder-
nú dobu, v ktorej by sa mal príbeh odohrávať. Postavy v románe pôsobia dosť typi-
zovane, sú striktne rozdelené na dobré a zlé, bez hlbšieho vykreslenia ich psychiky. 

Kniha má v globále veľmi nízku umeleckú hodnotu. Z motívov, ktoré sa 
v nej vyskytujú, môžeme vyzdvihnúť jedine etickú otázku, ktorú si kladú Marťania: 
či má iný národ, iná rasa právo zasahovať do diania v inej spoločnosti, a to aj v tom 
prípade, ak inkriminovaná spoločnosť je odsúdená na zánik. Pozitívom na formál-
nej úrovni textu môže byť aj práca s rôznymi štýlmi a formami rozprávanie (du-for-
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ma, ich-forma, er-forma rozprávania, denník, zápisnica, novinové články a pod.), 
ktorá celý text čiastočne oživuje. Román Žena v zrkadle je tendenčné, naivné a ne-
kvalitné dielo.

Text maďarského spisovateľa Gyulu Feketeho (1922 – 2010) Planéta zaľúbe-
ných (1966) môžeme v istom ohľade označiť ako román – metafora. Na pozadí ve-
decko-fantastického príbehu tu autor rieši problémy hľadania zmyslu života mladej 
generácie. Hlavná postava Marita (podobne ako Saint-Exuperyho Malý princ) putu-
je po planétach slnečnej sústavy, ktoré predstavujú periódy ľudského života, rôzne 
záujmy, či vlastnosti.

Príbeh je pomerne jednoduchý a pripomína tínedžerské romány. Dospieva-
júca Marita hľadá svoju veľkú lásku, pričom sa však každú chvíľu zaľúbi do nieko-
ho iného. Napokon sa jej ako ten pravý objekt javí o čosi starší Alo. Marita sa hneď 
po dokončení školy a dosiahnutí plnoprávnosti rozhodne vybrať na cestu do vesmí-
ru, aby našla zmysel svojho života, resp. nadosmrti trvajúce a definitívne šťastie. Prí-
beh sám o sebe do literatúry pre mládež neprináša nič nové, zaujímavé je však jeho 
spracovanie vo forme vedeckej fantastiky, ale aj humor či irónia, ktorú autor pomer-
ne často využíva pri opise postáv a prostredia. Opisné autorské vstupy sú pomerne 
časté a v texte okrem zábavnej, či ozvláštňujúcej funkcie primárne spĺňajú úlohu di-
daktickú, predovšetkým v tých pasážach, v ktorých autor, síce v závislosti od deja, 
ale aj akoby pomimo neho, rieši niektoré etické problémy spoločnosti, resp. dospie-
vajúcej mládeže.

Z textu pomerne výrazne vyvstáva morálne ponaučenie o zmysle života: Nie 
zábava ale práca dokáže život naplniť. Motív práce sa pravidelne opakuje ako istý 
leitmotív – pracujú dôchodcovia na Mesiaci, práce sa dožadujú aj ľudia na Zemi, kde 
je kríza pracovných miest, a k práci sa vracajú aj obyvatelia Venuše. V súlade so so-
cialistickými ideálmi je práca najdôležitejšou hybnou silou spoločnosti, ale aj jed-
notlivca.

Socialistická ideológia v tomto diele nie je taká priama a všadeprítomná ako 
v iných textoch tohto obdobia, ale ani Gyula Fekete sa jej nevyhol. Spoločnosť je 
centralizovaná a normalizovaná, dokonca tu funguje aj akýsi prídelový systém, ľudia 
po štúdiu dostávajú pracovné umiestenky a pod. Najväčšou historickou udalosťou 
v dejinách ľudstva bola Októbrová revolúcia v roku 1917. Zaniklo náboženstvo ako 
prežitok minulosti. 

Vedecko-fantastické motívy tohto románu nie sú dominantné, ale stali sa len 
kulisou na prerozprávanie didakticko-kritického príbehu o dospievaní. Autor sa teda 
ani nezaťažoval vymýšľaním a opisom nevídaných technickým vynálezov, naopak, 
hneď na začiatku sa tomuto problému alibisticky vyhol. Táto „antivedeckosť“ sa ne-
skôr v texte prejavuje rôznymi absurdnými javmi. Román možno do istej miery ak-
ceptovať ako zaujímavý pokus variácie a využitia žánru vedeckej fantastiky. 

Dielo Kláry Fehérovej (1919 – 1996) Ostrov zemetrasení (1966) predstavuje 
didakticko-dobrodružný vedecko-fantastický román s pomerne silnými motívmi lá-
sky. Príbeh sa odohráva v roku 2057, v období, keď už ľudstvo žije v dokonalom svete 
vedy a techniky. V tomto dokonalom svete však predsa len existuje jeden problém, 



127

a tým sú zemetrasenia. Hoci ľudia ovládli počasie, pohyby zemskej kôry pre nich zo-
stávajú problémom – nevedia ich dokonca ani predpovedať. Z toho dôvodu kaž-
dé zemetrasenie predstavuje pre ľudstvo katastrofu. Na budapeštianskej univerzite, 
tzv. Centrálnej univerzite, najväčšej univerzite v Európe však pracuje mladý profesor 
Andrej Bencze, ktorý objavil prístroj na prognostiku prípadných zemetrasení (pre-
signotektonograf ). Vinou jedného z technikov je však prístroj v dobe, keď by mal 
predpovedať zemetrasenie, vypnutý (technik ho využíva na komerčné účely – zis-
ťuje, či sa zaľúbenci k sebe hodia a aká ich čaká budúcnosť), vďaka čomu vedecká 
verejnosť spochybní Benczeho prácu. Profesor, aby dokázal funkčnosť svojho vyná-
lezu, zorganizuje výpravu na Ostrov zemetrasení. 

Postavy v románe Kláry Fehérovej pôsobia dosť plocho, chýba tu akákoľ-
vek hlbšia psychologizácia konania. Väčšinou sa správajú a vystupujú podľa vopred 
predvídateľných štruktúr a spĺňajú klišéovité typologické vzory. Andrej Bencze je na-
daný, skromný, ale trochu roztržitý profesor, ktorý síce vie veľa o sopkách, ale málo 
o živote. Esta Kovácsová je naivná kráska bezhlavo zaľúbená do hlavnej postavy. To-
máš Barlay je energický, smelý a inteligentný predstaviteľ mladej generácie. Eva Fa-
biánová a Zuzana Tóthová sú odhodlané a vzdelané ženy, u ktorých sa prejaví istý 
druh emancipácie, no vzápätí opäť prezentujú svoju ženskú slabosť. Mechanik Zolo 
Solt je prostý, zábavný, ale nijak výnimočný, v príbehu skôr plní úlohu štatistu. Profe-
sor zemepisu Fred Wilkins je starý, múdry a skúsený mentor. Trojica chlapcov, na čele 
s Jankom Benczem nie je výraznejšie profilovaná a koná skôr ako kolektívny hrdina.
Postavy tínedžerov majú v texte väčšinou mravoučnú úlohu a zároveň majú úlohu 
sprostredkovať svojou optikou informácie mladému recipientovi. Žiaľ, tínedžerská 
optika v texte je naivná, neuveriteľná a schematická. 

