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1. kapitola

ŽÁNROVÝ NROVÝ NROV A TEMATICKÝ TEMATICKÝ TEMATICK PROFIL
IMPORTOVANEJ PRÓZY A POÉZIE

PRE DETI A MLÁDEŽ V 70. ROKOCH
20. STOROČIA. SITUÁCIA A TRENDY

(Zuzana Stanislavová, Radoslav Rusňák, 
Danka Lešková, Peter Karpinský)

1 VÝ1 VÝ1 V CHODISKÁ
  (Zuzana Stanislavová)

Po vstupe spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 na územie 
Československa veľmi skoro nastali zmeny v politickom systéme a v ich rámci sa za-
čal „program ‚konsolidácie‘ literatúry v duchu doktríny socialistickíny socialistickí ény socialistickény socialistick ho realizmu“ (Mar-“ (Mar-“
čok 2004, s. 43). Citovaný literárny historik o slovenskej literárnej tvorbe ďalej kon-ďalej kon-ď
štatuje (a platí to aj o tvorbe pre deti a mládež), že „v päťroäťroäť čí 1971 − 1975 bola literatú-
ra vystavená nekompromisnému ideologicko-politickému ideologicko-politickému ideologicko-politick mu nátlaku a zosilnenej ústred-
nej cenzúre časopisov ačasopisov ač edičných plých plý ánov vo vydavateľstvľstvľ ástvástv ch“ (c. d., s. 44). Na z“ (c. d., s. 44). Na z“ áklade 
kádrových a administratívnych zívnych zí ásahov boli „z literáz literáz liter rneho života na istý čivota na istý čivota na ist as prakticky ý čas prakticky ý č
vyradené – či ‚samovyradené‘ – najvýnajvýnajv raznejýraznejý šraznejšraznej ie talenty dvoch generačných vých vý ĺch vĺch v nĺnĺ “, čím sa 
uvoľnil „priestor často pre druho často pre druho č – a treťoradťoradť é talenty bez morátalenty bez morátalenty bez mor lnych zábran“ (ibid.). “ (ibid.). “
Namiesto vytvárania podmienok pre slobodné rozvíjanie prirodzene nadaníjanie prirodzene nadaní ých li-
terárnych tvorcov sa začalo s „obnovením celoploím celoploí šného ideologického ideologického ideologick ho preškoľovania ľovania ľ
akceptovaných autorov aých autorov aý najmä s programom vychovať ‚ideologicky zdravú‘ generágenerágener ciu 
spisovateľovľovľ “ (ibid.).“ (ibid.).“

Uvedené tendencie pravdaže neobišli ani literatúru pre deti a mládež. Hneď 
na začiatku 70. rokov publikoval R. Moric v Zlatom máji ako záverečné slovo k stret-
nutiu pri 15. výročí založenia časopisu v jeho redakcii článok Viac sa zaoberať súčas-účas-úč
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ným dieým dieý ťaťať ťomťomť  (1972, s. 18 – 20)1. Okrem iného zdôraznil potrebu tematizovať aktuál-
nu súčasnosť slovami: „(...) naša literatúra a umenie pre deti vôumenie pre deti vôumenie pre deti v bec nevystačia so senti-
mentálnymi spomienkami na detstvo spred polstoročia (...) potrebujú svet dneška a svet 
zajtrajšzajtrajšzajtraj ka“ (s. 19). V“ (s. 19). V“ tom zmysle pochválil redakciu časopisu: „(...) prax redakcie Zla-
tého mája sa v poslednom čase menčase menč í, redakcia robí, redakcia robí í vývýv ber tém a týtýt mito vybranýmito vybraný ými, ými, ý čižiži e 
podľa nej prepotrebnľa nej prepotrebnľ ými tými tý émami zaangažováováov va svojich spolupracovníkovíkoví “ (s. 20). “ (s. 20). “

Evidentný ideologický aspekt má v sebe heslo ustanovujúceho zjazdu Svazu 
českých spisovatelů, ktoré sa bezpochyby dotýkalo aj tvorby pre deti (českej i slo-
venskej – vzhľadom na spoluľadom na spoluľ žitie Čechov a Slovákov v spoločnom štáte a na vzá-
jomnú prepojenosť oboch kultúr): „Literatura do služeb socializmu – do služeb člově-lově-lov
ka“ (Zlat“ (Zlat“ ý máj 1972, s. 506 – 508). Úlohu najbližšieho obdobia explicitne (na báze 
dobovej kvetnatej rétoriky) formuloval vtedajší vysoký funkcionár KSČ Jan Fojtík 
slovami: „Kardinálním ím í úkolem, který kolem, který kolem, kter XIV. sjezd postavil do popředředř í, je í, je í úkol formovat 
socialistickésocialistickésocialistick ho človělovělov ka (...).  Potřebujeme (...) umřebujeme (...) umř ělecká lecká leck díla obríla obrí ážla obrážla obr ejícící í velikost i složitost 
doby, v níž žijeme a pracujeme“ (s. 506). No a“ (s. 506). No a“ v diskusii mu podobnou rétorikou pri-
takal aj vtedajší riaditeľ českého vydavateľstva Albatros Bohumil ľstva Albatros Bohumil ľ Říha (ibid., s. 509): 
„Nedivme se, že naše společnost na nás žádá realistické realistické realistick umění, kterí, kterí é , které , kter by mělo pozitivní 
vliv na náš lid“. 

„Ideologicky korektný“ prístup vo vzťahu k oficiálnym dobovým postulátom 
si v nasledujúcich rokoch zachováva aj R. Moric, riaditeľ Mladých liet. V polovici de-
saťročia (Zlatý máj 1974, s. 4 – 7) formuluje ideál knihy pre deti slovami: „Slovenská Slovenská Slovensk
literatúra pre deti sa usiluje odpovedať na otázky súčasnúčasnúč ého mladého človeka, usiluje sa 
mu umeleckýmu umeleckýmu umeleck mi prostriedkami objavovaými prostriedkami objavovaý ť svet i etické etické etick princípy socialistickej spoloípy socialistickej spoloí čnos-
ti, pričom sa snaží o čo najkomplexnejší o najkomplexnejší o najkomplexnej triedny obraz života, o odpovede na aktuálne 
otázky (...). Niekedy sa ešte objavujú schémy, inokedy prebleskuje módnosť“ (s. 5). Kon-ť“ (s. 5). Kon-ť“
štatuje ďalej, ďalej, ď že „angažovanosť to nie je len téma, ale aj ideový ma, ale aj ideový ma, ale aj ideov prístup, ktorístup, ktorí ý stup, ktorý stup, ktor je v cel-
kovom zmysle diela, vo vzťahu jeho obsahu kťahu jeho obsahu kť pocitom, ktoré pocitom, ktoré pocitom, ktor chceme vyvolať a upres-
niť v čv čv itateľoviľoviľ “ (s. 6). Ako dobov“ (s. 6). Ako dobov“ ý tematický trend vymedzuje jednak skutočnosť, ť, ť že 
autori „upriamili svoju pozornosť na rozvrána rozvrána rozvr tené manželstváelstváelstv , na zlá, na zlá é rodinné prostredie, 
v ktorom vyrastajú literáliteráliter rni hrdinovia“ (s. 5), jednak aj fakt, “ (s. 5), jednak aj fakt, “ že „v posledných rokoch sa ých rokoch sa ý
všvšv ak vytráak vytráak vytr ca z literatúry pre deti obraz súčasnúčasnúč ých detých detý í aj s prostredím, vím, ví ktorom žijú. (...) 
rovesník mladík mladí ého čitateľa sa stal zriedkavosľa sa stal zriedkavosľ ťouťouť “ (...), „akoby chýbala odvaha načrtnúť 
problematiku dneška, túžby i konflikty dnešných detých detý í“ (s. 5). Zo í“ (s. 5). Zo í“ žánrového hľadiska mu ľadiska mu ľ
chýbajú „životopisné romány a novely v pravom slova zmysle, ktoré čpravom slova zmysle, ktoré čpravom slova zmysle, ktor itateľa strhujľa strhujľ ú svo-
jou emotívnou silou, vzruívnou silou, vzruí šujúcim dejom, plnokrvným osudom vým osudom vý ým osudom vým osudom v nimočného človeka“
(s. 7). V jubilejnom článku R. Morica Dvadsaťpťpť äť rokov slovenskej detskej knihy (Zlatrokov slovenskej detskej knihy (Zlatrokov slovenskej detskej knihy ý 
máj 1974, s. 435) sa napr. konštatuje, že kritika, teória, autori i vydavatelia „bojova-

1  Netreba zrejme mimoriadne zdôrazňovať skutočnosť, ť, ť že pre literárny život (a následne pre lite-
rárnohistorický výskum určitého obdobia) majú veľký význam odborné literárne časopisy, mož-
nosť sledovať v nich recepciu a reflexiu pôvodnej i prekladovej tvorby. V tejto súvislosti si všim-
neme najmä publicistiku v časopisoch Zlatý máj, Romboid a Slovenské pohľady.ľady.ľ Jednotlivé čísla 
časopisu Zlatý máj boli v rámci toho istého ročníka číslované od 1 do x, preto v bibliografickom 
zázname pri odkazovaní neuvádzame číslo časopisu, ale iba strany.
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li za zvyšli za zvyšli za zvy ovanie ideovýovanie ideovýovanie ideov ch aých aý umeleckýumeleckýumeleck ch hodných hodný ôt“, že literatúra prinášala „to, čo malo 
nesporne umeleckú úroveň a čo stálo na strane pokroku“ a“ a“ zdôraznil, že „je nesmierne „je nesmierne „
dôležležle ité, aby to bolo umenie skutoé, aby to bolo umenie skutoé čne socialistickéne socialistickéne socialistick , priné, priné ášajúce mravné hodnoty, zod-
povedajúce našej socialistickej epoche“ (ibid., s. 436). Ku krit“ (ibid., s. 436). Ku krit“ ériám „správnosti výberu“ 
diel na preklad zo svetovej literatúry priradil „umeleckú úroveň a čo stálo na strane 
pokroku“ (ibid., s. 435). “ (ibid., s. 435). “

V Provolání uměleckýleckýleck m institucým institucý ím aím aí kulturní veřejnosti celřejnosti celř ého svěho svěho sv ta (Zlatý máj 
1975, č. 1, s. 3), prijatom na medzinárodnom stretnutí spisovateľov na tľov na tľ ému Detská 
literatúra v epoche socializmu, ktoré sa konalo na Dobříši pri Prahe 22. – 25. septem-
bra 1965, sa konštatuje: „Dávejme přednost knihřednost knihř ám, které m, které m, kter směřujěřujěř í k nadcházejícící ímu ímu í
obrazu sociálně spravedlivéspravedlivéspravedliv ho svěho svěho sv ta. (...) Vytvářta. (...) Vytvářta. (...) Vytv ejme aářejme aář rozšrozšroz iřujme takovou dřujme takovou dř ětskou lite-
raturu, v níž je cílem rozvoj osobnosti aílem rozvoj osobnosti aí občanskčanskč ý anský ansk charakter. Vedle klasiků a lidové lidové lidov slo-
vesnosti doporučujeme takové ujeme takové ujeme takov knihy, které knihy, které knihy, kter zobrazují skutečný život a jeho problémy ve 
svěsvěsv tle pokrokovýtle pokrokovýtle pokrokov ch idejých idejý í a které které kter současnčasnč ě vedou děti k lásce k rodné zemi“.

Okrem publicistiky v časopise Zlatý máj sa na formovaní a deklarovaní dobo-
vej predstavy o poslaní a podobe detskej literatúry okrajovejšie podieľali aj niektorľali aj niektorľ é 
iné literárne časopisy; poskytujú tiež možnosť sledovať v nich recepciu a reflexiu pô-
vodnej i prekladovej tvorby. V tejto súvislosti sa R. Moric v rozhovore s E. Krššákovou 
(Romboid 1979, č. 9, s. 9-13) vyjadril, že literatúra pre deti a mládež by si zaslúžila 
viac pozornosti v časopisoch – „a to nielen formou informatívnych recenziívnych recenzií í, ale recenzií, ale recenzií í 
analyzujúcich, tvorivýcich, tvorivýcich, tvoriv chýchý “ (s. 13), kon“ (s. 13), kon“ štatujúc na margo literárneho časopisu Rombo-
id, že (ak neberieme do úvahy špecializovaný Zlatý máj) je to časopis, „ktorý ktorý ktor v po-
sledných rokoch venuje relatých rokoch venuje relatý ívne najviac miesta problematike tvorby pre detiívne najviac miesta problematike tvorby pre detií “. Poh“. Poh“ ľad ľad ľ
do jednotlivých ročníkov Romboidu mu skutočne dá za pravdu: v porovnaní so Slo-
venskými pohľadmi prinľadmi prinľ ášal Romboid v 70. rokoch (najmä v prvej polovici) podstat-
ne viac informácií, komentí, komentí árov a analýz o detskej literatúre domácej, ale pomerne 
často sa v ňom aspoň glosovala aj literatúra prekladová. 

