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ZÁVER 

(Zuzana Stanislavová)

Vráťme sa teraz k výskumnej otázke, ktorú sme si položili na začiatku našej 
heuristiky: Do akej miery obstojí tvrdenie, že 60. roky 20. storočia boli „zlatým 
vekom“ nielen pôvodnej slovenskej, ale aj prekladovej literatúry pre deti a mlá-
dež?  Skôr však, než sa pokúsime dať na ňu kvalifikovanú odpoveď, zhrňme získa-
né výsledky výskumu pomocou čiastkových otázok, formulovaných v úvode tejto 
publikácie. 

Prvý komplex otázok sa dotýkal žánrovej štruktúry prekladovej tvorby 
v 60. rokoch 20. storočia, preferovaných antropologických hodnôt, úrovne estetic-
kých kvalít literárnych diel a vzťahu prekladovej literatúry s jej domácim hodnoto-
vým a žánrovým profilom. V týchto súvislostiach sa ukazuje, že spomedzi literárnych
druhov sa najmohutnejší prekladateľský záujem sústreďoval na epiku; z hľadiska 
epických žánrov v tom rámci dominovala rozprávka. Preklady inonárodných folklór-
nych i autorských moderných rozprávok vhodne rozširovali domáci žánrový dia-
pazón kníh pre deti a mládež, v ktorom síce rozprávka bola dobre zastúpená, ale 
predsa len prím hrala spoločenská próza. Zároveň si uvedomme už aj na inom mies-
te konštatovaný fakt: práve zo žánrového okruhu rozprávok (a z detskej poézie) pre-
nikli k našim deťom vďaka prekladom do slovenčiny výnimočne kvalitné, z hľadiska 
umeleckých i humánnych hodnôt  nadštandardné, resp. i tvarovo originálne diela; 
väčšina takýchto titulov zostala súčasťou vydavateľských plánov doposiaľ. Aj v kon-
texte spoločenskej prózy, ktorá z kvantitatívneho hľadiska predstavuje druhý naj-
viac prekladaný žánrovo-tematický podsystém, sa nachádzajú diela predstavujúce 
inšpiratívny podnet pre domácu pôvodnú produkciu; keďže však táto žánrová ob-
lasť vďaka stvárnenému životnému štýlu svojich hrdinov (spravidla v tesnejšej väz-
be na konkrétnu dobu) pomerne rýchlo „starne“, reprinty sú tu zriedkavejšie. Ak si 
ďalej odmyslíme oblasť klasickej literatúry vydávanej pre deti (tvoriacej z pochopi-
teľných dôvodov stabilnú súčasť knižnej ponuky pre mládež), potom z ostatných 
žánrovo-tematických okruhov epiky bolo objavenie sa výnimočnejšieho diela vy-
slovene ojedinelé. Čo sa týka prekladu poézie pre deti do slovenčiny, v 60. rokoch 
je cítiť vydavateľskú starostlivosť o tvorbu pre predčitateľov a predpubertálne deti; 
poézia pre dospievajúcich bola (a do dnešných dní zostala) viac či menej (skôr viac) 
absentujúcim žánrom. Básnické zbierky a leporelá, vydané v preklade z inonárod-
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nej literatúry, výrazne – porovnateľne s autorskou rozprávkou – stimulovali mo-
dernistické smerovanie pôvodnej slovenskej literatúry. Aj keď kníh poézie nevyšlo 
veľké množstvo, vo veľkej väčšine prípadov to boli verše absolútnych umeleckých 
autorít najmä z českej, poľskej, ruskej a srbskej poézie. Kvalita prekladovej literatúry 
zaiste súvisela so skutočnosťou, že politicky oteplené 60. roky uvoľnili aj inštitucio-
nálnu bariéru, ktorá v predchádzajúcom desaťročí bránila orientovať sa pri výbere 
kníh na preklad západným smerom. A tak až v 60. rokoch sa vlastne začína „víťaz-
né ťaženie“ k slovenským deťom a mladým pre takých autorov, ako boli Salinger, 
Lindgrenová, Collodi, Rodari... Zrejme slobodnejšie sa mohli vydavatelia oriento-
vať na kvalitu prekladaných kníh aj vo vzťahu k východnému bloku štátov, pretože 
i z literatúr bývalého Sovietskeho zväzu bolo v sledovanom desaťročí preložených 
viacero vynikajúcich kníh. Zaiste zaujímavým zistením ďalšieho výskumu môže byť 
to, akým spôsobom poznamenali spoločensko-politické udalosti v Československu 
na konci 60. rokov (a následná normalizácia v 70. rokoch) vydávanie prekladovej li-
teratúry pre deti a mládež. Už rok 1969 totiž akoby reagoval na udalosti z augusta 
1968 a rozbiehajúce sa politické zmeny v spoločnosti dramatickým poklesom jed-
nak počtu preložených kníh, jednak vysoko príznakovým poklesom počtu kníh pre-
ložených z ruštiny. Bez ohľadu na časť sveta, z ktorého prekladané tituly pochádzali, 
a bez ohľadu na žánrovú oblasť, do ktorej patrili, knihy pre deti v drvivej väčšine prí-
padov tlmočili humánne myšlienky priateľstva, ľudskej spoluúčasti, vzájomnej po-
moci; podporovali hravosť a optimizmus detského sveta, odkrývali dialektiku života 
pre tých, ktorým sa detstvo už končilo, a v deťoch i mládeži živili nádej v pravdu 
a dobro. Pravda, ako ukázali naše interpretácie, úroveň umeleckého stvárnenia tých-
to antropologických hodnôt nebola vždy rovnaká. 