Ako sme uviedli na začiatku, román má okrem zábavnej funkcie aj výraznú 
didakticko-edukatívnu úlohu; v tej súvislosti sa autorka v niektorých pasážach veľmi 
podrobne venuje problematike sopečnej činnosti. 

Podobne ako iné knihy z tohto obdobia, ani Fehérová sa nevyhla pozitívnej 
reflexii socialistického zriadenia. Svet budúcnosti funguje už takmer na komunistic-
kých princípoch: všetko, čo človek potrebuje, dostane zadarmo. Socializmom dýcha 
i kolektívny duch na univerzite. Študentská samospráva založila Klub veselých, pri-
pomínajúci veľmi agilný a dobre pracujúci Socialistický zväz mládeže. Mládež vystu-
pujúca v románe koná uvedomelo a zodpovedne,  každá postava môže fungovať 
ako pozitívny vzor; v prípade pochybenia svoju chybu oľutuje, podrobí sa sebakriti-
ke a snaží sa nedostatky odstrániť. 

Z hľadiska vedecko-fantastickej orientácie text pôsobí dosť jednoducho. Ako 
sme už spomínali, autorka sa hlavne zameriava na vymenúvanie rôznych druhov no-
vovynájdených materiálov. Fascinácia syntetickými materiálmi je možno spôsobe-
ná módou polyamidových textílií, ktoré sa v 60. a 70. rokoch 20. storočia dostávajú 
na trh. Väčšina technických vynálezov, ktoré autorka umiestnila do druhej polovice 
20. storočia, v súčasnej dobe pôsobí dosť komicky: na jednej strane pracuje len s re-
áliami, ktoré si dokáže predstaviť (v r. 2057 sa ešte stále používajú písacie stroje), 
na druhej strane sú jej nápady nevedecké a technicky nerealizovateľné. 
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Jazyk románu je, podobne ako postavy, schematický, dialógy umelé a popre-
tkávané množstvom fráz a hesiel. V dialógoch sa priamo sprostredkúvajú aj základ-
né ideologické názory, napríklad idea o dominantnom postavení vedy.

Kniha Kláry Fehérovej predstavuje nie veľmi vydarenú lektúru žánru vedec-
kej fantastiky. Nízka kvalita je spôsobená malou atraktivitou témy, tendenčnosťou, 
schematizmom, didaktizmom, ako aj slabou prepracovanosť prvkov vedeckej fan-
tastiky, ktoré v takto koncipovanom texte veľmi rýchlo zastarávajú a strácajú zo svo-
jej zaujímavosti a originality. 

Väčšina analyzovaných textov predstavovala svojím spôsobom debuty, či 
už išlo o autorské debuty, debuty z hľadiska žánru sci-fi u autorov, ktorí tvorili inak
orientovaný typ literatúry, alebo dokonca aj o debuty žánru sci-fi z hľadiska kon-
krétnej národnej literatúry. Tento debutantský faktor spojený so silný ideologickým 
tlakom na dobovú literatúru spôsobil, že len minimum z analyzovaných diel vyka-
zovalo vyššiu umeleckú kvalitu. Väčšinou išlo o tendenčné texty, ktoré v súčasnos-
ti následkom zmeny spoločenskej situácie i vývoja vedy a techniky pôsobia temer 
komicky. 

Výnimku predstavuje dielo bratov Strugackovcov, ktoré si napriek istému 
náznaku spolitizovania zachovalo schopnosť osloviť aj súčasného recipienta. Pozi-
tívne recepčné vyznenie tohto textu možno zdôvodniť určitou žánrovou čistotou 
diela, ale aj nesporným talentom oboch autorov, čo sa výrazne prejavilo v ich nasle-
dujúcej tvorbe.

Záverom možno len skonštatovať, že prekladové texty žánru sci-fi v 60. ro-
koch 20. storočia v globále nepatria medzi kvalitný prínos do kontextu prijímajúcej 
literatúry.
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 2  ÚVAHY NAD DETEKTÍVNYM PRÍBEHOM PRE DETI
  A MLÁDEŽ V 60. ROKOCH 20. STOROČIA
  (Danka Lešková)

Medzi detektívnymi príbehmi pre deti a mládež, ktoré boli v 60. rokoch 
20.  storočia preložené do slovenčiny, nachádzame texty autorov poľskej (W. Gołem-
bowicz, H. Sekulová, J. Broskiewicz, W. Woroszylski, B. Gordon – vl. menom Larysa 
Zajączkowska Mitzner, W. Wołowski – vl. menom Stanisław Sachhowski), anglickej 
(R.  Fuller), nemeckej (E. Kästner, H. Walther – Hanns Walther Gaeber), ruskej (N. To-
man – vl. menom Nikolaj Vladimirič Anisimov), či maďarskej (Z. Móricz) literatúry. 

Interpretované prekladové texty patria (až na výnimky) do literatúry určenej 
detskému príjemcovi a mládeži. Príbehy Heleny Sekulowej Dúhový koktail (1962), 
Barbary Gordonovej Adresát neznámy (1963), Nikolaja Tomana Ruky hore! (1962) 
vyšli v Mladých letách v edícii Stopy; všetky tri príbehy spája výrazný spoločenský 
a triedny akcent. V edícii Modré knižky vyšli diela Waclawa Gołembowicza Che-
mické príhody Sherlocka Holmesa (1965) a Roya Fullera Výstrel v súdnej sieni (1967). 
K interpretovaným textom patria aj prózy Zsigmonda Móricza Horúce polia (1961), 
Hansa Walthera Škola detektívov (1964),  W. Wołowského Kryptonym „Prášok 
na pranie“ (1962) a Ericha Kästnera Emil a detektívi (1963). Dotkneme sa však aj 
detektívneho rozmeru próz Wiktora Woroszylského Cyril, kde si? (1966) a Jerzyho 
Broszkiewicza Veľká, väčšia a najväčšia (1962).

Svojím recepčným vymedzením ilustrujú „hodnoty“, ktoré v konkrétnom ča-
sovom období literárno-historického kontextu vtedajšia literárna obec určila pre  de-
ti a mládež. Texty, ktoré sme analyzovali, nespĺňajú predstavu o „klasickom“ modeli 
detektívky (ako ho uvádzajú viacerí autori: K. Földvári, 2009; a T. Horváth, 2011), ale 
presahujú aj do iných (blízkych) žánrových oblastí. Prienik detektívneho žánru do li-
teratúry pre deti a mládež zároveň znamená istý posun v chápaní samotného žánru, 
keďže dovtedajšie diskusie, ako píše Földvári, obviňovali detektívnu literatúru z toho, 
že „detektívky (a vôbec dobrodružná literatúra) kazia mládež a inšpirujú narastajúcu 
zločinnosť“ (Földvári, 2009, s. 25). V septembri 1945 privítala znovuotvorená mestská 
knižnica v Prahe čitateľov s takouto výveskou (Janáček, 2004, s. 64): „ČTENÁŘI, jistě 
s  námi souhlasíte, že dnes už nepůjčujeme brakovou literaturu (kýče, detektivky, cow-
bojky). Nevypisujte si tedy knihy se seznamů a nežádejte je.“ Výčitkou (predsedníctva 
Národnej edičnej rady českej v roku 1950) voči vydávaniu detektívnej literatúry bolo 
konštatovanie, že je „vysloveně škodlivá a nehumanistická, neboť se v ní o vraždách čte 
ne jako o ´něčem hrozném´, nýbrž jako o ´součástí lehkého románového děje´“ (Janá-
ček, 2004, s. 271).