Zato práve prelistovanie Slovenských pohľadov najlepľadov najlepľ šie priblíži súčasníkovi 
charakter doby v 70. rokoch. Tak napr. Vladimír Čerevka uverejnil v prvom čísle roka 
1974 politicky, normalizačne ladený úvodník Súčasnosúčasnosúč ť a literatúra (s. 1 – 4), v kto-
rom okrem zdôraznenia tematickej orientácie na súčasnosť pateticky deklaruje do-
bové frázy o ideovosti a straníckosti literatúry: „Dnes osobitne vystupuje do popredia 
upevnenie spätosti umenia so životom ľudu, potreba pravdivľudu, potreba pravdivľ éudu, potreba pravdivéudu, potreba pravdiv ho a umelecky hodnot-
ného zobrazenia socialistickej skutočnosti. Naša nedávna minulosť (...) jasne doká(...) jasne doká(...) jasne dok zala, 
že ideovosť, presvedť, presvedť čenie umelca, jeho pokrokový enie umelca, jeho pokrokový enie umelca, jeho pokrokov svetonázor nemôže byť nahradený 
ani najobratnejšíani najobratnejšíani najobratnej m literším literší ám literám liter rnym remeselníctvomíctvomí “ (s. 1). Ako jednu z hlavných úloh doby 
(prvá je skvalitniť prácu s mladými autormi) formuloval nevyhnutnosť „vývýv chovne pýchovne pý ô-
sobiť na súčasnúčasnúč ého človeka“ (s. 2). “ (s. 2). “

Výsostne tendenčný text predstavuje aj správa výboru ZSS III. zjazdu ZSS 
s názvom Slovenská Slovenská Slovensk literatúra medzi II. a III. zjazdom Zvära medzi II. a III. zjazdom Zvära medzi II. a III. zjazdom Zv zu slovenskýzu slovenskýzu slovensk ch spisovateých spisovateý ľovľovľ
publikovaná v Slovenských pohľadoch (1977, ľadoch (1977, ľ č. 4, s. 1 – 23). Obdobie po 2. zjazde 
Zväzu slovenských spisovateľov, na ktorom (ako je znľov, na ktorom (ako je znľ áme) sa tvrdo zúčtovalo s od-
porcami augusta 1968 a kritikmi komunistického režimu, tu bolo pomenované ako 
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„roky tvorivéroky tvorivéroky tvoriv ho náporu spisovateľov, oddanľov, oddanľ ých programu aých programu aý cieľom KSľom KSľ Č“ (s. 1), priČ“ (s. 1), priČ“ čom 
„II. zjazd považujeme za ideologické ujeme za ideologické ujeme za ideologick víťvíťv azstvo síťazstvo síť veľkľkľ ýkýk m dosahom pre umeleckým dosahom pre umelecký ú tvorbu“
(s. 2), čo sa v správe zdôvodnilo frázami typu: „II. zjazd spráII. zjazd spráII. zjazd spr vne nastolil koncepciu so-
cialistickej angažovanosti nielen ako proklamovaného záujmu o spoločenské enské ensk problémy, 
ale (...) ako výale (...) ako výale (...) ako v razu uvedomelýrazu uvedomelý ého a aktívneho vzívneho vzí ťahu kťahu kť pokrokovýpokrokovýpokrokov m silým silý ám, usilujúcim sa 
o socialistický socialistický socialistick rozvoj spoločnosti“ (s. 2). V“ (s. 2). V“ literárnej tvorbe sa to malo prejaviť tak, že 
„postavami prestali byť ľudia, obkť ľudia, obkť ľ ľúčení nepriateľstvom, deformovanľstvom, deformovanľ í zlýzlýzl mi medziými medziý ľud-ľud-ľ
skýskýsk mi vzými vzý ťahmi, vyradenťahmi, vyradenť í na periféna periféna perif riu, ale stali sa nimi ľudia prekonľudia prekonľ ávajúci zložité osobné 
situácie, víťcie, víťcie, v aziaci iíťaziaci iíť prehráprehráprehr vajúci bez toho, aby prehrala myšci bez toho, aby prehrala myšci bez toho, aby prehrala my lienka socialistickej pravdy“
(s. 2). Tá(s. 2). Tá(s. 2). T to argumentácia je naplno poplatná dobovej patetickosti a frázovitosti.

Ak sa však vrátime k čtime k čtime k asopisu Zlatý máj a dôkladne si ho prelistujeme, zistí-
me, že napriek dobovým ideologickým tlakom dostávali v ňom „potichu“ aké-také 
možnosti publikovať aj tí literárni vedci, ktorí boli po roku 1972 obeťou ideologic-
kých čistiek (napr. Milan Jurčo, Július Noge, Ján Kopál – hoci ten publikoval viac pod 
menom manželky Márie), aj keď to boli poväčšine len recenzie a glosy. V súvislos-
ti s tým celé ročníky časopisu vydané v rokoch 1973 a 1974 publikujú recenzie iba 
pod iniciálkami rodného mena a priezviska, čo zrejme umožňovalo zašifrovať mená 
„nežiaducich“ literárov a tak ich ukryť pred očami cenzorov. 

Koncom 70. rokov však v literárnej tvorbe2 už badať náznaky ideologického 
uvoľňovania, s čím mohlo súvisieť aj už citované dovolávanie sa výraznejšej miery 
zábavnosti (a azda aj žánrov, ktoré tento rozmer literatúry preferujú, napr. autorskej 
rozprávky alebo dobrodružnej literatúry) R. Moricom vo vyššie spomínanom rozho-
vore s E. Krššákovou (Romboid 1979, č. 9, s. 9 – 13) slovami, že v pôvodnej tvorbe 
„chýba literatúra čisto zábavná (...) naša literatúra je zväčšra je zväčšra je zv a váža váža v na – ale to nie je nedo-
statok iba kníh pre deti. Humor, vtip, to síh pre deti. Humor, vtip, to sí ú u nás vzácnosti. Satira neexistuje“ (s. 12). Aj 
tento fakt mohol ovplyvniť žánrovú skladbu prekladovej literatúry pre deti a mlá-
dež.

2  K STRATÉGII VÝGII VÝGII V BERU TEXTOV NA PREKLAD
  V 70. ROKOCH 20. STOROČIA V ZÁVISLOSTIÁVISLOSTIÁ
  OD ICH PRÍSLUÍSLUÍ ŠNOSTI K NÁRODNÝM LITERATÚRAM 
  (Zuzana Stanislavová)

V priebehu 70. rokov bolo do slovenčiny preložených približne 600 titulov 
inonárodnej literatúry pre deti a mládež, z toho v približne 400 prípadoch išlo o prvé 
vydanie diela v slovenskom preklade. Spomedzi uvedeného počtu okolo 200 titulov 
patrilo do sfépatrilo do sfépatrilo do sf ry spoločenskej prózy pre deti a pre mládež, z toho okolo 140 titulov 
tvorili prvé vydania, zvyšok reedície. Hneď na druhom mieste prekladateľskej atrak-ľskej atrak-ľ
tívnosti sa ocitla dobrodruívnosti sa ocitla dobrodruí žná literatúra (vrátane science fiction a fantasy), ktorej 

2  Ako upozorňuje V. Marčok (c. d., s. 49), proces ideologického uvoľňovania sa začal programom 
„boja o vyššiu kvalitu“ v kultúre, vytýčeným XV. zjazdom KSČ v roku 1976.
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vydávanie sa v priebehu 60. rokov výrazne zdynamizovalo, pričom sú evidentné už 
aj prvé zásadnejšie kroky v domácej tvorbe; 70. roky teda nadviazali na tento trend 
– v priebehu desaťročia vyšlo okolo 160 titulov, z toho približne 100 v prvom vyda-
ní. Stabilné miesto v žánrovej štruktúre prekladov si napokon udržiavala autorská 
rozprávka, ktorá v tom čase bola síce rozvinutá aj v prijímajúcom slovenskom kon-
texte, ale práve v sledovaných 70. rokoch nepatrila medzi favorizované žánre, čím si 
možno vysvetliť jej „prepad“ (v porovnaní so 60. rokmi) až na tretie miesto v poradí 
(vyšlo približne 100 rozprávkových titulov, z toho asi 70 tvorili prvé vydania). Me-
nej zastúpená bola ľudová rozprávka a povesť (na druhej strane však práve v tomto 
žánrovom okruhu sú zastúpené mnohé, aj exotické kultúry) a viac-menej na okraji 
vydavateľskej pozornosti (zaiste aj vzhľskej pozornosti (zaiste aj vzhľ ľadom na obmedzenľadom na obmedzenľ ú ponuku z inonárodné-
ho kontextu) sa ocitla poézia pre deti a umelecko-náučná literatúra, resp. literatúra 
faktu (do ktorej pravdaže nepočítame encyklopedické a slovníkové tituly). 

Zo žánrového hľadiska boli teda vľadiska boli teda vľ predmetnom desaťročí prekladateľsky ľsky ľ
najatraktívnejívnejí šie príbehy s tematikou detstva a dospievania. Tento stav korešpon-
duje s oficiálnymi dobovými požiadavkami, z ktorých sme citovali vyššie a ktoré sú 
dostatočne preukazným svedectvom o tom, že v 70. rokoch sa deklaratívne upred-ívne upred-í
nostňovala tematika súčasných detí a mladých.

Čo sa týka proporčnosti vydávania prekladov, od roku 1970 do roku 1975 vy-
chádzalo každoročne približne 40 – 45 pôvodných prekladov z inonárodnej tvorby. 
V rokoch 1976 a 1977 nastal citeľný prepad (najmä v roku 1976, keď bolo vydaných 
len o niečo viac ako desiatka novo preložených titulov3), zato v rokoch 1978 a 1979 
bolo pôvodných prekladov takmer 60 ročne. Z hľadiska prekladateľadiska prekladateľ ľskľskľ ého záujmu 
o texty z jednotlivých národných literatúr bolo v kontexte vyššie spomínaného za-
stúpenia príbehov zo života detí a dospievajúcich (približne 200 titulov) približne 
35 z ruskej literatúry (t. j. asi 18 %). V tej súvislosti neprekvapuje, že tesne pred ná-
stupom normalizácie, t. j. v rokoch 1970-1972 boli preložené len 1-2 tituly ročne; 
od roku 1973 však už každý rok približne jedna tretina všetkých preložených titulov 
patrila k prekladom z ruštiny. Niečo cez 20 titulov (t. j. 10 %) bolo preložených z čes-
kej literatúry, pričom preklady v rokoch 1970 – 1972, 1974 – 1976 boli v tomto smere 
menej frekventované, po 4 – 8 titulov vyšlo v rokoch 1973, 1978 a 1979. Približne 
po 5 % (t. j. okolo 10 – 11 titulov) bolo preložených z nemeckej literatúry, maďarskej, ďarskej, ď
poľskej aľskej aľ angloamerickej literatúry (z poslednej menovanej vyšli preklady v rokoch 
1970 – 1975, v druhej polovici desaťročia vyšli už väčšinou len reedície). Ale okolo 
16 prekladov (asi 15 %) vyšlo z francúzskej literatúry, pričom tieto diela vychádzali 
pomerne proporčne, 1 – 2 prózy ročne (výnimkou bol rok 1972, keď vyšli 4 pôvodné 
preklady, a rok 1976, keď nevyšiel žiadny). Za zmienku stojí, í, í že z tvorby západných 
(britskej, angloamerickej, francúzskej, nemeckej a rakúskej) a severských literatúr 
boli prekladané najmä príbehy so zreteľným a z hľadiska politicko-ideologickej situ-ľadiska politicko-ideologickej situ-ľ
ácie na Slovensku „korektným“ sociálnym akcentom (z umeleckého hľadiska spraco-ľadiska spraco-ľ

3  Uvedená skutočnosť mohla súvisieť s voľbami do najvyľbami do najvyľ šších zastupiteľskľskľ ých orgánov v r. 1976, 
na ktoré sa zrejme sústreďovala pozornosďovala pozornosď ť, aktivita ať, aktivita ať bezpochyby aj finančné zdroje spoločnosti.
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vaným viac alebo menej vydarene), v tom rámci sa objavovali aj romanticko-senti-
mentálne dievčenské prózy alebo chlapčenské spomienkové prózy. Spomedzi žán-
rov dobrodružnej prózy bolo najviac preložených textov z anglofóanglofóanglof nnej (27 – z toho 
polovica v rokoch 1970 a 1971), francúzskej (16), nemeckej (14), poľskej (13) aľskej (13) aľ ruskej 
(11) literatúry4. V žá. V žá. V nri autorskej rozprávky bolo vydaných okolo 70 pôvodných pre-
kladov, z toho sa najviac prekladalo z českej (18), ruskej (11) a nemeckej (14) roz-
právkovej tvorby. Pomerne pravidelne vychádzali 3 – 4 tituly ľudových rozprávok 
a približne 1 titul povestí (bájí) ročne, pričom najviac bolo nových prekladov vyda-
ných z ruskej a nemeckej rozprávkovej tvorby. Zriedkavejšie sa objavovali preklady 
z oblasti umelecko-náučných kníh (okolo 30) a z básnickej tvorby, v rámci ktorej viac 
nových prekladov (3 – 5) priniesli roky 1971, 1978 a 19795.

Aj v 70. rokoch sa teda pomerne veľa prekladalo zo sovietskej a ľa prekladalo zo sovietskej a ľ českej litera-
túry, pričom sovietska literatúra bola zastúpená aj titulmi z tvorby ostatných náro-
dov bývalého So vietskeho zväzu. Čo sa týka nemecky písanej literatúry, najviac sa 
síce prekladalo z tvorby bývalej NDR (v tom rámci sú zahrnutí aj lužickosrbskí autori), 
ale objavovali sa aj preklady z rakúskej literatúry, zriedkavo zo západonemeckej ale-
bo švajčiarskej tvorby (nemecky hovoriaceho kantonu). Pravidelnejšie sa objavovali 
i preklady zo severských literatúr (dánčina, švédčina, nórčina, fínčina), zo španielči ny, 
portugalčiny, z orientálnych kultúr (Turecko, arabský svet, Egypt), z Japonska či Afri-
ky. Spomedzi krajín bývalého socialistického bloku zostala okrem ruskej a soviet skej 
najviac a najsystematickejšie prekladanou poľskľskľ á literatúra pre deti a mládež, popri 
nej ešte maďarskďarskď á a bulharská, naďalej len sporadickejďalej len sporadickejď šie rumun ská. V porovnaní 
so 60. rokmi 20. storočia sa v 70. rokoch objavili jednotlivé preklady literárnych diel 
z mnohých ďalďalď ších národných literatúr; prekla dateľskľskľ á aktivita v slovenskom kon-
texte detskej literatúry sa výrazne dynamizovala, čo sa prejavilo vo vysokom počte 
preložených titulov a v evidentnej pestrosti zastúpe nia národných literatúr v prekla-
doch do slovenskej, prijímajúcej literatúry.  