Spomedzi literárnych druhov bola na tom v prekladovej tvorbe 60. rokov naj-
slabšie dráma. Knižne vydané diela ukazujú, že bola (predovšetkým dráma pre  staršie 
deti) výraznejšie než ostatné literárne druhy poznamenaná ideologicky podmiene-
nou tendenčnosťou. Aj v tejto oblasti sa však nájdu diela, ktoré zostali inscenač-
ne živé doposiaľ a u ktorých možno predpokladať inšpiratívny účinok na pôvodnú 
drámu.

Komentujúc prekladovú aktivitu vydavateľstva Mladé letá konštatovala svoj-
ho času ich bývalá redaktorka a šéfredaktorka L. Kyseľová (1985, s. 74), že v priebehu 
60. rokov vyšlo v slovenskom preklade veľa z toho najlepšieho, čo svetový rozpráv-
kový fond vôbec obsahoval (najviac v edíciách Z rozprávky do rozprávky, Zlatý kľú-
čik). Naša analýza, opierajúca sa o nové čítanie prekladovej tvorby pre deti a mládež 
v 60. rokoch, potvrdzuje platnosť jej slov aj po štvrťstoročí, ktoré medzitým uply-
nulo, ba treba doplniť, že ich možno aplikovať na celú oblasť prekladovej tvorby 
pre deti a mládež. Spätný analytický pohľad na desaťročie totiž ukázal, že systema-
tický a cielený editorský výber textov na preklad, v rámci ktorého sa dbalo na ume-
leckú hodnotu textu, na pestrosť žánrov, ba azda aj na podľa možnosti čo najširšiu 
národnú reprezentáciu autorov, priniesol svoje ovocie. Hodnotné texty sa v preklade 
objavovali už od začiatku 60. rokov; mohutný nástup však zaznamenali najmä v ro-
koch 1965 – 1969. Zaiste to súviselo s postupujúcim demokratizačným procesom 
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vo vtedajšej spoločnosti na Slovensku a v Čechách, aj s otváraním sa voči inšpiratív-
nym a umelecky progresívnym trendom zvonku, ktoré v rámci literárnej tvorby pre 
deti a mládež najmohutnejšie boli v rozprávke, poézii a spoločenskej próze. Mnohé 
z prekladov, ako sme to ukázali v jednotlivých kapitolách tejto publikácie, prinies-
li do prijímajúcej literatúry nesporné hodnoty estetické aj antropologické, poetike 
domácej literatúry ponúkli viditeľné či skrytejšie inovačné, resp. podporné impulzy. 
Okrem kvality textov sa v priebehu 60. rokov významne pozdvihla aj kvalita prekla-
du. Svedčia o tom mená prekladateľov, ktorých možno počítať ku kvalitatívnej pre-
kladateľskej špičke na Slovensku; aspoň výberovo spomeňme také osobnosti, akými 
boli M. Rázusová-Martáková, M. Ďuríčková, K. Bendová, B. Hečko, M. Válek, Ľ. Feldek, 
M. Prídavková, M. Ferko, P. Ždán a početní ďalší. V priebehu prvej polovice desaťro-
čia sa postupne vytrácal preklad „z druhej ruky“ (najčastejšie z ruského alebo čes-
kého pretlmočenia diela) a prekladatelia, vyzbrojení nielen kvalitnými jazykovými 
schopnosťami, ale aj dispozíciami umeleckej tvorby, siahali po prototextoch v jazy-
ku originálu. Spôsob začleňovania svetovej literatúry pre deti a mládež do domáce-
ho kontextu tak dosiahol novú úroveň. 