Problém spoločenskej akceptácie populárnej literatúry sa neustále vynára 
a prehodnocuje z rôznych aspektov; Pavel Janáček sa v knihe Literární brak zaobe-
rá obdobím rokov 1938 – 1951, a to operáciou vylúčenia a operáciou nahradenia 
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populárnej literatúry. Hovorí o kritickom odmietaní, cenzúrnom potlačovaní popu-
lárnej literatúry, ale tiež o nerovnomernom priebehu záujmu o ňu, „v ktorom sa strie-
dajú etapy nezáujmu s obdobím vzrušených diskusií a bojových kampaní“  (Janáček, 
2004, s. 55).

Vladimír Petrík v súvislosti so situáciou v slovenskom detektívnom žánri píše, 
že v čase schematizmu bola detektívna literatúra neprijateľná: „Akéže zločiny by sa 
mohli zrodiť v neantagonistickej socialistickej spoločnosti?“, no v 60. rokoch, v období 
expanzie oddychovej, zábavnej literatúry, boli tieto žánre „ekonomicky rentabilné“ 
(Petrík, 1969, s. 187). 

Z uvedeného vyplýva nejednoduchosť literárno-spoločenského a literárno-
-historického kontextu, v ktorom sa detektívny žáner (pre deti a mládež) pred obdo-
bím 60. rokov nachádzal. Postupne si však vydobýjal svoje miesto, hlavne ak „sa jeho 
špecifickosť nasýti plnohodnotným obsahom“ (Sliacky, 2007, s. 167). V prípade detek-
tívneho žánru, ako konštatuje Z. Stanislavová (2010, s. 143), je ešte v tejto oblasti 
v 60. rokoch slabá i domáca tradícia.

Jedno z hľadísk, ktoré sme si pre posudzovanie literárnej hodnoty textov de-
tektívneho žánru pre deti a mládež stanovili, sa zhoduje s konštatovaním K. Földvá-
riho (2009, s. 18):

„umenie detektívky nie je v hromadení jarmočných efektov, ale v schopnosti vy-
tvoriť napätie a sugestívnu tajomnú atmosféru z každodennej reality pri zachovaní rov-
nakých pravidiel, aké platia pre celú literatúru“.

Autori analyzovanej skupiny prekladových textov sa miestami spoliehajú na-
príklad na možnosť získať čitateľa poskytnutou „senzačnou“ informáciou: „A tak sme 
istého dňa našli synovca, ako sa s nemalým potešením baví vo svojej detskej ohrádke 
s nevybuchnutým nemeckým granátom, ktorý vletel do izby vybitým oknom.“ (Gordo-
nová, s. 7). 

V snahe vykonštruovať prekvapivý a komplikovaný sujet sa sujetová výstavba 
stáva triviálnou: v príbehu V mene zákona (z knihy N. Tomana Ruky hore) zomiera je-
den z hlavných podozrivých (milionár) vo väzení na infarkt potom, ako dostane list, 
v ktorom mu oznamujú, že jeho manželka, na ktorú prepísal celý svoj majetok, ušla 
s iným. Kým sa o liste nevie, vyšetrovatelia o jeho náhlej smrti konštatujú: „Zrejme 
otras zo zaistenia“ (s. 71). Nepravdepodobnosť toho, že by takýto podnet „skúsené-
mu“ zločincovi spôsobil až taký „otras“, pôsobí vykonštruovane, rovnako ako aj uva-
žovanie vyšetrovateľov. 

Texty často obsahujú alúziu na detektívny žáner (postavu známeho detek-
tíva), na kriminálny román vo všeobecnosti alebo na iný žáner, väčšinou na úrovni 
obdivného príkladu, resp. ironického hodnotiaceho prívlastku. Literárna kvalita od-
kazu závisí od ostatného literárneho kontextu: „Žarty stranou, ale z teba naozaj bude 
opravdivý Sherlock Holmes. Kým ešte máme takýchto dravcov, ako bol Krasovskij a jeho 
banda, potrebujeme sovietskych Sherlockov Holmesov.“ (Toman, s. 202). „Čo nového si 
zase vyhútal, pre nás úbohých, ty slávny Holmes? – povedal namiesto pozdravu plukov-
ník Henryk Lis.“ (Sekulowa, s. 12). „Spomenul si na kriminálne romány, v ktorých zväčša 
jeden hrdina všetko vedel, vo všetkom sa vyznal, všetko robil sám, a čo bolo najčudnejšie 
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– všetko sa mu darilo.“ (Sekulowa, s. 159). „Teta, vy by ste mali písať detektívky, – vyhlási-
la Róžička, – naše deti by mali z čoho žiť. – Toho sa nedočkáte, odvetila som sebavedome.“ 
(Gordonová, s. 78). „Celý deň leží vo svojej izbe na pohovke, celkom rozladený, bez záuj-
mu číta detektívku, od ktorej sa ešte nedávno nemohol odtrhnúť.“ (Toman, s. 85). „A žili 
si dlho v šťastí a radosti. Mali sa veľmi radi, aj ich mali radi. Na ich svadbe som i ja bola, 
medovinu a víno pila, a čo som počula, to som v tejto rozprávke rozpovedala...“ (Gordo-
nová, s. 122). „Chýrni“ detektívi ako Sherlock Holmes, ktorého pred šesťdesiatimi rok-
mi vytvoril anglický lekár  a spisovateľ Conan Doyle, ktorí z nepatrných náznakov alebo 
stôp zistia páchateľa, sú žiaľ len románové postavy. Stíhanie a odhaľovanie zločincov 
prebieha dnes napriek všetkým pomôckam, napriek rozhlasu a medzinárodnej pátracej 
službe, napriek poznatkom súdneho lekárstva a vedeckej podpore predsa len inak. Ide 
o triezvu vyšetrovaciu prácu, ktorá sa opiera o dlhé skúsenosti a vyžaduje nekonečnú 
usilovnosť, veľa trpezlivosti a neúnavného úsilia.“ (Walther, s. 9).

V  iných intenciách sa pracuje s literárnou alúziou a uvažovaním o písaní v prí-
behu Cyril, kde si? (W. Woroszylski, 1965, s. 151 – 152). Autor sa odvoláva na Conana 
Doyla, aby tak demonštroval fiktívny dohovor medzi autorom a čitateľom: „Conan-
-Doyle, autor príbehov Sherlocka Holmesa, opísal raz smrť veľkého detektíva. Čitatelia 
sa s tým nechceli zmieriť. Preto sa Conan-Doyle po uvážení dohodol s nimi, že tá smrť sa 
neráta. V ďalšej knihe Sherlock Holmes žil a prežíval nové príbehy.“

V prípade knihy Emil a detektívi (E. Kästner, 1963) hovorenie o písaní a vstupo-
vanie autora do svojej fiktívnej narácie sa deje čiastočne aj v rámcujúcom zmysle. Po-
stava autora, ktorý v úvode premýšľa, aký príbeh napísať, najskôr uvažuje nad  iným 
príbehom a inou hlavnou postavou: „...malo sa volať Petržlenka. Pravdaže len krstným 
menom. Mal som na mysli pravý juhomorský román. Raz mi totiž istý pán s dlhou bra-
dou rozprával, že čosi také čítate najradšej“ (Kästner, s. 5). Postupne sa, ako tvrdí roz-
právač, autor dopracuje k písaniu príbehu o Emilovi a v texte sa objaví ako fiktívna
postava, ktorá svojmu hrdinovi pomôže (daruje mu peniaze na cestovný lístok, aby 
mohol tajne sledovať zlodeja svojich peňazí). V závere sa spätne dozvieme totožnosť 
Emilovho pomocníka, keď sa s hrdinom svojho príbehu opäť stretne ako žurnalista 
píšuci o Emilovi do miestnych novín: „Pán Kästner chodil po izbe sem a tam a všetko, 
čo mu Emil rozprával, diktoval tej slečne do stroja. Občas sa zastavil a opýtal sa Emila: 
– Bolo to tak? – A keď Emil prikývol, diktoval pán Kästner svoj článok ďalej.“ (Kästner, 
1963, s. 107). Očakávanie a hra s čitateľom sa tu vytvárali na čiastočne zložitejšej 
úrovni ako v iných textoch, keď sa s alúziou pracovalo viac prvoplánovo.