Ešte raz sa odvoláme na slová V. Marčoka (c. d., s. 47): „Konsolidátori od spiso-
vateľov oľov oľ čakčakč áakáak vali predovšvali predovšvali predov etkýetkýetk m diela, ktorým diela, ktorý é m diela, ktoré m diela, ktor by dávali za pravdu ich postupu a pomáha-
li rozptyľli rozptyľli rozpty ovaľovaľ ť obavy a averzie súčasnúčasnúč íkovíkoví “. V prekladoch literatúry pre deti a mládež sa 
to odzrkadlilo  zrejme i v tom, že zo žánrového hľadiska boli v predmetnom desaľadiska boli v predmetnom desaľ ťro-
čí najviac zastúpené príbehy zo života detí a dospievajúcich. Preferovanie spoločen-
skej prózy potvrdzujú vyššie citované dobové materiály, v ktorých sa zdôrazňoval 
„realizmus“ umenia ako „obraz skutočného života a jeho problémov vo svetle po-
krokových ideí“, í“, í“ „zvyšovanie ideových a umeleckých hodnôt“, obraz “, obraz “ „sociálne spra-
vodlivého sveta“, „pokrokovosť“ (vo význame komunistickej ideológie), ale – najmä 
od polovice 70. rokov –  už aj  „umelecká úroveň“. Cieň“. Cieň“ ľom literatľom literatľ úry mal byť „rozvoj 
osobnosti a občianskeho charakteru“. Do t“. Do t“ ýchto predstáv sa zmestila aj literárna 

4  Dobrodružná literatúra sa mohutnejšie vydávala začiatkom desaťročia (v rokoch 1970 a 1971) 
a pomerne veľa titulov patriacich kľa titulov patriacich kľ dobrodružným žánrom vyšlo aj v roku 1976.

5  Spomedzi kníh detskej poézie preložených do slovenčiny (vydaných prvýkrát alebo v reedícii) 
bol podobne ako v 60. rokoch veľký počet leporel a drobných riekankových žánrov.
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tvorba, ktorú by sme vzhľadom na dobu vzniku aľadom na dobu vzniku aľ vývinovo interpretované hodno-
tové relácie mohli zaradiť už ku klasike literatúry pre deti a mládež, resp. literatúry 
pre dospelých. 

3  KLASIKA V PONUKE PREKLADOV 
  PRE MLADÝCH ČITATEĽOV ĽOV Ľ

(Zuzana Stanislavová)

V priebehu 70. rokov vyšlo viacero kníh, ktoré možno zaradiť ku „klasike“.  Jed-“.  Jed-“
nu kategóriu tvorili diela pre dospelých, ktoré si uzurpovali aj deti, pretože ich „in-
tegrágrágr lnymi zložkami umeleckékami umeleckékami umeleck ho obrazu sú zábavnosť, emotť, emotť ívnosívnosí ť, dynamika, fantazij-ť, dynamika, fantazij-ť
nosť, vť, vť ý, vý, v razovýrazový á razová razov prostota“ (Poliak, 1971, s. 46), mnohokr“ (Poliak, 1971, s. 46), mnohokr“ át tiež téma, vek hrdinu a jeho 
povaha, literárny žáner, forma a štýl rozprávania alebo zorný uhol rozprávača. Mno-
hé z klasických diel vychádzali (podobne ako v 60. rokoch) pre mladých čitateľov ľov ľ
v špeciálnych výberoch či úpravách; takto vyšli napr. PríPríPr behy zíbehy zí Dekameronu (vybral 
a podľa tal. [Dekameron, 1353] prerozprľa tal. [Dekameron, 1353] prerozprľ ával, doslov a pozn. nap. Blahoslav Hečko, 
1970) Giovanniho Boccaccia (1313-1375), poviedky Karolíny Světlej (1830 – 1899)
Čierny PetrČierny PetrČ íčierny Petríčierny Petr ek a iníček a iníč é poviedky (z poviedky (z poviedky čes. [Černý Petříček, 1871] prel. Elena Šmatláková, 
1978) alebo aj Školský kolský kolsk vývýv letýletý  (z let (z let čes. [Školní výlet, 1974] prel. Alena Baricová, 1978) 
Jaroslava Haškaškaš , či dielo plné pokoja a anglického humorného glosovania života 
Jeromeho Klapku Jeromeho (1859 – 1927) Traja v čTraja v čTraja v lne a pes člne a pes č  (z angl. [Three Men 
in a Boat to Say Nothing of the Dog, 1889] prel. Alfonz Bednár, 19706), ktoré bolo 
na prahu 70. rokov vydané špeciálne pre mladých čitateľov. ľov. ľ

V 70. rokoch boli vydávané aj iné diela pre detských a pre mladých čitate-
ľov, ktorľov, ktorľ é už pred viacerými desaťročiami vznikli v zahraničí, ktorčí, ktorčí é teda preveril čas. 
V dobe svojho vzniku mohli spôsobiť kvalitatívny posun alebo estetickívny posun alebo estetickí ú či tema-
tickú inováciu literárnej tvorby pre deti; v druhej polovici 20. storočia však už via-
ceré pôsobili anachronicky. Niektoré z týchto próz boli zrejme preložené preto, lebo 
obrazom harmonickej až idylickej rodiny zdôrazňovali hodnotu tejto spoločenskej 
bunky, ktorá sa v 70. rokoch 20. storočia nachádzala už v evidentnej kríze. Idylický 
bol obraz rodinného života odohrávajúceho sa hlboko v lesoch v próze z cyklu ôs-
mich autobiograficky podfarbených príbehov americkej autorky Laury Ingalls-Wil-
derovej (1867 – 1957) Domček v pustatineček v pustatineč  (z angl. [Little house in the big woods, 
1932] prel. Bohuslav Kompiš; verše prebás. Božena Trilecová, 1974). Do príbehu vná-
ša napätie nanajvýš divá zver, s ktorou sa občas členovia rodiny stretnú; podrobný 
opis domácich prác slúžiacich na zabezpečenie obživy (napr. zakáľaáľaáľ čka a následná 
úprava mäsa – údenie; pečenie, mútenie masla a pod.) nepôsobí dramaticky, skôr 
zaťažuje prózu deskripciou. Deskriptívnosívnosí ť a nedostatok dejovej dynamiky charak-
terizujú aj ďalďalď šiu autobiograficky podloženú prózu (poetikou tak trocha „kukučínov-
skú“), príbeh Andrého Lauriea (vl. m. Jean François Paschal Grousset, 1844 – 1909) 

6  Predtým vydanie pre dospelých s názvom Traja v čTraja v čTraja v lne (1949, Tatran).
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Nový Nový Nov rok v internáte (z franc. [Mémoires d´un collégien, 1882] prel. Ružena Jamri-
chová, 1977). Autor presvedčivo, ale zároveň popisne a staticky stvárňuje prvý rok 
štúdia a internátneho života, detské huncútstva a kamarátstva s tým spojené, vzťah 
k rodičom a celkový spôsob života v lýceu v 19. storočí.

Podstatne frekventovanejšie bolo však zdôraznenie významu rodiny prostred-
níctvom osudu sirôt, na ktorom bolo navyše možné demonštrovať buď odľudšte-
nosť minulého, t.j. kapitalistického režimu a nepriamo tak poukázať na humánnosť 
toho dobového režimu, alebo na podradené postavenie ženy voči mužovi v minu-
losti (ako opozície k  cie k  cie k rodovej rovnoprávnosti deklarovanej v 70. rokoch). Ani v ta-
kýchto prózach nebol zriedkavý prvok sentimentality. Príkladom uvedeného typu 
príbehov je próza švajčiarskej prozaičky Johanny Spyri (1827 Johanny Spyri (1827 Johanny Spyri – 1901) Heidi (z nem. Heidi (z nem. Heidi
[Heidis Lehr-und Wanderjahre a Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, 1880] prel. 
a upr. Elena Chmelová, 1971) o dobrom, talentovanom a priateľskom dievľskom dievľ čati-sirote, 
ktoré postaví na nohy invalidnú dcéru z bohatej rodiny. V rozprávaní nachádza miesto 
aj romantický obraz Švajčiarskych Álp. V kategórii čítania dospievajúcich dievčat sa 
postavenie ženy v spoločnosti odzrkadľuje v próze Jane Austinovej7 (1775 – 1817) 
Láska slečny Elliotovejčny Elliotovejč  (z angl. [Persuasion, 1818] prel. Juraj Vojtny Elliotovej (z angl. [Persuasion, 1818] prel. Juraj Vojtny Elliotovej ík, 1972). Objavuje 
sa v nej pre autorku typická hrdinka (schudobnená mladá žena z vyššej vrstvy na za-
čiatku 19. storočia) a sujetový problém príznačný pre dobu vzniku románu (láska, 
spoločensky vhodný sobáš, čo v danej dobe predstavovalo pre ženu jedinú spoľah-ľah-ľ
livú sociálnu istotu a sociálne uznanie, a pod.), ale aj presvedčivý, lý, lý áskavo i satiricky 
načrtnutý obraz dobovej spoločnosti, životného štýlu, charakterov a pocitov najmä 
ženských postáv. Sociálna dobročinnosť, vzť, vzť ájomná ohľaduplnosľaduplnosľ ť a sentimentali-
ta charakterizuje tiež sociálne ladenú románovú moralitu Louisy May Alcottovej 
(1832 – 1888) Malé ženy (z angl. [Little Women, 1868] prel. Alena Barleny (z angl. [Little Women, 1868] prel. Alena Barleny íková, 1971) 
odohrávajúcu sa počas občianskej vojny Severu proti Juhu, ktorá však funguje len 
ako veľmi vzdialená kulisa vysvetľujúca neprítomnosť otca. Dôraz je na vyjadrení 
názorov na to, k čzorov na to, k čzorov na to, k omu vychovávať a ako vychovávať8, čo sa (podobne ako zápor-
né aj kladné príklady konania) demonštruje na príhodách (aj humorných) rodiny so 
štyrmi dievčatami. Chudoba, v akej rodina žije, vyznieva však celkom romanticky, 
vzťahy idylicky. Lyricko-romantický kolorit má obraz tragicky sa končiacej prvej, spo-
ločensky nerovnej lásky (mlynársky syn a zámocká slečna) v lyrickej novele nórskeho 
autora Knuta Hamsuna (1859 – 1952) Viktória, príria, príria, pr beh líbeh lí ábeh lábeh l sky (z nsky (z nsky ór. [Victoria, 1898] 
prel. Karol V. Rypáček, 1973). 

Viaceré prózy, pracujúc s vyhrotenými sociálnymi konfliktmi, stvárňujú zloži-
tý proces emancipácie žien v priebehu 19. storočia. Próza ukrajinskej autorky Oľhyľhyľ
Kobyľanskej ľanskej ľ (1863 – 1942) KráľKráľKr ovnáľovnáľ á (z ukraj. [Carvina, 1896] prel. Viera Švenková; 
verše prebás. Július Lenko, Viera Švenková, 1973) je príbehom o ceste ženy-siroty 
a o jej zápase o právo na samostatný život v dobe, keď jediným poslaním ženy malo 

7  J. Austinová je pokladaná za zakladateľku moderného, tzv. „rodinného“ románu

8   Little Men (Malí muži, 1871) podrobne opisuje charaktery a spôsoby jej synovcov, ktorí žili s ňou 
v Orchard House v Concorde. Jo´s Boys´s Boys´  (1886) uzatvára trilógiu s názvom March Family Saga.
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byť vydať sa. V obraze zápasu hrdinky, v jej literárnej aktivite, cez ktorú sa stane 
úspešnou a uznávanou, možno nájsť prvok autobiografickosti9. Predstaviteľka poľ-
ského realizmu Eliza Orzeszkowa (1841 – 1910) v próze Marta (z poľ. [Marta, 1873] ľ. [Marta, 1873] ľ
prel. J. Brandobur, 1. vyd. nezistené, 2. vyd. 1973) stvárnila emancipačný proces žien 
v 19. storočí prostredníctvom tragického osudu ženy, ktorá zostane po smrti man-
žela sama s malou dcérou a bez prostriedkov a napokon tragicky zomiera. Príbeh 
vyznieva ako obžaloba dobovej morálky.

Román americkej prozaičky Pearl Comfort Sydenstricker Buckovej 
(1892 – 1973) Vietor od západu ápadu á (z angl. [East Wind, West Wind, 1930] prel. Viera Buk-
vová-Daxnerová, 1970) sa vymyká konvenciám uvedeného typu próz tým, že v istom 
zmysle konfrontuje dve kultúrne tradície: východnú (Čína) a západnú (USA). Narácia 
je vedená ako monológ pre imaginárnu „sestru“ – výpoveď o tom, ako ťažko sa rúca-
li kultúrne konvencie a mýty medzi východnou a západnou kultúrou v zmiešanom 
manželstve, ako ťažko sa nachádzala stredná cesta a tolerancia v rámci kultúrnej 
i rasovej „inakosti“. Autorka vych“. Autorka vych“ ádza z vlastného dôverného poznania Číny a života 
Číňanov (v tejto krajine prežila takmer 40 rokov). 

V inom type príbehov sa zasa odzrkadľuje sociálny sentiment. Tak je to napr. 
v próze argentínskeho autora Ricarda Güiraldesa (1886 – 1927) Don Segundo Som-
bra (zo špan. [Don Segundo Sombra, 1926] prel. Elena Račková, 1972) o tvrdom, ale 
zároveň poetickom a dobrodružnom živote peónov a gaučov na juhoamerických 
pampách, čo spolu s ich mýtmi predstavuje vlastne hlavný zdroj latentnej dob-
rodružnosti inak pomerne deskriptívnej prívnej prí ózy. Riešenie situácie protagonistu (siro-
ty) je romantické (ukáže sa, že jeho dobrodinec je vlastne jeho otcom, po ktorom 
zdedí majetok). Sociálny aspekt s prídychom sociálneho sentimentu je dominant-
ný aj v príbehu bulharskej autorky Kaliny Maliny (vl. meno Rajna Ivanová Mitová, 
1898 – 1979) Zlaté srdce (z bulh., r. v. nezistený, prel. Oý, prel. Oý ľga Stajkovľga Stajkovľ á, 1976), situova-
nom do čias tureckých nájazdov v 19. storočí. Na pozadí životných osudov najdúcha, 
ktorý prežije veľa nľa nľ ástrah a úkladov, ale vždy ho napokon niekto pritúli, autorka za-
chytáva život bulharského ľudu v 19. storočí. 