Druhá skupina pomocných otázok nášho výskumu sa viazala na úroveň ilu-
stračnej stránky prekladaných textov a na podiel slovenských ilustrátorov na ich 
ilustrovaní (t. j. v pomere k preberaniu pôvodných ilustrácií). Analýza materiálu uká-
zala, že preklady literárnych textov vychádzali vo väčšine prípadov v ilustračnom 
sprievode slovenských ilustrátorov. Pravdepodobne za tým bol aj ekonomický fak-
tor; v každom prípade však generácie vynikajúcich slovenských výtvarníkov (s tým 
teda súvisí aj vysoká umelecká úroveň ilustrácií) dostávali aj v tejto oblasti (nielen 
v pôvodnej tvorbe) šancu ilustračne sa realizovať. Okrem toho: pri ilustrovaní cudzo-
krajných, mnohokrát exotických literárnych látok bolo pre nich nevyhnutné oboz-
námiť sa s príslušnou kultúrou, akceptovať jej vybrané znaky pri ilustrovaní textu, čo 
následne znamenalo obohatenie ich výtvarného prejavu o nové prístupy k ilustro-
vaniu, motívy či techniky.

Skôr, ako sa dostaneme k definitívnemu uzavretiu základnej otázky nášho vý-
skumu, žiada sa dodať ešte poznámku o úrovni reflexie prekladovej tvorby na Slo-
vensku. Na základe prítomnosti odbornej reflexie o prekladoch v dobovej literárnej
kritike na stránkach odborného časopisu Zlatý máj, špecializovaného na oblasť ume-
nia pre deti a mládež, sa ukazuje, že táto oblasť tvorby bola reflektovaná celkom
sporadicky a viac-menej náhodne. Na začiatku 60. rokov (1963) sa objavili dva po-
kusy o komplexnejšie výročné posúdenie prekladovej produkcie v štúdii J. Poliaka 
Výboje a recidívy (č. 8 – 9, s. 413 – 415) a J. Šimulčíkovej Viac hľadačskej vášne! (č. 10, 
s. 459 – 460).  Okrem týchto dvoch pokusov nájdeme už na stránkach časopisu len 
sporadické recenzie. Napokon, situácia v súčasnosti sa tomu veľmi podobá.

Nové čítanie slovesnej a analýza výtvarnej stránky prekladovej literatúry 
pre deti a mládež v 60. rokoch 20. storočia potvrdilo, že úroveň tejto literatúry a hod-
noty, ktorými obohatila náš domáci kontext, napĺňajú prívlastok „zlatých“ 60. rokov 
literatúry pre deti a mládež na Slovensku. Výskum potvrdil aj predpokladaný fakt, 
že tak ako v pôvodnej tvorbe, aj v oblasti prekladu sa kvalita rodila postupne. Okolo 
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polovice desaťročia bolo však už zrejmé, že nejde o náhodnú, ale o systémovú prí-
tomnosť umeleckých a morálnych hodnôt literatúry (ako ju pomenovala A. Mitrová, 
2012) „spoza hraníc“. 

Slová J. Voráčka, vyslovené na okraj situácie v českej literatúre, platia aj po vy-
še štyroch desaťročiach i na situáciu v literatúre slovenskej: „Vztah ke kulturní res-
pektive literární tradici minulosti byl v každé době citlivým kritériem proměny, využití 
a reprezentace kulturně společenského vědomí, hodnoty v širokém zázemí národního, 
lidového i individuálního vědomí sounáležitosti prošlého času s přítomným. Proměna 
tohto vztahu, přibližování a vzdalování se tradici, využívání nebo zříkání se jejich růz-
ných estetických, etických, historických etc. vlastností, skrytých rezerv, psychických rysů, 
jinými slovy její nadčasovost, je spolehlivým barometrem dobové kulturní kvality.“ (J. Vo-
ráček, 1970, s. 15).