V prípade detektívneho príbehu je rovnako dôležité, či je príbeh podávaný 
„bez trhliny“ (Horváth, 2011, s. 32), či logicko-kauzálna koherencia podávaného prí-
behu poskytne v závere rozuzlenie, ktoré zabezpečí „nájdenie vysvetlenia pre všetko“. 
Či sa postupne vynorí nejaká „nečakaná hypotéza, nečakaný zákon, ktorý zdanlivo ab-
surdný čudesný fakt vysvetlí, učiní zrozumiteľným, vpíše do rádu inteligibility“ (Horváth, 
2011, s. 51). 

Na druhej strane text literárne prepadne, ak sú v naratíve prítomné logické 
nejasnosti. V príbehu Horúce polia (Z. Móricz, 1961) je vrahom vyšetrovateľ, ktorý 
veľmi poľahky marí vyšetrovanie. Úspešne a jednoducho sa mu darí klamať všetkých 
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ostatných („papierovo“ predstiera autonehodu, bez toho, aby auto poškodil; jeho 
konanie nie je nikomu podozrivé, napriek tomu, že ako vyšetrovateľ nevypočuje 
všetkých svedkov; vraždu, ktorú spáchal, označí ako samovraždu: „Samovražda je už 
v najúplnejšej miere dokázaná. Ten chudáčisko, degenerovaný, chorý človek, žiaľ si sia-
hol na život...“ (Móricz, s. 13) hovorí postava vyšetrovateľa, ktorá si na konci príbehu 
sama vezme život. Prehreškom voči kvalite detektívneho žánru je, ak je riešenie zá-
hady pre čitateľa zastierané rôznymi nedovolenými prostriedkami. Ako nelogické 
konanie možno označiť napríklad i nadbytočné zapájania techniky do vyšetrovania, 
pravidelné prehnané röntgenovanie všetkého naokolo (ako je to u Tomana, 1964).  

Originálna prekvapivosť riešenia záhad je do veľkej miery prepojená s posta-
vou detektíva: „...erárnou cestou zozbierané prízemné fakty policajta pri dedukovaní 
zväzujú“, ale „(...) nekonvenčný súkromný detektív (je) plný fantastických úvah a hypo-
téz“ (Földvári, 2009, s. 14). V sledovaných textoch sa zaujímavý spôsob myslenia det-
ského detektíva objavuje, keď sa vpich od špendlíka na bankovkách (od pripevnenia 
k vnútornému vrecka kabáta) stane usvedčujúcim dôkazom voči zlodejovi peňazí 
v knihe Emil a detektívi (1963). Emilov detektívny tím detsky spolupracuje a podozre-
nie verejnosti sa vrhá na zlodeja davom z detí hromadiacich sa okolo podozrivého, 
keďže dieťa nedisponuje dostatočnou presvedčivosťou v usvedčení dospelého. Hoci 
na druhej strane okradnutie Emila, ako aj náhody, ktoré hrajú v jeho prospech, sú 
menej originálne. Vedecké dedukcie Golemboviczowho Sherlocka Holmesa v  Che-
mických príbehoch Sherlocka Holmesa sú neinvenčné a vzdialené postave Doylovho 
detektíva. Vyšetrovatelia ďalších analyzovaných textov predstavujú poväčšine stráž-
cov spoločenského poriadku, ktorí bránia hodnoty a používajú prostriedky, ktoré sú 
prediktabilné. Ak kladú po vzore slávnych fiktívnych detektívnych predkov zdanlivo
nesúvisiace otázky, nemajú takú účinnosť a ani dohru: „Úprimne sa díval sivými oča-
mi spod svetlého obočia, ale mal nepríjemný zvyk klásť nečakané otázky, ktoré zdanli-
vo nemali nijaký súvis s prípadom (...) Napríklad:  „Či mám rada kvety? Čo si Janek myslí 
o najnovších iónových filtroch?...“ (Gordonová, s. 48 – 49). Otázka, ktorá smerovala 
k  láske ku kvetom, mala naznačiť náklonnosť vyšetrovateľa, iónové filtre sa v príbe-
hu viac neobjavili, otázka smerovala zrejme k poznatkom mladého študenta chémie. 
V porovnaní s ostatnými textami je čiastočne zaujímavým detský detektív v príbe-
hu R. Fullera Výstrel v súdnej sieni, ktorý pátra na „vlastnú päsť“. Na rozdiel od väčšiny 
analyzovaných textov v knihe neobjavíme explicitne formulované posolstvá.

Mnohé analyzované texty vykazujú výrazné podobnosti s inými detektívny-
mi príbehmi (čo sa, samozrejme, do istej miery dá očakávať), ale konštrukcie sú me-
nej rafinované a ploché. Stopami a vhľadmi sa stávajú záležitosti, ktoré nie sú pre
čitateľa nijako prekvapivé. Do istej miery sa skúsenosť (aj čitateľská, v zmysle matríc 
detektívneho riešenia záhady) u detí a mládeže neustále vytvára, hoci už mladší čita-
teľ dokáže byť vnímavejší a skúsenejší, ako sa očakáva.  Ako uvádza T. Horváth (2011, 
s. 18 – 19), v prípade detektívneho žánru ide o žáner variačný, v ktorom riešenia sú 
často analogické, ale nie úplne rovnaké, preto aj určovanie plagiátu na tejto pôde 
nie je jednoduché. 
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Berúc do úvahy nejednoduchý spôsob nachádzania originality v žánri, ktorý 
má bohatú svetovú históriu, v analyzovaných textoch nachádzame mnohokrát opa-
kované alebo úsmevné a čitateľné nasledujúce stopy: Falšovanie dokladov, dôkazy 
za nechtami, klamanie o prípade v médiách, vyšetrovateľ idúci na manikúru do podo-
zrivého podniku, šifry (nápoj „dúhový koktail“ predstavuje šifru v podobe číselného 
pomeru pridaných dielov prísad do miešaného nápoja), vraždí sa prostredníctvom 
cyankáli: „Zdvihol pohár s niekoľkými kvapkami tekutiny na dne... Z dna stúpala ľahká 
vôňa horkých mandlí. – Cyankáli, povedal nahlas doktor Tarczynski.“ (Sekulowa, s. 104),  
alebo arzenikom : „...na obed našli na schodoch vedúcich k môjmu bytu na Agátovej uli-
ci mŕtvolu neznámeho muža. Bol otrávený arzenikom.“ (Gordonová, s.  92). Rozhovory 
sú šifrované: „Telefonoval vtedy s Parížom. Rozhovor bol šifrovaný.“ (Sekulowa, s. 14). 
Vo „vtedajšom súčasnom fiktívnom svete“ sa objavujú indície a znamenia známe zo
starších príbehov: „Poznáte ma podľa svetlého klobúka  a bieleho kvietka na chlopni 
kabáta.“ (Toman, s. 86). Nič netušiaci vyšetrovateľ je odfotený pri fingovanom pre-
beraní úplatku: „Práve vtedy sa v kríkoch dačo niekoľko ráz blyslo.“ (Toman, s. 90). Po-
užívajú sa preháňadlá (Gołembowicz, s. 56), fosforeskujúce nápisy (Gołembowicz,  
s. 86), v balíkoch sa posielajú výbušniny, početné sú preoblečenia a zmeny identít 
(detektíva, pomocníka i hľadaného podvodníka; Gołembowicz), stopy sa najjedno-
duchšie zahládzajú požiarom (Roy, Gołembowicz). „Prsteň s očkom“ obsahuje jed a 
stáva sa prostriedkom samovraždy hlavnej hrdinky: „Prsteň s jedom, zvolal. – Vedel 
som to. Preto som si ho obzeral. Ja hlupák! Ja hlupák! Prečo som jej ho nevzal! Ale neveril 
som, že bude v ňom niečo! To bude iste orientálny jed.“ (Móricz, s. 264). Hlavne posled-
ná veta z uvedeného citátu pôsobí smiešne a neživo. 