Charakter klasického historického románu má próza Emila Erckmanna 
(1822 – 1899) a Alexandra Chatriana (1826 – 1890) Madame Thérése (z franc. [Ma-
dame Thérése, 1863] prel. a uprav. Ružena Jamrichová, 1973) o rozvojnenom Fran-
cúzsku v 19. storočí. Aj v tomto prípade je hrdinom sirota, dedinský chlapec Fric-
ko, ktorého v malej podhorskej dedinke vychováva spravodlivý strýko lekár. Vojna, 
ktorá do tohto sveta zasiahne, privedie do domu ranenú francúzsku markytánku. 
Strýko ju zachráni spolu so statočnými dedinskými bedármi, ktorí (ako sa konštatuje 
na záložke) „najskônajskônajsk r pochopili výr pochopili výr pochopili v znam dejinnýznam dejinný ých premien vo Francých premien vo Francý úzsku i celej tej hara-
vary, ktorá vary, ktorá vary, ktor otriasa svedomím poriadnych ím poriadnych í ľudľudľ í“; citovaní“; citovaní“ ý komentár ponúka explicitné 
vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k výberu väčšiny spomínaných titulov na preklad 

9  Autorka bola v dobovej literatúre na začiatku 20. storočia vysoko cenená. U nás jej román V nede-
ľu rľu rľ áu ráu r no (1909; v preklade Marty Lesnej r. 1965) vydali Mladé letá.  
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do slovenčiny. Otvorene revolučný tón sa ozýva aj z ľúbostnej prózy kubánskeho 
revolucionára Josého Martího (1853-1895) Osudné priateľstvoľstvoľ  (zo špan. [Amistad 
Funesta, 1885] prel. Dominik Jarábek, 1974). 

 4 BIOGRAFIE A AUTOBIOGRAFIE AKO OBJEKT PREKLADU 
  (Zuzana Stanislavová)

4.1 Biografická 4.1 Biografická 4.1 Biografick próprópr zaózaó

Začiatkom 60. rokov bolo možné v prekladovej tvorbe zaznamenať zvýšený 
záujem o životopisné romány10. Príčinu sme hľadali v pretlaku pokrivenľadali v pretlaku pokrivenľ ých, sche-
matických príbehov o súčasných deťoch z 50. rokov 20. storočia, v dôsledku čoho 
nastal hlad po čomsi, čo má neodškriepiteľný príznak autentickosti. Iným dôvodom 
bol však zaiste aj zámer postaviť pred mladého čitateľa vybranľa vybranľ ú osobnosť ako vzor, 
čo sa nie vždy obišlo bez priamočiarosti. 

Prekladová tvorba v nasledujúcom desaťročí, t. j. v 70. rokoch, včí, t. j. v 70. rokoch, včí šak vo vše-
obecnosti nebola bohatá na románové biografie; svedčia o tom slová R. Morica, 
ktorý v úvodníku Zlatého mája z roku 1974 (č. 1, s. 7) konštatuje, že chýbajú „živo-
topisné romány a novely v pravom slova zmysle, ktoré čpravom slova zmysle, ktoré čpravom slova zmysle, ktor itateé čitateé č ľa strhujľa strhujľ ú svojou emotív-ív-í
nou silou, vzrušujúcim dejom, plnokrvným osudom vým osudom vý ým osudom vým osudom v nimoýnimoý čného človeka“. V“. V“ tomto 
smere sa však situácia v podstate nezmenila ani do konca desaťročia. Prekladov ži-
votopisných príbehov do slovenčiny teda aj v 70. rokoch bolo vydaných len niekoľ-
ko; s výnimkou publikácie Antonína Zhořa (1896 – 1965) Statočnčnč ý Abo, skutoAbo, skutoAbo čná 
rozprározprározpr vka o živote Abraháma Lincolna, osloboditeľa otrokov 1809ľa otrokov 1809ľ – 1865 (z čes. [Poc-
tivý Abe, vyprávění o živote Abrahama Lincolna osvoboditele otroků 1809-1865, 
1940] prel. Jozef Nižnanský, 1971) sa publiký, 1971) sa publiký ácie tohto žánru sústreďujú na význam-
né ženské osobnosti a svojím ustrojením smerujú teda k žteda k žteda k enským (dievčenským) či-
tateľkám. Platí to o životnom príbehu Márie Curie Sklodowskej, ktorý pod názvom 
Madame Curie (z franc. [Madame Curie, 1938]; prel. Mária Klimová, 1970) publiko-
vala jej dcéra Eva Curie (1904 – 2007). Zo života svojej matky zvýraznila najmä to, 
čoho svedkom mohla byť ako dcéra: jej obetavosť, hť, hť úževnatosť v práci na výskume
rádioaktívnych lívnych lí átok a rozvoji fyzikálnych poznatkov, spoluprácu s manželom Pier-
rom Curie až po jeho tragickú smrť. Autentickosť životného príbehu vedkyne zdôraz-
ňujú citáty z korešpondencie a z prác, ktoré napísala. Evidentná je dobrá znalosť reá-
lií, schopnosí, schopnosí ť modelovať atmosféatmosféatmosf ru doby a zároveň profilovať osobnosť v prepojení 
jej pracovných a osobnostných kvalít, vrít, vrí átane ľudskej osamelosti po smrti manžela.
Na prahu 70. rokov vyšiel aj životopisný román Johana Winklera (1898 – 1986) Prí-Prí-Pr
dem vádem vádem v m pomôcť, pť, pť án doktor (z holand. [Ik kom U helpen, dokter; 1961] prel. Júlia 
Májeková, 1970) o svetoznámom lekárovi, organistovi, publicistovi a nositeľovi No-ľovi No-ľ

10  Analýzu prekladovej produkcie v 60. rokoch 20. storočia, v tom rámci pohľad na biografickľad na biografickľ ú a au-
tobiografickú tvorbu, podrobnejšie pozri in STANISLAVOVÁie pozri in STANISLAVOVÁie pozri in STANISLAVOV , Z. a kol. 2012.
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belovej ceny (1952) Albertovi Schweitzerovi (1875 – 1965). S evidentným vnútorným 
záujmom o túto osobnosť autor rozpráva o jeho osudoch počas prvej svetovej voj-
ny, o misijnej činnosti v Afrike, kde postavil prvú nemocnicu, o jeho vzťahu k hudbe 
a protivojnových postojoch. Celým dielom sa tiahne reflektovanie Schweitzera ako 
charizmatickej osobnosti, veľkého humanistu, obetavého voči utrpeniu iných, pietna 
úcta voči nemu, čo síce zvýrazňuje rozmer úprimnosti výpovede, ale nepridáva tex-
tu na umeleckosti11. Ženský rozmer je viazaný na osudy „malej Márie“, franc“, franc“ úzskeho 
dievčaťa, ktoré mu ako dieťa sľúbi pomoc v Afrike a svoj sľub skutočne dodrží. 

Biografické prózy o ženách publikované od polovice desaťročia však už evi-
dentne vychádzali v ústrety dobovej ideologickej požiadavke (podporenej normali-
začným tlakom i okrúhlymi jubileami politických udalostí12). Vidno to na voľbe stvár-
nených osobností: mladosť manželky K. Marxa je (nie bez ideologickej tendenčnos-
ti) je tematizovaná v životopisnej próze Gerharda Hardela (1912 – 1984) Jenny 
(z nem. [Jenny(z nem. [Jenny(z nem. [ , 1961] prel. Jenny, 1961] prel. Jenny Ľudmila Rampáková 1975), vzťah V. I. Lenina k N. Krupskej 
zasa v próze Lilo Hardelovej (1914 – 1999) Naďa ďa ď – moja lámoja lámoja l ska (z nem. [Nadja, mein 
Liebling, 1975] prel. Štefan Gráf, 1979). V preklade vyšiel aj ukrajinský životopisný ro-
mán z Leninovho života (vyhnanstvo v dedinke Šušenské) spracovaný Vladimírom 
Kanivcom (biogr. údaje nezistené) Chlapec a vták ohnivák ohnivák ohniv k (z rus., r. v. nezistenk (z rus., r. v. nezistenk ý, ý, ý
prel. Soňa Papsonová-Račková, 1976). Postavu Lenina, stvárneného ako vášnivého 
poľovnľovnľ íka, veselého spoločníka a výborného kamaráta, a N. Krupskej autor približu-
je prostredníctvom chlapca, do života ktorého obaja vstúpili. Lenin je symbolizova-
ný vtákom-ohnivákom.

4.2 Autobiografická Autobiografická Autobiografick próprópr zaózaó

Podobne ako v 60. rokoch, aj v 70. rokoch bola bohatšia skôr autobiografická 
línia príbehov o dospievaní, resp. prí, resp. prí íbehov, ktoré síce nemožno označiť za čisto au-
tobiografické, ale predsa len vykazujú dostatočnú mieru autorovho osobného zaži-
tia na to, aby čitateľ autorovu osobnú skúsenosť v diele rozpoznal. Hodnotovo bola 
táto oblasť dosť rôznorodá a najmä v prvej polovici desaťročia vykazuje zreteľné ide-
ologické príznaky. Rozmer autobiografickosti sa realizuje v zásade v troch polohách. 
Jednak v autentickosti postavenej na skúsenostnej báze a prezentovaní skutočne 
zažitých udalostí; jednak na autentickosti zažitia spojenej s poetickosťou a lyrizmom 
– s evokáciou dávnych zážitkov, citovej pamäti; napokon aj ako dobrodružný príbeh 
o detskom objavovaní sveta13. 

11  Spôsob podania je pomerne zastaraný, ale pý, ale pý ôsobivý je obraz obetavosti doktora; zrejme preto 
bolo dielo vydané nanovo r. 1995 v Spolku sv. Vojtecha.

12  V roku 1974 to bolo 30. výročie SNP, o rok neskôr 30. výročie oslobodenia Československa, v roku 
1977 sa oslavovalo 60. výročie VOSR, v roku 1979 zasa 30. výročie založenia Pionierskej organi-
zácie. Všetky tieto politicky podložené výročia sa odzrkadlili aj v tematickom zameraní edičných 
plánov vydavateľstiev.ľstiev.ľ

13  Tento variant sa spravidla viaže na chlapčenských hrdinov a tak je to aj v prekladovej tvorbe sle-
dovaného desaťročia.
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Pre autobiografický obraz dievčenského dospievania je v 70. rokoch charak-
teristická prvá, „faktografická“ modifikácia. Próza Denise Legrixovej (1910 – 2010) 
Taká Taká Tak som sa narodila (z franc. [Son livre Née comme ça, 1960]; prel Felix Kostolanský, ý, ý
1978) má podobu explicitne autobiografickú: opiera sa o konkrétne udalosti, fakty, 
zážitky a pocity zo života postavy a nadobúda tak podobu mimoriadne úprimnej, 
literárne len málo štylizovanej výpovede ženy, ktorá sa narodila bez rúk a nôh. Výpo-
veď je pôsobivá silou vôle žiť a prekonávať ťažkosti, ale najmä snahou o presvedčivé 
vyjadrenie pocitov človeka s ťažkým telesným hendikepom, odkázaného na cudziu 
pomoc aj pri tých najintímnejších úkonoch. Jej príbeh ako celok má latentné, v po-
slednej časti už evidentné apelatívne vyznenie aívne vyznenie aí publicistickú priamočiarosť (čo zais-
te nepredstavuje umeleckú prednosť knihy). Posolstvom je výzva pre postihnutých, 
aby sa nevzdávali – a pre zdravú populáciu, aby postihnutých vnímali v ich inakosti 
ako rovnocenných, ale aby zároveň nezabúdali pomáhať spôsobom, ktorý ľudsky 
neponižuje. 

Výraznejšie zliterárňuje autobiografické pozadie Alexandra Bruštejnová
(1884 – 1968) v poslednej časti trilógie Cesta ide ďalejďalejď  (z rus. [Doroga uchodialej (z rus. [Doroga uchodialej ť v daľ, ľ, ľ
r. v. nezistený] prel. Eva Majerová; verše prebás. Ľubomír Feldek, 1970), odohrávajú-
cej sa na začiatku 20. storočia14. Tento titul svedčí o prieniku ideologizovania a socia-
listickej propagandy do autobiografickej prózy pre dievčatá. S dobovým tendenč-
ným zdôrazňovaním sociálnej nespravodlivosti na Západe korešponduje silný soci-
álny akcent v dievčenskom románe Michelle Gillesovej (biogr. údaje nezist.) Keď sa ď sa ď 
vrávrávr ti svetlo (z franc. [Quand revient la lumiére, 1970]; prel. Elena Šmatláková, 1977), 
kde v rozprávaní o dievčenskom dospievaní zasiahnutom telesným postihnutím 
(oslepnutím) má miesto aj spomienka na vojnu a koncentráky, rasizmus či xenofói xenofói xenof b-
ne nálady francúzskeho obyvateľstva po vojne.ľstva po vojne.ľ

V sledovanom desaťročí vyšlo viacero autobiograficky ladených prekladov 
s chlapčenským alebo mužským hrdinom, pričom spomienkovosť sa v nich spá-
ja buď s evokáciou detstva alebo s dobrodružným príznakom. Umelecká hodnota 
a miera ideologickej „korektnosti“ týchto próz je rôzna. 