 2.1  Detektívny žáner ako spoločensky exponovaná próza 

V žánroch populárnej literatúry sú vtelené implicitné (miestami i explicitné) 
svetonázory (Horváth, 2011, s. 7), pretože sa udiala nespravodlivosť (zločin, krádež, 
podvod, neprávosť...), ktorú je možné odhaliť a tým urobiť viditeľnou; hoci v klasic-
kej detektívke „...odhalenie páchateľa sa nemusí kryť s tradičným happyendom a víťaz-
stvom spravodlivosti“ (Földvári, 2009, s. 19).

„Zločin, ako nám ho predstavuje moderná detektívka, nie je len faktorom ‚ľud-
ským‘, ale aj ‚spoločenským‘. “ (Petrík, 1969, s. 188). „Detektívny román do značnej miery 
supluje spoločensky exponovanú prózu (...) Najväčším nebezpečenstvom je zjednodu-
šovanie spoločenskej problematiky, ktorá sa obratom ruky zredukuje na schému: My a 
naši nepriatelia. Pričom my sme tí nevinní, čo pokojne staviame a budujeme, a tí druhí 
– špióni, diverzanti a ich domáci pomáhači – nám v tom všetkom prekážajú.“ (Petrík, c. 
d., s. 190 – 191).

Víťazstvo rozumu, väčšinové porozumenie a predpoklad poznateľnosti sve-
ta má detektívka spoločné so spoločenskou prózou. Je to napríklad detektívna 
transformácia zdania na poznanie, kde nadprirodzené a neskutočné sa ukáže „zle 
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videným“, nazeraným z pozície, ktorá neumožnila „trik“ prehliadnuť a uvedomiť si vi-
zuálny klam (Horváth, 2011, s. 36). 

Detektívny žáner bol v období prijatia poznačený situáciou, ktorá očakáva-
la šírenie zreteľne (literárne) formulovaných vysoko morálnych postojov, odsúde-
nie a  odhaľovanie skorumpovanosti, zrady, zločinu a uprednostňovanie aktuálnych 
spoločenských tém (napríklad rozvoj vedeckého myslenia, technických odborov).

Úsmevným sa stáva rozhovor, v ktorom vyšetrovateľ žiada mladého účtovní-
ka o pomoc pri (nelegálnom) sfotografovaní účtovníckych dokumentov firmy, v kto-
rej pracuje: „– Fotografovať viete? – Je náruživým fotoamatérom! – prudko sa otočil 
k  majorovi Aľochin. – Už v škole bol tým známy. Bol vedúci fotokrúžku...“ (Toman, 1965, 
s. 136). Ide, samozrejme, o vyhotovenie fotografie ako presnej „kópie reality“ a nie
umeleckej fotografie, ktorú fotografický krúžok implikuje; tá by mohla vyšetrovanie,
prehnane povedané, (dokonca) mariť.

V interpretovaných textoch možno objaviť i snahu poukázať na ohrozenie 
tých, ktorí bojujú s nečestnosťou druhej strany: „Obžalúvala inšpektora, že sa jej vy-
hrážal, morálne ju terorizoval a používal nedovolené metódy výsluchu, ktoré bezočivo 
vymazal z pásky a ponechal iba jej slová vytrhnuté z kontextu.“ (Sekulowa, s. 52). V kla-
sickej detektívke dokázal detektív oceniť majstrovstvo zločinca, ak bolo naozaj „za-
ujímavé“ (bez ohľadu na to, že spáchal hrozný čin), pretože nešlo „o „démonickú“ 
stránku zločinu, ale o vyriešenie „tajomstva“ (Földvári, 2009, s. 27).

V klasickom detektívnom žánri ide o očakávanie riešenia detektívneho príbe-
hu (Horváth, 2011, s. 34), okrem prípadov,  keď je zámerom autora zamýšľaná trans-
formácia detektívneho žánru; vtedy autori produktivitu svojho textu „nachádzajú 
v spôsobe ako ju prepísať, ako sa postaviť proti pravidlám“ (Horváth, 2011, s. 15) detek-
tívky. Ale v prípade klasického detektívneho príbehu záleží na tom, akým spôsobom 
sa podarí sceliť heterogénne faktory jednotiacim princípom – na „oneskorenej revízii 
významu“ (Horváth, 2011, s. 34), na pripísaní skutočného zmyslu stopám.

V detektívke pre deti a mládež je zaujímavé sledovať i to, ako autor rozde-
lil vinu a nevinu medzi literárne postavy. Na koho/čo padá vina a trest (v klasickej 
detektívke nie je nevyhnutný). Záver textu sa stáva „uholným“ kameňom detektí-
vok, kde sa zároveň okrem spätného odhalenia zmyslu preveruje aj vzťah autora 
k zločinu a zločinnosti. V klasickej detektívke môže ostať otázka spravodlivosti ve-
dome bokom: „ide o výkon práva, nie spravodlivosti, lebo vražda sa už stala“ (Horváth, 
2011, s. 35). Prehnane didaktická funkcia detektívnych príbehov pre deti a mládež 
sa odkrýva v polohe, keď spoločensky neprijateľné skutočnosti musia byť zreteľne 
odsúdené:

„Rozhovor sa preťahoval. Celý ten čas doktor pozoroval ruku dievčaťa. Nemal už 
pochýb. Pekné Harrietino rameno nieslo stopy čerstvých pichaní.“ (Sekulowa, s. 41).

„– Opovrhoval by som sebou,  keby mi chýbala taká veselosť a najmä smelosť! 
– náhle sa zamračil Javgenij a rozhodne odtisol pohárik od seba. – To je lacné! Lacná ve-
selosť a lacná smelosť! Mne sú nanič.“ (Toman, s. 103).

Literárna kvalita textu úzko súvisí s jeho schopnosťou obstáť v zmenených 
literárno-spoločenských podmienkach. Texty nestroskotávajú na neaktuálnosti lexi-
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ky, či štylizácie, ale hlavne na aktuálnej neprijateľnosti zobrazovaného. Neprimerané 
hodnotiace stanovisko a jeho neaktuálnosť v novom kontexte môže vyvolávať ne-
súhlas alebo úsmev:

„Zrejme moja technika bude naozaj slabá – vzdychá si Džansajev a smutne po-
zerá na svoje zamerovače.“ (Toman, s. 29). „Hrdinské časy Wilhelma Stiebera a Mata 
Hari – patria dávnej minulosti. Žijeme v storočí termonukleárnych zbraní, kozmických 
letov, elektrónkových strojov. Všetko je teraz iného rozsahu, kvality, iných možností...!“ 
(Toman, s. 13).  

„Hádam nebude medzi nimi rozpor – medzi našu fabrikou a našimi ružami. Aj 
jedno je treba pre ľudí – aj druhé.“ (Gordonová, s. 130).

 „Lenže robiť v milícii nás nevolá major, ale Komsomol. Zrejme nás tam potrebu-
jú...“ (Toman, s. 92). „Naša práca nemá rada lesk. Čím skromnejšie, tým lepšie pre vec.“ 
(Toman, s. 93).

 2.2  Tajomstvo v detektívnom žánri formulované
  cez naratívnu perspektívu

Detektívna zápletka je podávaná cez „fokalizáciu rozprávania“ (Horváth, 2011, 
s. 30). V prekladovej detektívnej literatúre pre deti a mládež šesťdesiatych rokov nie 
sú všetky texty s detektívnym motívom dostatočne naratívne, v niektorých prípa-
doch sa vyšetrovanie deje len teoreticky. To úzko súvisí s inklináciou konkrétneho 
detektívneho príbehu k inému žánru a s prekrývaním výrazových prostriedkov via-
cerých žánrov.

Detektívna reportáž W. Wolowského Kryptonym „Prášok na pranie“ (1962) 
predstavuje v zmysle reportážneho spravodajstva opis prebiehajúceho vyšetrova-
nia vrážd bez  prekvapivých dedukcií. Reportáž je nasýtená množstvom informácií, 
prehnaná popisnosť je často mechanická.

Knihy Hannsa Walthera Škola detektívov (1964), Kriminalistika na mieste činu 
a Zločiny pod mikroskopom sú literatúrou faktu na pomedzí s beletriou a podľa 
K. Földváriho vytvorili prehľadný „životopis kriminalistiky“. Ďalej píše: „vytvoril v nich 
svojský náčrt dejín kriminalistiky – presnejšie dejín jej hlavných vývinových tendencií. 
Ako v správnej literatúre faktu neteoretizuje, ale zobrazuje slávnych detektívov a cha-
rakteristické prípady. Prípad za prípadom skladá do obrazu, na ktorom so vzrušením 
sledujeme nielen dobrodružné pátranie, ale aj namáhavú cestu k poznaniu, ktorá sa vi-
nie dejinami kriminalistiky“ (Földvári, 2009, s. 60). S týmito slovami možno súhlasiť: 
prínos autora je hlavne do žánru literatúry faktu, preto je narativita textu oslabená 
v prospech faktov. Príbehy sú krátke, hoci faktograficky výstižné, ale čitateľ, ktorý
očakáva napínavé detektívne pátranie, naráža na hranicu žánru. Autor sa na malom 
mieste výrazne opakuje v obraznosti vyjadrovania („dúcha s tými chlapíkmi do  jed-
ného mecha“, Walther, s. 12; „dúcha azda s páchateľmi do jedného vreca“, Walther, 
s.  54), v rozprávaní venuje nadbytok priestoru poukazovaniu na kontrast minulého 
a súčasného,  na polaritu skutočného a fiktívneho. Rozprávanie sa stáva opisným,
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abstraktným, splošteným, zápletky sú zjednodušené a príbeh pôsobí vykonštruo-
vane. Podozrivý pri hľadaní „komplicovho“ bytu osloví náhodne vyšetrovateľa, do-
konca mu navrhne možnosť, aby si zarobil pri výrobe falošných peňazí. Detektívovi 
sa často darí spriateliť sa so zločincami a oklamať ich príliš jednoduchým spôsobom. 
Prítomnosť verbálnej patetickosti možno pripísať snahe autora vypovedať o spôso-
boch a jazyku doby: „Lekár pristúpil bližšie a jemným pohybom ruky privrel navždy oči, 
ktoré v smrteľnom zápase ešte prehovorili, aby odovzdali zákerných vrahov pozemskej 
spravodlivosti.“ (Walther, s. 65). „ – Ruky hore! – skríkol Pinkerton – lebo vás postrieľame 
ako besných psov.“ (Walther, s. 67). Členenie knihy je tematické: Vzostup Pinkertonov-
cov, Prví francúzski detektívi, História Skotland Yardu.

Na krátkej ploche poviedok v knihe Chemické príbehy Sherlocka Holmesa 
(W. Gołembowicz, 1965) je pátranie zminimalizované na zjednodušený banálny 
konštrukt detektívnej záhady na úkor konkrétnejšej príbehovosti. Chemické prího-
dy Sherlocka Holmesa možno súhlasne s Tomášom Horváthom označiť len za akúsi 
kvázi-detektívku, kde postava detektíva Holmesa (vášnivého chemika) a jeho po-
mocníka Watsona v krátkych detektívnych poviedkach s jednoduchými detektív-
nymi zápletkami inšpirovanými chémiou (často ide o zmenu zafarbenia – púdru, 
diamantov...) opakujú matrice riešenia detektívnych zápletiek „obohatené“ o po-
znatky z chémie, ktoré majú nadchnúť mladých čitateľov pre tento odbor. „A tak 
sa Sherlock Holmes celkom oddal svojej láske – chemickým výskumom. Dosť často sa 
v odborných časopisoch objavovali poznámky i články o jeho prácach, ktoré podpiso-
val pseudonymom Hollock. Sherlock uvažoval azda tak, že jeho meno vychýrené v sve-
te zločinu sa nehodí k vážnosti laboratórií a knižníc. Dlho ho nič nerušilo vo vedeckej 
práci a naisto by sa nikdy nebol vrátil ku kariére detektíva...“ (Gołembowicz, s. 9). Časti 
v texte sú mnohokrát opisné a zovšeobecňujúce: „Všetko, čo hovoril Holmes, bolo lo-
gické a jednoduché, a predsa len on vedel tak uvažovať.“ (Gołembowicz, s. 71). Postave 
Gołembowiczowho Sherlocka Holmesa sa „do fiktívnych úst“ dostávajú slová, kto-
ré jej charakteru akoby nepatrili: „Ale môj milý, vôbec nemám takú hrubú kožu, ako si 
myslíš.“ (Gołembowicz, s. 207). 