Explicitne autobiografický charakter opierajúci sa o konkrétne udalosti, zážit-
ky a pocity zo života chlapčenskej postavy, má len málo próz. Jednou z nich je die-
lo kostarického autora a politického aktivistu Carlosa Luisa Fallasa (1909 – 1966) 
DobrodružDobrodružDobrodru stvo mžstvo mž ôjho ôjho ô životaživotaž  (zo špan. [Marcos Ramírez, 1952] prel. Vladimír Bla-
ho a Ján Šimonovič, 1977) s výrazným ideologickým, „triednym“ dôrazom. Naopak,
poetický a lyrický charakter malo autobiografické rozprávanie Konstantina Paus-
tovského (1892 – 1968) Dávne roky (z rus. [Davne roky (z rus. [Davne roky ľokije gody, 1956] prel. Fľokije gody, 1956] prel. Fľ élix Kosto-
lanský, 1974). ý, 1974). ý

Príkladom autobiografie oslobodenej od ideologického nánosu (pri ktorej 
však možno pochybovať o adresnosti dospievajúcemu čitateľovi) je aj drsnľovi) je aj drsnľ ý príbeh 
osudu estónskeho asociála, bývalého trestanca a profesionálneho zločinca Ach-
ta Leviho (1931) ZáZáZ pisky sivápisky sivá épisky sivépisky siv ho vlka (z estón., r. v. nezistený, prel. Naý, prel. Naý ďa Szabovďa Szabovď á, 

14  Bruštejnovej románovú trilógiu podrobnejšie pozri in: STANISLAVOVÁSTANISLAVOVÁSTANISLAVOV , Z. a kol., c. d.). 
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Obzor 1972). Achto Levi, alias Sivý vlk, je bývalý trestanec, profesionálny zločinec, 
úprimný svedok vlastného života. Od detstva si robil denníkové záznamy, prenášal 
a skrýval ich všade, kam sa dostal (brlohy, väznice, tábory), až do 60. rokov, keď sa 
rozhodol stať sa poriadnym človekom. Z týchto denníkových zápiskov vznikla kni-
ha, v ktorej sa príbeh začína druhou svetovou vojnou a rozpadom rodiny malého 
Estónca z ostrova Sarema, čo znamenalo koniec jeho dovtedy obyčajného detstva 
a zmenu života na krutý a tvrdý zápas o prežitie a slobodu. Životný príbeh protago-
nistu vyznieva ako otrasný obraz „vlčieho“ osudu človeka naplneného malými i pro-
fesionálnymi krádežami, účasťou v Hitlerjugend v nacistickom Nemecku, pobytmi 
vo väzniciach, internačných táboroch, karceroch, útekmi z nich, lúpežami, gangmi, 
krvnou pomstou. Jeho svedomím sa stáva papier, na ktorý píše, a ten ho spolu s tra-
gickým osudom lásky k žsky k žsky k ene (v momente, keď sa rozhodol opustiť podsvetie, ju čle-
novia gangu zabijú  nožom) napokon privedie do ľudskej spoločnosti. 

Propagandistický príznak cítiť v prózach Jurija Korinca (biograf. údaje nezist.)
Tam za riekou (z rus. [Tam vdali, za rekoj, 1968] prel. Vlasta Ballová, 1974) a Biele noci 
pri ohníkuíkuí   (z rus. [V beluju noč u kostra, 1973] prel. Vlasta Ballová, 1975), v ktorých 
sa okrem evokácie detstva a poetizácie prírody, rozpráva aj o revolučných bojoch, 
pričom sa do popredia dostáva psychologická kresba, etický akcent, hodnota domo-
va, ale aj pedagogicko-didaktické exkurzy (Tučná 1976, s. 499). 

Celkom iný charakter má autobiograficky ladená prózy amerického autora 
Erskina Caldwella (1903 – 1987) Chlapec z Georgie  (z angl. [Georgia Boy,1944] prel. 
Draga Christovová, 1975), patriaca k tomu najlepšiemu, čo v sledovanom žánrovo-
-tematickom okruhu vyšlo. V trinástich epizódach spojených postavou chlapca-roz-
právača autor vykresľuje ľudskú a sociálnu realitu amerického Juhu svojej mladosti 
so zmyslom pre autenticitu jeho typického životného štýlu: tvrdo pracujúca žena 
– ľahtik– ľahtik– ľ ársky, pohodlný, nespoý, nespoý ľahlivľahlivľ ý manžel s čudesnými pokusmi vykonať výni-
močné činy v prospech rodiny alebo  prísť ľahko kť ľahko kť ľ peniazom, čo však vždy vyúsťuje 
do fiaska a trampôt. Rozprávanie jednotlivých epizód je dynamické a vtipné záslu-
hou štylizácie narátora do postavy dieťaťa, ktoré je pozorovateľom aľom aľ mnohokrát aj 
účastníkom otcových činov. V rozprávaní cítiť epický odstup, aj nehu spomienky. 
Je nadľahľahľ čené humorom so schopnosťou dynamicky rozvinúť konflikt a spravidla 
ho dotiahnuť do pointy. Ani protiklad ľahtikľahtikľ ára otca a utrápenej matky nevyznieva 
tristne: matka trpezlivo a odovzdane nesie svoj kríž, má svoju dôstojnosť, pokť, pokť úša 
sa svojho muža „vychovávať“, usmerť“, usmerť“ ňovať – komická je jeho obava z nej, keď nie-
čo vykoná. Presvedčivo, s dobromyseľným humorom, súcitom a sympatiou sú teda 
modelované charaktery, aj ľudská bieda. Ako konštatuje P. Plutko (1976, s. 353) ot-
covo podivínstvo je síce zdrojom humoru, ale cítiť za ním tlak sociálnej mizérie. Čaro 
rozprávania vyplýva z vtipných komentárov rozprávača a z toho, že skutočným hr-
dinom je tu vlastne otec a to, čo vyparatí svojmu okoliu, hlavne manželke, pričom 
chlapec je pri týchto výčinoch len pozorovateľom, resp. asistentom. ľom, resp. asistentom. ľ

Spomienková próza (naráciou i slnečnou nehou nie nepodobná Chlapče-
kovmu letu M. Rázusovej-Martákovej, resp. prvým kapitolám Rázusovho Maroška) 
je príbeh Friedeberta Tuglasa (1886 – 1971) Veľkľkľ é ké k tajomstvo (z rus. [Maleňkij
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Illimar – estónsky: Vänsky: Vänsky: V ike Illimar, 1956] prel. Viera Dudášová, 1977). Pokojné, pomaly 
plynúce rozprávanie, prostredníctvom prológu štylizované ako stretnutie s malých Illi-
marom po rokoch, akoby sa prispôsobovalo pokoju a pomalému času detstva malého 
hrdinu. Je to próza vystavaná ako mozaika komických i vážnych detských zážitkov, ob-
javov, prekvapení a zázrakov, s akými sa dieťa stretáva v čase, keď poznáva svet okolo 
seba, uvedomuje si ľudí a aj seba samého. Predovšetkým je to však veľmi autentickľmi autentickľ ý 
život v minulosti15, v rámci čoho viaceré pasáže sú veľmi pľmi pľ ôsobivé dodnes. 

Zhrnujúco možno konštatovať, ť, ť že podobne ako „prézentisticky“ orientované 
60. roky 20. storočia, ani 70. roky v prekladovej literatúre veľmi nepriali historickým 
a minulostným látkam, teda ani biografickej a autobiografickej próze. 

 5 PREKLADY SPOLOČENSKEJ PRÓZY PRE DETI A MLÁDEŽ
  (Zuzana Stanislavová)

Na prelome 70. a 80. rokov analyzoval Jaroslav Voráček (1980, č. 5, s. 277 – 281) 
situáciu v českom kontexte spoločenskej prózy a dospel k záverom, ktoré platili aj 
pre oficiálnu tvorbu na Slovensku: „Počátkem sedmdesátýtýt ch let bylo dých let bylo dý ůležležle itžitž é ité it zacho-
vat návaznost na hlavní proud socialistické proud socialistické proud socialistick literatury a zvládnout skutečnost prostčnost prostč řnost prostřnost prost edky ředky ř
ryze uměleckýleckýleck mi. Podmými. Podmý ínkou tínkou tí énkou ténkou t to návaznosti byly společenskčenskč á enská ensk angažangažanga ovanost obsahu, žovanost obsahu, ž
ideovost, účinnúčinnúč ý inný inn etický etický etick náboj literáboj literáboj liter rní tvorby“ (s. 277). Jeho koment“ (s. 277). Jeho koment“ ár evidentne reagu-
je na postuláty, aké boli vo vzťahu k literárnej tvorbe (aj pre deti a mládež) vytýčené 
v súvislosti s normalizačným procesom, teda sa zdôraznil najmä angažovaný obsah 
a socialistická ideológia a etika. V prekladovej spoločenskej próze pre deti a mládež je 
však viditeľnľnľ é, že sa od roku 1973 (markantnejšie od roku 1975) tematicky, žánrovo 
aj autorským postojom diferencovala, pričom sa posilnila jej psychologická línia. Ná-
padne častým sa stal priamy rozprávač (v prvej slovesnej osobe), ktorý bol však často 
nedôsledný, nezvlý, nezvlý ádnutý, povrchný, povrchný ý – a to aj pri použití (v tom desaťročí pomerne frek-
ventovanej) denníkovej formy, vnútorného monológu a pod. Z priameho rozprávania 
sa teda stalo klišé badateľnľnľ é v tvorbe pre všetky vekové kategórie.

5.1 Obraz druhej svetovej vojny v prekladovej tvorbe desaťroťroť čiačiač

Len telegraficky si pripomeňme, že v pôvodnej slovenskej tvorbe 60. rokov 
prechádzala tematika druhej svetovej vojny určitou transformáciou súvisiacou s jej 
subjektivizáciou, zvnútornením, s posunutím témy do oblasti autorských spomie-
nok, v tom rámci do spomienok na vlastné, vojnou poznamenané detstvo, čo zostalo 
v platnosti aj v 70. rokoch 20. storočia. S uvedeným trendom v podstate korešpondu-
je i veľká časť prekladovej prózy s vojnovou tematikou, hoci tá častejšie než pôvodná 
literatúra pracuje aj s priamou účasťou detského hrdinu v odboji, resp. objavuje sa 

15  Dej sa odohráva v čase, keď Estónsko ešte nebolo súčasťou ZSSR; próza je datovaná rokmi 
1935 – 1939.
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aj príbeh výraznejšie prepojený so sujetovo-kompozičnými postupmi dobrodružnej 
prózy. Prekladová tvorba so sledovaným tematickým zameraním mala  v 70. rokoch 
s pôvodnou tvorbou ešte jeden spoločný znak: uprednostňovala chlapčenských hr-
dinov. Vojnové prózy s dievčenskou protagonistkou boli teda zriedkavejšie. 

V rámci prekladovej tvorby výraznejšie umelecké hodnoty mali najmä také 
príbehy, ktoré sa orientovali na dopad vojny na život ľudľudľ í v zázemí, resp. na ich po-í, resp. na ich po-í
vojnové osudy; mnohé príbehy vznikali na báze autentickýze autentickýze autentick ch spomienok. K takýtakýtak m 
patrí próza Jurija Nagibina (1920 – 1994) Echo (z rus. prel. Hana Suchá, 1979). Veľ-
ká vlastenecká vojna zaznieva popri motívoch detskívoch detskí ývoch detskývoch detsk ch hier, kamarátstiev a po-
znávania sveta (stvárnených na báze presvedčivej charakterokresby a pocitovos-
ti) cez motív padlív padlí ých otcov, prostredníctvom vlastnej účasti rozprávača vo vojne 
i  prostredníctvom smrti kamaráta z detstva v nej. Do poviedok tematicky zameraných
na „pionierske“ formy pomoci národnému hospodárstvu (napr. zber papiera) autor pre-
pašoval nenápadné signály kontroverznosti s dobovou ideologickou „korektnosťouťouť “. 

Autentická životná skúsenosť, to, ako hlboko vedela vojna poznamenať, to, ako hlboko vedela vojna poznamenať ť osu-
dy detí, je zakí, je zakí ódovaná aj v próze Jurija Vojiščeva (1937) Môj otec sa vrôj otec sa vrô áj otec sa vráj otec sa vr ti (z rus. ti (z rus. ti
[Ja ždu otca] prel. Nadežda Šoltýsová, verše prebás. Magda Baloghová, 1973). Dej je 
situovaný do roku 1944, keď sa protagonista musí vyrovnávať so stratou otca vo voj-
ne a zároveň aj s pokrytectvom ľudí. Prostredníctvom detskej skúsenosti odkrýva 
kontrast medzi tými, čo položili život, a tými, čo veľkými rečami zakrývali svoju zba-
belosť. Vnútorný zápas hrdinu vnáša do príbehu prúd nepatetického lyrizmu. 

Aj próza Gennadija Maškina (biogr. údaje nezist.) Belasé more, biela loď
(z rus. [Sineje more, belyj parochod, 1971] prel. Valéria Leskovská, 1976) zazname-
náva devastujúce stopy vojny v ľuďoch. Aj vďoch. Aj vď tomto prípade je prítomná spomienka, 
tentoraz na detstvo prežité na Ďalekom východe, na ostrove Sachalin práve v ča-
se, keď sa tam stretávajú komunity Rusov a odchádzajúcich Japoncov. Vojna a jej 
dôsledky zaznejú jednak cez návrat chlapcovho otca z frontu, jednak cez muníciu, 
ktorú chlapci z času na čas nachádzajú, cez osud starého otca, ktorého počas vojny 
Japonci spálili v peci, ale aj cez dôsledky bomby zvrhnutej v Nagasaki pre rodinu 
protagonistových japonských kamarátov. Pôvodný úmysel hrdinu, s ktorým na Sa-
chalin odchádza (pomstiť sa Japoncom za smrť starého otca), sa rozplýva úmerne 
s narastajúcim poznaním, že vojna spôsobuje útrapy a žiaľ jednej i druhej bojujúcej 
strane a dobro a zlo je rovnako prítomné na oboch stranách. V tom kontexte nado-
búda túžba detí odísť bielou loďou na opustenďou na opustenď ý ostrov a žiť tam ďaleko od rasovďaleko od rasovď ých 
predsudkov a neznášanlivosti dospelých symbolický význam. 

Vojna v jej ničivých dôsledkoch na človeka, ktoré sa často ukázali až po rokoch, 
zaznela aj v próze Magdy Szabóovej (1917 – 2007) KataríKataríKatar nska ulicaínska ulicaí  (z maď. [Katalin ď. [Katalin ď
utca, 1969] prel. Marta Lesná, 1973). Komorný príbeh podáva vojnu cez dospievanie 
troch mladých ľudí a drámu troch susedských rodín žijúcich na predmestí Budapešti. 
Aj v tomto diele autorky16 cítiť vplyv modernej prózy v kategórii rozprávača a v kom-

16  Vplyv moderných naratívnych aívnych aí kompozičných postupov sme konštatovali už pri reflexii jej 
prózy Maškarný ples (1964). Podrobnejšie pozri in: Stanislavová, Z. a kol., 2012.
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pozícii: rozprávač príbeh rozkladá na viacero časových pásem (od predvojnových 
rokov do roku 1968), využíva niekožíva niekoží ľko naračných aspektov (jedným z nich je prúd 
vedomia mŕtvej Henriety, ktorý slúži na konfrontáciu ideálov a ilúzií mladosti s drs-
nou dobou). Šokujúci obraz sociálnych, etických a emocionálnych dopadov vojny 
na povojnové osudy ľudí poskytuje tiež príbeh Edith Bergnerovej (1917 – 1998)
Tošo a Tamiki (z nem. [Tosho und Tamiki, 1969] prel. Michal PrTamiki (z nem. [Tosho und Tamiki, 1969] prel. Michal PrTamiki íbus, 1972)17. Citli-
vú správu o situácii v Hirošime po zvrhnutí bomby podáva prostredníctvom osudu 
dievčiny Tošo, ktorá bola odmala zasnúbená s Tamikim, synom dôstojníka a majiteľa ľa ľ
továrne a ktorú atómová bomba pripravila o rodinu a znetvorila jej tvár. Jej inakosť 
Tamikiho rodina nedokáže akceptovať, a tak odť, a tak odť íde k robotníkovi Sogorovi, ktorého 
výbuch bomby oslepil, s nádejou, že nájde v sebe dosť síl žiť so svojím zohavením. 
Autorka pracuje so symbolmi: tvár Tošo je tvárou ľudstva, rieka, v ktorej sa zrkadlí, je í, je í
rieka času, slepý Sogoro je jediný, kto si zachoval vý, kto si zachoval vý ýraz jej tváre. 

Vojnová téma dokáže niesť so sebou aj istú dávku dobrodružnosti, pričom 
zdanlivé dobrodružstvo sa napokon spravidla mení na existenciálny strach, na obavy 
o blízkych, na poznanie dôležitosti slobody a toho, že vojna je zlo. Vydareným spô-
sobom spojila tento motív a vlastnív a vlastní é zažitie vojny s dobrodružnou sujetovou sché-
mou poľskľskľ á autorka Halina Rudnická (1909 – 1982). V próze  Chlapci zo Starého 
mesta (z poľ. [Chlopci ze Starľ. [Chlopci ze Starľ ówki, 1974] prel. Miroslava Wlachovská, 1979) skĺbila 
fakty zo života varšavského Starého mesta zničeného počas Varšavského povstania, 
poznatky o živote bezprizorných detí v jeho ruinách, pamäť na vlastné zažitie vojny, 
na materiálne, morálne aj citové problémy ľudí v tesne povojnovom čase so sujeto-
vo-kompozičnými postupmi chlapčenského dobrodružného románu (skupiny detí 
bojujúce o prežitie, konflikty so zvyškami fašistov a so zločineckými indivíduami 
a pod). Je to rozprávanie aj o kupčení s ľudským nešťastím počas vojny, o ľudských 
hyenách priživujúcich sa na povojnovom chaose, o utrpení ľudí, o ich biede, ale aj í, o ich biede, ale aj í
nepoddajnosti. Schopnosť autorky pretaviť do príbehu vlastnú skúsenosť vojny sa 
transformovala do autentickej atmosfétransformovala do autentickej atmosfétransformovala do autentickej atmosf ry a pocitovosti prózy, podobne ako vo voj-
novom dievčenskom románe Michéle Albrandovej (1927) ČistinaČistinaČ  (z franc. [La Cla-
iriere, 1967] prel. Zlatica Storchová, 1975). Príbeh je obrazom života, ktorý napriek 
vojne beží ďalej, ale aj toho, ako ho vojna predsa len vykoží ďalej, ale aj toho, ako ho vojna predsa len vykoží ď ľajuje. Komplikovanľajuje. Komplikovanľ á doba 
je tu prítomná v takej podobe a miere, v akej ju mohla vnímať dospievajúca rozprá-
vačka žijúca na francúzskom vidieku. Aj sporadická prítomnosť vojny (bombardova-
nie, pohľad na ranenľad na ranenľ ých) stačí na to, aby sa do hry a túžby hrdinky po dobrodružstve 
primiešal existenciálny strach a zdesenie. Očakávanie dievčaťa, že sa stane niečo 
vzrušujúce, vyústi do tragického konca jej prvej, nesmelej lásky. 

Dobrodružne ladený je vojnový román Holanďanaďanaď  Jana de Hartoga
(1914 – 2002) Kapitán (z angl. [The Captain, 1967] prel. M. Kompiš, verše J. Majerník, 
1973), hoci jeho zmysel spočíva skčíva skčí ôr v charakterovej kresbe a v dramatickej konfron-

17  Po preklade kníh Edity Morrisovej Kvety Hirošimy (v slov. preklade Dragy Christovovej, 1963) imy (v slov. preklade Dragy Christovovej, 1963) imy
a Karla Brucknera Sadako chce žiť (v slov. preklade Jť (v slov. preklade Jť úlie Š

 (v slov. preklade Dragy Christovovej, 1963) 
Š

 (v slov. preklade Dragy Christovovej, 1963) 
kodovej, 1966) je to ďalďalď šia próza reagu-

júca na dôsledky výbuchu atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki v septembri 1945.
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tácii ľudí a okolností, neí, neí ž v akčnom deji. Nie je to román pre mládež v konvenčnom 
zmysle. Hlavný hrdina, kapitán záoceánskej lode, píše svoje životné osudy (dlhší čas 
po vojne) ako odkaz dospievajúcemu synovi, aj ako odpoveď na list, v ktorom sa 
ho syn bývalého dôstojníka pýta, akou smrťou zahynul jeho otec. Próza odpovedá 
na otázky, čo je hrdinstvo, akú úlohu hrá v živote náhoda a šťastie, ako si život for-
muje človek sám svojím správaním a konaním, do akej miery je zodpovedný za osud 
iných18. 

Viaceré vojnové prózy preložené v 70. rokoch do slovenčiny však vyvolávajú 
rozpačitý dojem. Ako príklad možno uviesť román Vitalija Filipa (biograf. údaje ne-
zist.) Cesty – necesty (z rus. [Perepu necesty (z rus. [Perepu necesty ťja, 1974] prel. Valťja, 1974] prel. Valť éria Leskovská, 1979) odohrá-
vajúci sa v Moldavsku. Dielo je  presvedčivé v zobrazení detstva, ale tendenčné ideo-
logicky a diskutabilné kompozične (aspekt rozprávača, prvky etnologického charak-
teru ako súčasť diela a pod.). Ideologický príznak popri romantizujúcom má aj próza 
Vidoa Podgoreca (1934 – 1997) Biely cigánik (z maced. [Beloto ciganče, 1966] prel. 
Mária Topoľskľskľ á, 1970). Možno súhlasiť s H. Pifkom (1971, s. 268 – 269), že zaujme 
najmä atraktívnosívnosí ťou témy (otázka spolužitia Cigánov a majority je totiž podaná 
z aspektu začleňovania Neróma do rómskej komunity), ktorej sugestívne stvívne ství árnenie 
prekrýva vojnový i sociálny motív. Okrem idealizujív. Okrem idealizují úceho modelovania niektorých 
postáv je však problémom aj narácia, ktorá nie je dôsledná v uplatnení primeranosti 
veku, životnej skúsenosti a spoločenskému statusu detského rozprávača. 

Hoci sa vojnové prózy väčšinou vyhli priamočiaremu ideologizovaniu, aj 
zobrazeniu priamej účasti mladého hrdinu v bojoch proti fašizmu, predsa len sa 
v prekladovej tvorbe stretávame aj s takýmto modelom (v pôvodnej tvorbe 70. ro-
kov sa však už pociťoval ako prekonaný). Reprezentujú ho napr. prózy Nikolu Pu-
liča (1926 – 2006) Posledná hra (z chorv. [Poslednja igra, 1971] prel. Peter Čačko, 
1979), politický dievčenský román s výrazne sociálnym a protifašistickým akcentom 
nemeckého autora Liona Feuchtwangera (1884 – 1958) Šimona (z nem. [Simone, 
1945] prel. Jela Raimanová, 1975) či chlapčenské prózy Olega Alexejeva Horúce 
nábojnice (z rus. prel. Kveta Slobodníková, 1977) a Bohumila  Říhu (1907 – 1987) 
Dvaja chlapci v paľbeľbeľ  (z čes. [Dva kluci v palbě, 1975] prel. Lima Rampáková, 1977). 
Uvedený model bol teda v slovenskom kontexte 70. rokov prítomný najmä prostred-
níctvom prekladov.

5.2 Ideologické Ideologické Ideologick rezírezírez duíduí á v príprípr behoch oíbehoch oí detstve a dospievaní 

V rámci výskumných predpokladov sa dalo predpokladať, ť, ť že v 70. rokoch 
20. storočia sa „normalizačná“ situácia určitým spôsobom odzrkadlí aj v prekladovej 
tvorbe, pričom v tom rámci sa dalo očakávať, ť, ť že manipulatívne pívne pí ôsobenie na det-
ského čitateľa vľa vľ duchu dobovej ideológie sa bude realizovať predovšetkým v spolo-

18  Navyše sa čitateľ dozvedá aj (v 70. rokoch ešte málo známe) súvislosti o 2. svetovej vojne, napr. 
o konvojoch spojeneckých lodí smerujúcich od severoamerických brehov do Murmanska, o boji 
s nemeckými ponorkami a pod.
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čenskej próze ako žánrovo-tematickom subsystéme, kde je takýto tlak mnohokrát 
priamo tematizovaný a najlepšie čitateľný (a dobovým normalizátorom často išlo 
o dobrú „čitateľnosť“ ideového zámeru). 

V uvedených súvislostiach si pripomeňme slová V. Marčoka (2004, s. 47), 
že najmä v prvej polovici 70. rokov „konsolidátori od spisovateľov oľov oľ čakčakč áakáak vali predo-
všvšv etkýetkýetk m diela, ktorým diela, ktorý é m diela, ktoré m diela, ktor by dávali za pravdu ich postupu a pomáhali rozptyľhali rozptyľhali rozpty ovaľovaľ ť obavy 
a averzie súčasnúčasnúč íkovíkoví “. A“. A“ ak tento literárny historik jedným dychom dodáva, že „poho-
tovo vyštovo vyštovo vy lo“ hne“ hne“ ď niekoľko kníh, ktorými sa prorežimisticky naladení autori pokúsili 
podať „poľudľudľ šudšud tený“ obraz  napr. K. Marxa alebo ý“ obraz  napr. K. Marxa alebo ý“ „obnoviť dôveru v ľveru v ľveru v udskos ľudskos ľ ť komuniz-
mu“ (c. d., s. 48), ukazuje sa, “ (c. d., s. 48), ukazuje sa, “ že čosi podobné, teda ideologický „nátlak“ na čitateľa, sa ľa, sa ľ
dialo nielen v pôvodnej, ale aj v prekladovej tvorbe pre deti a mládež. Aj v príbehoch 
z detského života sa objavujú podobné témy, ktoré mali byť priamymi a priamočia-
rymi nositeľmi ideologického vplyvu na detského čitateľaľaľ 19 (časť z nich je v podstate 
reedíciou próz vydaných v predchádzajúcich desaťročiach). 

Do ideologicky pritvrdeného obdobia dobre zapadli napr. štyri prózy Ser-
geja Alexejeva (1896 – 1969) Poviedky o Leninovi (z rus. prel. Nadežda Šoltýsová, 
1973). Malým čitateľom ponľom ponľ úkajú epizódy, v ktorých idealizovaný Lenin vystupuje 
ako citlivá osobnosť s otcovským vzťahom k deťom. Popritom sa nie bez moralizu-
júceho zámeru vynorí niekoľko typov detských postáv. V podstate o reedíciu išlo aj 
v prípade detského vydania prózy Michaila Šolochova (1905 – 1984) Nezbedník ík í
MišMišMi kaškaš (z rus. [Pankhart, Donskije rasskazy, 1925] prel. Viera Handzová, ML 1973), kto-
rá síce čerpá látku ešte z bojov za občianskej vojny v Rusku, ale obraz protagonistu 
(chudobný syn slúžky a obecného pastiera – komunistu a revolucionára) dobre po-
slúžil ako možnosť zobraziť detské hrdinstvo a aj na to, aby autor deťom z prísne 
straníckych, ideologických pozícií vysvetlil, kto sú komunisti, za čo bojujú, kto je ich 
vodca. Do kategórie nanovo vydaných kníh patrí tiež publikácia Arkadija Gajda-
ra (1904 – 1941) PríPríPr behy odvíbehy odví ážbehy odvážbehy odv nych aážnych aáž statočnčnč ýchýchý  (z rus. [Škola, 1930; Suďba ba-
rabanščika, 1939; Timur i jego komanda, 1940] prel. Vlasta Kramárová a Kveta Slo-
bodníková, 1977), ktorá je vlastne novým vydaním kníh Škola, Bubeníkove osudy 
a Timur a jeho družina. Gajdar bol zdatný prozaik, dejovú intenzitu budoval vždy 
na pozadí rušnej doby (pričom vedel zachytiť jej kolorit a reálie) a prostredníctvom 
samostatných, zodpovedných hrdinov. Od nepokojnej doby a práce v kolektíve sa íve sa í
odvíjali dramatickíjali dramatickí é osudy jeho hrdinov prebojúvajúcich sa k žcich sa k žcich sa k ivotnej pravde (v du-
chu autorovho svetonázoru). Gajdarovi literárni hrdinovia mali byť pre detského či-
tateľa vzorom uvedomelľa vzorom uvedomelľ ého, resp. revolučného riešenia životných problémov. 