Prienik detektívneho žánru s vedeckou fantastikou predstavuje kniha Ruky 
hore! (Toman, 1965). V oboch poviedkach (Made in..., V mene zákona) sa nachá-
dza „viera v pokrok“, v čistotu (modelovosť) charakterov. Ľahko prediktabilná a ne-
komplikovaná je polarizácia na dobré a zlé, náznaky a indície sú čitateľné do takej 
miery, že napätie je neprítomné. Viera v rozum jednoznačne prebije akékoľvek ná-
znaky nadprirodzeného a nevysvetliteľného. Hrdinovia jeho príbehov používajú 
vedu a techniku aj nadbytočne a niekedy aj nevhodne. Aby vystopovali rozvoz ne-
legálneho predaja gumových výrobkov, pomocou „komplica“ – chemika zo závodu 
(vždy majú nablízku pomocníka z oblasti, ktorú potrebujú, napríklad pre odhalenie 
finančného podvodu poznajú vo firme účtovníka), prisypú malé, údajne neškodné
množstvo rádioaktívnej látky aj do gumy na výroby hračiek. Vyšetrovatelia posýpajú 
rádioaktívnym práškom tiež diamanty, aby ich dokázali ľahko vystopovať. V príbehu 
vystupujú postavy, ktoré veria pokroku, i jeho neprajníci, pochybovači a odporco-
via, ktorí musia priznať, že sa mýlili. V niektorých situáciách však zohrávajú dôležitú 
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úlohu i skúsenosti starších. V závere príbehu sa rodí kompromis medzi komisárom 
nedôverujúcim intuícii a vyšetrovateľom, ktorý dokáže ľahko odhadnúť povahu 
človeka.

Gordonovej próza Adresát neznámy je jednoduchým detektívnym príbehom, 
ktorý je v závere výrazne spoločensky pozitivistický: „Tetuška, Chmura je do vás zami-
lovaný. I ja som priniesla novinu. Janek už má schválenú prax v Lipowe. Tešíte sa, tetuš-
ka, čo? A gratulujte Maciejovi, prosím vás. Dostal vyznamenanie za tridsať rokov práce. 
Práve sme dostali správu.“ (Gordonová, s. 130). Podobné spoločenské „posolstvo“ má 
i špionážny príbeh  H. Sekulowej Dúhový koktail. 

Detektívne pátranie detského detektíva v knihe Výstrel v súdnej sieni (R. Fuller) 
žánrovo rovnako inklinuje k spoločenskej próze pre deti, ktorá je určená staršiemu 
adresátovi, ako je to v prípade E. Kästnera Emil a detektívi. Vek detského detektíva sa 
nedozvedáme, lebo je postavou zámerne zatajený. Rozprávačom príbehu je chla-
pec Frederik French, ktorý miestami pripomína dospelú postavu. V príbehu možno 
oceniť prácu autora s čitateľovým očakávaním a ironický nadhľad otca protagonistu. 
Ten sa k výstrelu v súdnej sieni, pri ktorom bol prítomný aj jeho syn, vyjadruje mies-
tami komicky: „...v netrpezlivosti, že vec sa tak nekonečne dlho preťahuje, sa zastrelil“ 
(Roy, s. 19), „Ale azda je možné, že sa s pištoľou iba hral, čistil ju, či niečo podobné, a vy-
strelila mu, takže Preecea zabil nešťastnou náhodou.“ (Roy, s. 20). 

Zaujímavým textom s čiastočne detektívnou zápletkou je príbeh Wiktora Wo-
roszylskeho Cyril, kde si? (1965). Príbeh je ilustrovaný Bohdanom Butenkom, ktorého 
ilustrácie  spolupracujú s dejom a celý text ozvláštňujú vtipnou jednoduchosťou. 
V príbehu prebiehajú viaceré dejové línie simultánne, tie sú vzájomne prepojené 
vzťahmi zúčastnených postáv. Jednotlivé deje sú zároveň graficky vydelené iným
typom (v jednom prípade i farbou) písma. Rozprávač príbehu v rámci narácie vystu-
puje z anonymity a rôznym spôsobom reflektuje autorské písanie i čitateľské očaká-
vanie: „Iná vec je, že autor sa musí vcítiť do duše každého, o kom píše. Keď o koňovi, musí 
sa cítiť koňom, keď o strome – stromom.“ (Woroszylski, s. 15), alebo inde: „Toto nie je 
kniha proti lapajom. Nikoho nenahováram na lapajstvá, ale predsa si vôbec nemyslím, 
že lapaj musí byť najhorší.“ (Woroszylski, s. 45). Prehovor „autora“ je v knihe tlmoče-
ný tak, akoby bol písaný rukopisom.  Zmeny v deji rozprávač komentuje, miestami 
sa dokonca obracia na pochopenie a schválenie svojho počínania k imaginárne-
mu čitateľovi, či radami k postavám svojho príbehu, dokazujúc, že postavy už žijú 
vlastným životom: „Ale autor má priveľmi rád svojich hrdinov, než by súhlasil s laboran-
tom, ktorého zrejme skúša osud. Autor mu želá, aby sa díval na život i bytie radostnejšie 
a s väčšou dôverou.“ (Woroszylski, s. 281). Podobne na inom mieste ubezpečuje čita-
teľa o dobrom konci predkladaných udalostí: „Kniha je veselá, ale v predošlej kapito-
le možno nájsť smutné miesta (...)  Autor tomu nemohol nijako zabrániť. Ale odteraz až 
do  konca už nebude nič do plaču. Slávnostne vám to sľubujem.“ (Woroszylski, s. 230).

V texte je prítomný nenásilný humor, ktorý je použitý akoby mimochodom: 
„V takejto situácii by došli rýmy aj Słowackému. Zničení bratia schádzajú dolu po scho-
doch.“ (Woroszylski, s.164). Príbeh nemožno zaradiť ku klasickému detektívnemu 
pátraniu, lebo do deja vstupujú postavy a „fakty“, ktoré detektívno-logické rozrieše-
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nie situácie neumožnia (morský had, Cyril, Entropia). V závere sa odpovede dozvedá-
me len čiastočne, niektoré otázky ostávajú otvorené a ich riešenie je len naznačené 
v prospech fantázie, tajomstva života a umenia. Z hľadiska pravidiel klasického de-
tektívneho žánru je takéto narušenie neprijateľné a disponujú ním hlavne texty, ktoré 
detektívny žáner istým spôsobom, pre nejaký účel negujú a svoju produktivitu sta-
vajú na jeho narušovaní. Víťazstvo nad Entropiou, chaosom, čiernou farbou predsta-
vuje život, rovnako aj zelená farba (Cyril je zelenej farby, „Odporný Muro“ má zelený 
pás na  čiernej srsti od maliara Flora Šaľa), voda (jazero, hĺbka, potopa), umenie, lás-
ka (Elena-Elvíra-Ernestína získava na istý čas podoby, ktoré jej prisúdi v obrazoch jej 
muž a maliar). Autor pracuje so skrytými symbolmi, náznakmi a hypotézami. Príbeh 
sa tak stáva ozvláštnením detektívneho žánru v prekladovej literatúre tohto obdo-
bia, jeho silná metaforickosť a náznakovosť prináša do detektívneho žánru pre  deti 
a mládež produktívne narušenie.

 Kým texty E. Kästnera Emil a detektívi, R. Fullera Výstrel v súdnej sieni, 
J. Broszkiewicza Veľká,väčšia a najväčšia (1962) a Woroszylského Cyril, kde si? sú ur-
čené mladšiemu adresátovi, recipientom ďalších textov je mládež. Tu možno kon-
štatovať, že (ako píše O. Sliacky, 2007, s. 246) osud prekladov spoločenských próz 
Z. Móricza (Buď dobrý až do smrti (1954), Maturita (1956), že sa vo fonde literatúry 
pre deti a mládež ocitli len formálne, postretol aj analyzovaný „ľúbostný“ Móriczov 
detektívny príbeh Horúce polia. 