Do predrevolučného obdobia v Rusku osadila svoj román Dinka (z rus. [Din-
ka, 1974] prel. Elena Linzbothová, 1978) ukrajinská autorka Valentina Osejeva (1902 
– 1969). Príbeh osemročného, energického, tak trocha tvrdohlavého, ale veľmi citli-
vého dievčatka má dávku dobrodružnosti viazanej na poznávanie okolia, kam uteká 
napriek zákazom. Postupne poznáva aj charaktery ľudí – ich hodnotu i falošnosť. Je 

19  Niekoľko príbehov, ktoré súvisia s konštatovaným faktom, sme spomínali v kontexte životopisnej 
prózy.
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to kniha o láskavom prostredí rodiny, o pevnom priateľstve stvľstve stvľ árnená prostredníc-
tvom plastických postáv, pričom pozadie tvorí obdobie príprav na VOSR. Odboj proti 
cárovi v predrevolučnom Rusku je zobrazený cez osudy jednej rodiny a cez chápanie 
detskej hrdinky. Problémy sveta dospelých sa prelínajú s problémami detí. Ideolo-
gický akcent ku koncu knihy narastá, ale predsa len sa nestráca ani pôvab stvárnenia 
detského sveta20. 

Ideologický rozmer bol v prekladovej próze 70. rokoch pomerne častý aj 
v príbehoch o chlapčenskom dospievaní, situovaní, situovaní ých do súčasnosti. Editovanie 
takýchto prekladov zaiste súviselo s dobovou „normalizačnou“ situáciou. Ide napo-
spol o príbehy, ktoré nielen dnes, ale ani v dobe svojho vydania, nepôsobili čitateľ-
sky atraktívne aívne aí  ľudsky presvedčivo.  

Uvedené konštatovanie platí o chlapčenskej próze Antona Costacheho
(biogr. údaje nezist.) KamaráKamaráKamar tka Vika (z rum. [Seri albastre, 1960] prel. Milota Bago-
ňová, 1971). Rozvláčne rozprávanie na motívy ívy í školy aj prvej, ešte takmer detskej lá-
sky pracuje s typickými rekvizitami príbehov, ktoré protežovali ideologické aspekty: 
pioniersky tábor, za banality ukladané tresty typu vylučovania z komsomolu, resp. 
z dochádzky do školy; objavuje sa aj motív domív domí áceho násilia, sociálne problémy 
rodín a ich rozpad. Próza ponúka nudný a deformovaný obraz života v socializme.
Schematicky je koncipovaný aj chlapčenský román s pionierskou tematikou Čavda-
ra Aladžova (biogr. údaje nezist.) Posledná trójska vojna (za jeden deójska vojna (za jeden deó ň) (z bulh. prel. 
Oľga Kmeľga Kmeľ ťová-Stajková, 1978). Príbeh redukuje dospelých na nepartnerských, au-
toritatívnych vychovívnych vychoví ávateľov aľov aľ ich kontakt s deťmi na príkazy, zákazy, vnucovanie 
vlastných predstáv o živote a práci v pionierskej organizácii. Hlavným sujetovým 
konfliktom chcela byť rivalita  dvoch detských skupín, ale (ako upozornila recenzent-
ka M. Žilková, 1979, s. 504 – 505) tento motív pív pí ôsobí umelo a neživotne. Autor sa 
často vyjadruje publicistickými traktátmi, a tak preklad tejto prózy posilnil anachro-
nickú líniu domáceho, prijímajúceho kontextu tvorby pre dospievajúcich. 

Typ školskej socialistickej prózy s evidentným forsírovaním kolektivizmu re-
prezentuje aj novela ruského autora Iľju Turiľju Turiľ čina (biogr. údaje nezist.) ZáZáZ kon tridsia-
teho (z rus. [Zakon tricatogo, 1969] prel. Nadežda Čepanová, 1975). Autor sa usiloval 
stvárniť život mladých a mládežnícku organizáciu, pričom sa neubránil falošnému 
pátosu. Aj v tomto prípade sú detské výčiny (manipulácia s maketou ľudskej kostry, 
ktorú si žiaci kúpili ako pomôcku a stála v triede ako onen “tridsiaty” žiak; ľúbostné 
básne a list spolužiačke a pod.), umelo nafúknuté a v duchu dobových socialistic-
kých predstáv o výchove nadsadene potrestané, mnohokrát celkom nepedagogicky 
(ponižovaním študentov). Sujetový konflikt sa rozohráva a rieši v školskom prostredí 
pomocou veľkého množstva čiastkových motívov (ívov (í škola, učitelia, kamarátstva, prvé 
lásky, tajomstvá, súkromie, vzťahy s rodičmi atď.), ktorď.), ktorď ými sa autor usiloval nasto-
liť otázky týkajúce sa života mladých (osobnosť pedagóga a jeho autorita, dôvera 

20  Výraznejšie je ideologický rozmer prítomný v pokračovaní príbehu – v rozprávaní o dospievaní 
hrdinky Dinka sa lúči s detstvom (prel. Elena Linzbothová, 1983), odohrávajúcom sa počas prvej 
svetovej vojny. Chlapi sú na fronte, Dinka so sestrami odídu z Kyjeva na dedinu. Popri príhodách 
hrdinky sa dôraz kladie na vštepovanie úcty k revolucionárom.
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u žiakov, zodpovednosť človeka za svoje konanie, vina a trest a pod.). Motívy vívy ví šak 
nedostali potrebný priestor na rozvinutie, Konflikty boli riešené zjednodušene, aj 
prostredníctvom schematicky modelovaných postáv a melodramatických momen-
tov. 

Viaceré prózy s tematikou života mládeže mali charakter suchopárneho vý-
robného románu s mladým hrdinom, ktorý už prekročil hranicu detstva smerom 
k dospelosti. Tak je to v próze bulharského prozaika Emila Manova (1918 – 1982) 
Riaditeľov synľov synľ  (z bulh. [Synat na direktora, 1973] prel. Júlia Stajková, 1979) o vyso-
koškolákoch i robotníkoch, o láske i sexe, o medzigeneračných vzťahoch, o krivdách 
spôsobených nadriadenými a o spravodlivých straníckych funkcionároch. Vyslove-
ne výrobným románom je próza Ilieho Tanasacheho (1931) Zajtra veľmi rľmi rľ ámi rámi r d (z rum. d (z rum. d
[Miine, cu mare dragoste, 1977], prel. Hilda Bunčáková, 1979) o odstraňovaní poru-
chy na plynovom vedení, oí, oí rozkrádaní spoločného vlastníctva a odhalení vinníkov. 
Naračne i sujetovo sú to nudné a suchopárne príbehy, ktoré si rovnako ako sociál-
ny román o kolektivizme a vzájomnej pomoci chorvátskeho autora Mata Lovraka
(1899 – 1974) Zaviaty vlak (z chorv. [Vlak uZaviaty vlak (z chorv. [Vlak uZaviaty vlak snjegu, 1931] prel. J. Vitéz, 1972) len ťažko 
možno predstaviť ako príťažlivé čítanie pre mládež.

Rozprávanie o vzájomnom súperení a potom spolupráci detských skupín 
(resp. klubu detí) ponúkol bulharský autor Anastas Pavlov (1926) v málo dyna-
mickom, deskripciou zaťaženom dvojpríbehu Slávny chlapec (z bulh. [Kapitanat, vny chlapec (z bulh. [Kapitanat, vny chlapec
Slavnoto momče, 1973] prel. Júlia Stajková, 1977). Autor však prejavil aspoň zmysel 
pre charakterovú i situačnú komiku, dokázal dielo okoreniť dávkou dobrodružnosti 
(typu prázdninových príbehov), hoci zároveň zachoval aj pionierstvo timurovského 
typu (ideologický rozmer zostal prítomný práve cez tento motív aív aí cez prílišnú prí-
kladnosť postáv). 

Stopy dobrodružnosti nesie aj chlapčenský román Františka Kožíka
(1909 – 1997) zo života ôsmakov Neviditeľnľnľ ý (z ý (z ý čes. [Neviditelný, 1967] prel. Hana ý, 1967] prel. Hana ý
Suchá, 1979). Pracuje s množstvom motívov, nie vívov, nie ví šetky sú však rovnako dôkladne 
spracované. Napínavosť (a prepojenosť s „timurovským“ typom príbehu) je tvore-
ná motívom zívom zí ápasu dobrých proti zlým (pozitívna detskívna detskí á skupina verzus negatívna ívna í
detská skupina; starý otec hrdinu verzus otec protivníka – funkcionár); motívom na-ívom na-í
cvičovania divadla; motívom tajomnívom tajomní ého Neviditeľného (a jeho falošného dvojníka 
záškodníka); motívom veívom veí že a hľadania dľadania dľ ôkazov o jej starobylosti (tajne realizované 
výkopy), aj zápasom o jej záchranu; motívom prvívom prví ých lások. So školskou tematikou 
súvisí motív ív í šikanovania21. 

Tendenčnosť je tiež prítomná v ďal ďal ď ších prekladoch, napr. v dvojpríbehu Vla-
dimira Železnikova (1925) Čudák zo 6. B (z rus. [Žizň i prikľučenija čudaka, 1974] 
prel. Elena Jasová, 1978), zameranom na prácu protagonistu v mládežníckej organi-
zácii a na jeho podiel na komplikáciách jednej rodiny a ich riešení; sujetové zápletky 
sú navyše naivné a nevypracované. 

21  V našom kontexte to bola jedna z prvých kníh, v ktorej sa tomuto problému venovalo pomerne 
veľa pozornosti aľa pozornosti aľ pomerne hodnoverným spôsobom.
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Dobrodružný charakter postavený na tak trocha tendenčne uchopenom zá-
pase detí o správnu vec má napokon aj román prozaika z bývalej NDR Benna Plud-
ru (1925) Tambari (z nem. [Tambari, 1969] prel. Alena BarlTambari (z nem. [Tambari, 1969] prel. Alena BarlTambari íková, 1975) odohrávajúci 
sa na severe krajiny koncom 60. rokov. V šsa na severe krajiny koncom 60. rokov. V šsa na severe krajiny koncom 60. rokov. V truktúre prózy sú badateľné tri roviny: dej 
(zápas medzi deťmi a dospelými o malú rybársku loď menom Tambari), dokumen-
tárnosť so zmyslom pre detail (atmosféso zmyslom pre detail (atmosféso zmyslom pre detail (atmosf ra a životný spôsob rybárov na Baltickom 
mori, čo predstavuje najvydarenejší rozmer diela) a zrkadlenie životného pocitu 
človeka z konca 60. rokov (smerovanie k tomu, aby dospelí pochopili túžby a po-
treby detí a deti zasa hľadisko dospelľadisko dospelľ ých). Fabula je vystavaná z prvkov typických 
pre chlapčenské príbehy (bitky, tajomnosť, ť, ť úteky) okorenených humorom a etickým 
princípom. 

5.3 Obraz dobovéObraz dobovéObraz dobov ho detstva vého detstva vé prekladovej próprekladovej próprekladovej pr ze 70. rokovóze 70. rokovó

5.3.1 Svet detstva ako autentický Svet detstva ako autentický Svet detstva ako autentick priestor optimizmu a šťastiašťastiašť

Opakom ideologizovaných zobrazení detstva bolo rozprávanie o autentic-
kom živote detí, naplnenom presvedí, naplnenom presvedí čivo a prirodzene pôsobiacim optimizmom, 
pričom však nechýbali ani citlivo, s chápavým porozumením a neraz s dávkou hu-
moru uchopené detské starosti. V tomto kontexte sa vyskytlo päť prekladov z litera-
túr vtedajšieho Západu: dva zo švédskej literatúry (A. Lindgrenová, M. Gripeová), tri 
z francúzskej (C. Vivierová, Ch. Vildrac, R. Gosciny), z toho s výnimkou Vildraca všetky 
znamenali výrazné obohatenie prijímajúceho kontextu. Najviac takýchto príbehov 
bolo preložených z literatúr bývalého ZSSR (z ruskej – J. Sotnik, V. Dragunskij, A. Ale-
xin, A. Moškovský, K. Kurbatov; zý, K. Kurbatov; zý estónskej – E. Niitová), dva príbehy patria k maďar-ďar-ď
skej (K. Fehérová, J. G. Szabóová), dva k č), dva k č), dva k eskej (H. Doskočilová, J. Ryska) a jeden ku 
kubánskej literatúre (N. Felipeová).

Prototypom autentického zobrazenia detského sveta je bezpochyby próza 
Astrid Lindgrenovej (1907 – 2002) Deti z Bullerbynu (zo švéd. [Bullerbyboken, 
1946] prel. Helena Dobiášová, 1970) preložená do slovenčiny na samom prahu 70. ro-
kov. Jan Červenka vtedy v recenzii (1970, s. 547) konštatoval: „Švévév dska autorka Astrid
Lindgrenová Lindgrenová Lindgrenov je ve svěje ve svěje ve sv tě daleko známějějě ší jší j než než ne zatím uím uí nás“ (s. 547) “ (s. 547) “ – a na škodu veci 
platilo to veru nielen v českom, ale aj v slovenskom kontexte. Možno len súhlasiť 
s recenzentom, že jej kniha ponúka deťom maximálnu možnosť projektovať sa do 
postáv; autorka v akciách postáv a jednotlivých príhodách presne dávkuje dejovú 
tenziu a detenziu, individuálne a kolektívne, radosívne, radosí ť a cit. Lindgrenovej kniha je do-
jemná i veselá, je v nej tradičnosť i modernosť. Autorka dokázala epicky stvárniť ar-
chetyp detstva, fakt, že „dětství tství tstv se opakuje jako obrovská se opakuje jako obrovská se opakuje jako obrovsk sága lidstva“ (Červenka, c. d., 
s. 548) a v tom rámci sa opakujú aj cesty, akými dieťa poznáva vzťahy medzi ľuďmi 
a postupne sa socializuje. Zároveň (ako konštatuje napr. aj Irena Lifková, 1970, s. 668)
autorka vyvoláva v čitateľovi pocit istoty sveta, lebo vytvorila mikrosvet sľovi pocit istoty sveta, lebo vytvorila mikrosvet sľ pevným 
a stabilným kolobehom radostí a starostí, ví, ví ktorom sa hrdinovia cítia byť zakorenení 
(lebo je to aj svet ich otcov a dedov), preto bezpeční a šťastní. Nie je to však bezdu-
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chá idyla, zasiahnu doň rozličné detské starosti a strasti, ale v takom svete sa aj tie 
neprežívajžívajží ú ako ťažké traumy, ale ako čosi, prostredníctvom čoho sa človek učí žiť 
medzi ľuďmi a poznávať pravidlá života. Zrejme v tom všetkom spočíva nadčíva nadčí časová 
príťažlivosť knihy. 