V troch príbehoch J. Broszkiewicza Veľká, väčšia a najväčšia je okrem aké-
hosi jemného detektívneho pátrania (hlavne prvého príbehu) omnoho výraznejší 
motív vedeckej fantastiky vo vzťahu k „ľudskosti“ a hodnote vecí (staré auto, staré 
lietadlo). 

Príbeh E. Kästnera Emil a detektívi je miestami citlivý voči špecifikám detské-
ho sveta. Autor vytvára uveriteľné napätie, charaktery postáv nie sú ploché, sú to 
detské postavy, ktoré sa snažia byť dobré, ale nie vždy sa im to darí. Detská postava 
prežíva strach, že mu nebudú na polícii veriť. Podozriví v príbehu nie sú podozrivý-
mi v každom momente. V niektorých prípadoch sám detektív pripomína zlodeja; ide 
o tzv. „homonymiu pátrača a zlodeja“ (Horváth, 2011, s. 44): „Aký to malo zmysel, že 
on sa schovával za novinový stánok, akoby sám bol zlodejom, a nie ten druhý. “ (Käst-
ner, s. 58). Ponaučenie väčšinou nie je násilné, pochvala a uznanie sa ujde aj členovi 
detektívneho tímu, ktorý čakal na správy pri telefóne a ostaných informoval. V texte 
je prítomné pochopenie pre detský svet. 

V analyzovaných textoch (prevažne v tých, ktoré sú určené pre mládež) lás-
ka skomplikuje zložitú detektívnu situáciu. Miestami je komplikácia dosadená ako-
by pre účely čitateľovho očakávania a väčšinou ho svojou prvoplánovosťou sklame. 
Často ide o náklonnosť vyšetrovateľa k dievčine, ktorá má „niečo“ spoločné s vyšet-
rovanou udalosťou. Odďaľovanie odhalenia vzájomnej totožnosti dievčaťa a chlapca 
je v príbehu Ruky hore! (Toman, 1965) spojené s hrou na vzájomné nepredstavenie 
sa (čitateľ začína tušiť, prečo). Poctivá dcéra podvodníka, žijúca s matkou a veriaca 
otcovým rečiam o jeho nevine, po odhalení pravdy prezrádza vyšetrovateľovi, kde 
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otec ukryl diamanty. Mladý neskúsený vyšetrovateľ nemusí voliť medzi spravodli-
vosťou a láskou. 

V prípade knihy H. Sekulowej Dúhový koktail sa z jednotlivých indícií dozvedá-
me, že v príbehu o pašeráctve figuruje i priateľka vyšetrovateľa. Pomocou klamných
indícií necháva autor čitateľa v domnení, že ženská postava, priateľka vyšetrovate-
ľa, je do prípadu zapletená (na dlhší čas odchádza, je v preoblečení). Dokonca aj 
po uistení, že je do prípadu zapojená, čitateľ nevie, že podobne ako jej priateľ, vyšet-
rovateľ, v príbehu funguje na strane „dobrých“ ako utajená vyšetrovateľka. Udalosti 
sú ploché a jednostranné, rovnako ako charaktery postáv. 

Detektívny príbeh Z. Móricza Horúce polia je do veľkej miery založený na (sen-
timentálnych) emóciách a silných vášňach, ktoré prekračujú hranice rozumu. V prí-
behu vystupuje vyšetrovateľ, ktorý podobne ako iné postavy podlieha plytkým 
emóciám. Román vášní s detektívnou zápletkou je naplnený i viacerými odbočka-
mi, retardujúcimi vyšetrovanie (okrem falošných stôp – útek podozrivého, ktorý 
je nevinný). Plytké zrnká posolstva plné pátosu sa vkladajú do úst „sympatických 
postáv“: „Na Fábjána zaraz mocne zapôsobila. Pripomínala mu jeho matku. Takú istú 
filozofujúcu a rojčivú krásnu dušu, žila ideám a milovala celé „človečenstvo“, ba zbožňo-
vala a nadchýnala sa ním, ale jednotlivcov, ľudí sa bála a dalo sa povedať, desila sa ich.“ 
(Móricz, s. 195). Silná polarizácia postáv (poctivé/nepoctivé, staré/mladé), smiešne 
zneužitie dôverných informácií a podobné poetologické postupy spôsobujú, že celý 
príbeh pripomína melodrámu. Detektívna zápletka je použitá len so zámerom situ-
áciu zdramatizovať a emocionálne lacno vyhrotiť.

V príbehu R. Fullera Výstrel v súdnej sieni je hlavným hrdinom syn sudcu hra-
júci sa na detektíva. Počas rokovania v súdnej sieni dochádza k výstrelu a k vražde, 
čoho je prítomný aj sudcov syn. Od toho okamihu sa stáva malým vyšetrovateľom, 
ktorý má, ako syn sudcu, ľahší prístup k niektorým informáciám a ľuďom. Počas vy-
šetrovania mladý hrdina stretáva dievča, ktoré ho očarí svojím rozprávačským ta-
lentom (fantáziou a schopnosťou nadchnúť sa pre neskutočné). Tá, ako dcéra vraha, 
končí v polepšovni, čomu sa (žiaľ) ani mladý hrdina nijako špeciálne nečuduje a ne-
vzpiera, hoci v príbehu sa hovorí o náklonnosti k nej. 

V detektívnom príbehu B. Gordonovej Adresát neznámy sa na lásku mladých 
protagonistov postava z príbehu pozerá očami „skúseného dospelého“, ktorý ne-
chce byť nadradený z tejto pozície. Vytvára však dojem snahy o nadmerné a nepri-
rodzené chápanie mladých. Z hľadiska zasahovania lásky do detektívnej zápletky je 
náklonnosť hlavných protagonistov, chlapca (chemika) a dievčiny, ktorá je vnučkou 
strážcu „pokladu chlapcovho otca“ (chemického vynálezu – umelej hmoty na výro-
bu materiálu do lietadiel) náhodná. 

Detektívne príbehy pre deti a mládež preložené do slovenčiny v 60. rokoch 
20. storočia boli kvalitatívne rôzne. Vo veľkej miere z nich presvitali hodnoty, ktoré 
kultúrno-historický kontext považoval za správne a detektívna zápletka slúžila len 
na ich zatraktívnenie. Nedostatkami textov bolo nerešpektovanie špecifík detské-
ho sveta a literárnych zákonitostí, pomerne časté je výrazné psychologické zjedno-
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dušovanie, šablónovitosť postáv, verbálna patetickosť, rôzne podoby nefunkčnej 
retardácie deja, prílišná deskriptívnosť podania, či  prítomnosť jazykových banalít, 
informácií, ktoré sú nadmieru jednoduché, a to napriek tomu, že detektívka vedome 
pracuje s maskami, s kánonom, encyklopédiou priemerných vedomostí, čo rešpek-
tujeme ako špecifikum a podmienku žánru. Medzi prekladmi sa však objavili i čias-
točne zaujímavé texty, ktoré znamenali prínos aj do iných žánrových oblastí. Väčšina 
z týchto príbehov však už neobstála v zmenených spoločenských podmienkach.
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