Svet harmónie, v akom sa aj životné problémy detí prekonávajú ľahú ľahú ľ šie, stvár-
nila tiež Collette Vivierová (1898 – 1979) v próze Dom drobných radostých radostý ích radostích radost  (z franc. í (z franc. í
[La Maison des petits Bonheurs, 1939] prel. Mária Flochová, Gizela Slavkovská, 1977). 
Zaujíma ju dieťa v jednoduchom rodinnom prostredí a priebeh jeho socializácie 
a personalizácie. Zdôrazňuje význam rodiny pre rozvinutie detskej osobnosti, najmä 
pre to, aby sa dieťa naučilo žiť svoj život statočne. Vyhýba sa zbytočnému smútku, 
nešťastiu, a usiluje sa, aby rozuzlenie vždy bolo malým víťazstvom. Próza je napísa-
ná denníkovou formou, čo bol (ako sa spomínalo už na inom mieste) v 70. rokoch 
pomerne obľúbený formálny postup viacerých autorov; jedenásťročnej hrdinke je 
teda prispôsobený aj slovník, jazyk a reflektovanie sveta. Text i modelovanie po-
stáv sú tvorené priraďovanďovanď ím krátkych pregnantných informácií. Prostredníctvom 
idealizovanej matky (najmä zásluhou jej neprítomnosti v čase choroby) je zvýraz-
nená hodnota citového zázemia domova. Pritlmený dramatizmus prózy sa buduje 
jednak cez vnútorný svet protagonistky (jej potrebou matky, vnútornými zápasmi 
medzi povinnosťami a túžbou žiť bezstarostne), jednak cez protikladný obraz dvoch 
sestier (skromnosť a ústupčivosť verzus samoľúbosť a egoizmus) a napokon aj cez 
odlišnosť ženských postáv (matka a jej sestra, ktorá ju zastúpi v domácnosti počas 
neprítomnosti)22.

Próza Hany Doskočilovej (1936) ElišElišEli ka a ocko Krška a ocko Krš áľka a ocko Kráľka a ocko Kr  (z áľ (z áľ čes. [Eliška a táta Král, 
1977] prel. Viera Švenková, 1979) je úsmevná a pritom zmysluplná knižka pre prvoči-
tateľov, vľov, vľ ktorej sa funkčne narába s detským fenoménom tak, aby sa nestratil reálny 
život. Vyznieva optimisticky, hoci hovorí o smrti blízkeho (mamu Elišky zabilo auto), 
o ľudskej osamelosti (Eliška, lekárnička Pavlína, aj Eliškin otec), o hodnote rodinného 
zázemia, o vzťahoch medzi ľuďmi. Vnútorný svet dieťaťa je zobrazený práve v oka-
mihu, keď začína poznávať svet, získavať skúsenosti. Obraz hrdinky je optimistický 
a autentický, nechý, nechý ýba mu ani vážnosť, ani humor: napr. Eliť, ani humor: napr. Eliť škino zoznámenie s no-
vou lekárničkou, keď si ide kúpiť liek na boľavľavľ é uško, sa odvíja od omylu íja od omylu í – lekárničku 
si pomýli s mužom: „Pane, viete dávať obklady na uši?“ (s. 29). Lek“ (s. 29). Lek“ árnička Pavlína sa 
na to urazí: „Obklad nech ti dá na noc mamička, návod je pripojený“, na ý“, na ý“ čo Eliška odpo-
vie: „To by pán Dolínek neurobil, ani keby som si ho splietla sínek neurobil, ani keby som si ho splietla sí nosorožcom“ (s. 30). Po“ (s. 30). Po“ čia-
točnú nevraživosť medzi nimi, vyplývajúcu z omylu, prekoná pocit osamelosti, aký 
obe zakúšajú, až sa napokon (zasa aj vďaka omylu) Paulďaka omylu) Paulď ína stáva Eliškinou druhou 

22  Tematicky i formálne je podobne ladený príbeh Charlesa Vildraca (1882 – 1971) DievčDievčDiev atko čatko č
Bridinetta (z franc. [Bridinette, 1935] prel. Mária Flochová, 1978), ibaže na rozdiel od Vivierovej 
harmónia tu prerastá do idyly, v rámci ktorej sa napokon vyriešia všetky problémy. Próza hovorí 
o tom, ako telesne slabému dievčatku z Paríža, žijúcom v nezdravom byte otca obuvníka, zdra-
votne prospieva pobyt na dedine u príbuzných, ako postupne objavuje a spoznáva život na vi-
dieku, jeho pôvab, sedliacku prácu nových spolužiakov. Je to pokojne plynúci príbeh, ktorému 
chýba dynamickejší náboj.
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mamou a Eliške sa narodí braček. Stvárnený je teda jednak rodiaci sa vzťah k tej, kto-
rú si dievčatko vybralo za novú mamu, a tiež spôsob, ako priviesť k hľadaniu mamy ľadaniu mamy ľ
pre Elišku aj otca. Je z toho humor, v citlivej a vierohodnej miere sa uplatní náhoda 
i chápavosť otca. 

Mozaikou jednoduchých rozprávaní o detskom spôsobe poznávania vidiec-
keho sveta, jeho reálií a vzťahov je kniha pre prvočitateľov estľov estľ ónskej autorky Ellen 
Niitovej (1928) DievčDievčDiev atko Pille-Riiničatko Pille-Riinič  (z rus. [Rasskazy o Pille-Rijn, 1967] prel. Na-atko Pille-Riini (z rus. [Rasskazy o Pille-Rijn, 1967] prel. Na-atko Pille-Riini
dežda Vendtová-Šoltýsová, 1972). Drobné, poetizované príhody malého dievčatka 
pracujú s detskou logikou a lakonickým štýlom zaznamenávajú dojmy a pocity hr-
dinky. Pôvabné sú detské dialógy s dospelými, všetečné otázky a podarené reakcie. 
Kniha učí dieťa orientovať sa vo svete, pričom všedné veci sú ozvláštňované pred-
stavivosťou dieťaťa. Humorom sú naplnené aj prázdninové príhody hrdinov v diele 
švédskej autorky Marie Gripeovej (1923 – 2007) Dvaja ryšDvaja ryšDvaja ry aví aví av nezbedníciícií  (zo ci (zo ci švéd. 
[Des ma röda, 1970] prel. Helena Dobiášová, 1977). Zážitky a dobrodružstvá dvoch 
súrodencov (staršej Metty a mladšieho Mulleho) sú okorenené detskou naivitou, 
súrodeneckými prekáraniami i spolčením sa proti falošnosti a prázdnej vystatovač-
nosti. Viditeľný je blízky vzťah detí k prírode a k ľrode a k ľrode a k uďom, ktorďom, ktorď í sa správajú prirodze-
ne a nepretvarujú sa (cigánske dievčatko Loella pôsobí exoticky nielen výzorom, 
ale hlavne správaním: žije sama, sama sa stará o mladších súrodencov a ak treba, 
aj kradne – ale, ako sama tvrdí, len tí, len tí ým, čo sú skúpi). Záver je vyriešený v zmysle 
romanticko-sentimentálneho príbehu (Loellina matka napíše dcére srdcelomný list 
o svojom návrate domov).

Aj v próze českého autora Jana Rysku (1916 – 1983) Martin v raji (z  Martin v raji (z  Martin v raji čes. [Mar-
tin v ráji, 1975] prel. Mária Števková, 1979) dominuje atmosfé, 1979) dominuje atmosfé, 1979) dominuje atmosf ra vidieka a objavova-
nie jeho osobitostí, orientí, orientí ácia na kolektív detív detí í a detský svet. Jednoduché až idylické 
rozprávanie postavené na ideálnych, nedramatických vzťahoch medzi ľuďmi o ma-
lom školákovi, ktorý sa s rodičmi presťahuje z mesta na malú dedinu medzi horami, 
zvýrazňuje motívy domova aívy domova aí prírody s ich morálnymi hodnotami, vidiecke prostre-
die, ktoré poskytuje možnosti na prežívanie dobrodružívanie dobrodruží žstiev, aké mesto neponúka. 
Hrdina sa tam cíti tak dobre a slobodne, až je presvedčený spolu s ostatnými kama-
rátmi, že práve toto je raj. 

Na kompozícii drobných epizód zo života rodiny a na hodnotení sveta 
prostredníctvom pôvabnej detskej naivity je vybudovaná próza kubánskej autor-
ky Nersys Felipeovej (1935) Dedkove pomaranče. (zo špan. [Cuentos de Guane, 
1975] prel. Nelida Noskovičová, verše Božena Trilecová, 1978). Krátkymi vtipnými 
epizódkami sú predstavené jednotlivé postavy rozvetvenej rodiny, tak ako ich vidí 
detský rozprávač počas cesty na pohreb starého otca. Smrť tu teda tvorí rámec a ná-
vratný motív, hovorív, hovorí í sa o nej ako o niečom celkom samozrejmom. Záver prózy však 
vyjadruje poznanie straty, ale zároveň aj toho, že človeka, ktorý zostane už len v na-
šich spomienkach, nahradí v kolobehu života zasa niekto iný. Pravda, v príbehu je 
prítomná aj indícia komunistického režimu: aktualizuje sa motív pionierov, chudoba ív pionierov, chudoba í
a bohatstvo sa interpretujú v spojení s predrevolučnou minulosťou Kuby. 
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Vyslovene zábavný charakter má séria detských humoresiek Reného Goscin-
nyho (1926 – 1977) v prvom zväzku príhod malého protagonistu MikulášMikulášMikul ove šibal-šibal-š
stvástvástv  (z franc. [Le petit Nicolas, 1960] prel. Mária Urbanová, 1978). Základným sta-
vebným prostriedkom epizód aj komiky je paradox, rozpor medzi slovami a činmi 
chlapcov, spojivom medzi samostatnými epizódami je protagonista a jeho kamaráti. 
Irónia v pohľade detľade detľ í na dospelých neznamená nepriateľstvo, skľstvo, skľ ôr príležitosť na to, 
aby sa aj dospelí veľa dozvedeli o sebe, oľa dozvedeli o sebe, oľ tom, ako ich vidí okolie. Ako konštatuje 
M. Žilková (1978, s. 644), zorný uhol dieťaťa “pod“pod“ áva obdivuhodný obraz života videný 
´zdola´zdola´ ´ nahor. Iste tomu napomáha aj známa francúzska ľahkosľahkosľ ť až frivolnosť chápa-
nia a vysvetľovania istľovania istľ ýovania istýovania ist ch ých ý životných princých princý ípov a postojovípov a postojoví ”. D. Hevier (1979, ”. D. Hevier (1979, ” s. 88) zasa 
upozornil na skutočnosť, ť, ť že každá postava je ustálený typ – nevyvíja sa, rovnako íja sa, rovnako í
ako sa nemení ani to, že autor pri navodení situácií, vytví, vytví áraní konfliktov a smero-
vaní ku pointe pracuje stereotypne, čím próza získava komiksový charakter s roz-
ličnými formami komiky, satiry aj karikatúry. Predovšetkým o zábavu postavenú 
na detských výmysloch a na koncepcii hrdinky ako „výrobcu“ výmyslov ide aj v pró-
ze Judit G. Szabóovej (1925 – 2010) Tri dievčTri dievčTri diev atčatč á na skrini (1978). Szabna skrini (1978). Szabna skrini óovej próza 
je rozprávaním o troch sestrách, z ktorých stredná sa vracia od otca zo Švajčiarska 
a ktoré si po rokoch odlúčenia majú nájsť cestu k sebe. V podstate to však napokon 
zostáva predovšetkým na úrovni komických zážitkov rozprávačky (predstavujúcej 
typ výmyselného dievčaťa), prípadne negatívneho vykreslenia kapitalizmu (fakt, ívneho vykreslenia kapitalizmu (fakt, í že 
dievča príde od otca obézne a čudesne vyobliekané a späť sa už nechce vrátiť, mť, mť á 
byť dôkazom prevahy socializmu nad kapitalizmom).

Humoristický charakter malo viacero prekladov z ruskej literatúry. Patria k nim 
pôvabné príbehy Jurija Sotnika (1914 – 1997) Ako ma zachraňovali (z rus. [Kak ovali (z rus. [Kak ovali
meňa spasali, 1972] prel. Soňa Papsonová-Račková, 1974), rozprávané chlapcom, 
ktorý je živým dôkazom toho, ako detský sklon konať dobro dokáže vyústiť do prob-
lému. Hrdina si síce uvedomuje, čo môže a čo nie, napriek tomu však mu túžba po 
obdive rovesníkov a potreba zapadnúť na novom mieste bydliska medzi nich zastrie 
súdnosť, takť, takť že s tým najlepším zámerom sa dopustí mnohých huncútstiev. Sotnik 
vedel vytvoriť veselé príbehy, v ktorých bola dávka dobrodružnosti a úsmevnosti, 
pričom sa nespreneveril psychologickej autentickosti detskej mentality a humorno-
-kritický pohľad hodil aj na dospelľad hodil aj na dospelľ ých. Zmysel pre epickú skratku a vtipné pointova-
nie príbehov radí jeho knihu k tomu najlepšiemu, čo pre detských čitateľov vľov vľ sledo-
vanom desaťročí vyšlo. 

Dobre odpozorované detské zmýšľanie, citovýšľanie, citovýšľ ý svet a záujmy detí dokázal 
pretaviť do svojich kníh aj Viktor Dragunskij (1913 – 1972), ako o tom svedčí próza
Na ZáNa ZáNa Z hradnej ulici je rušnošnoš (z rus. prel. Nadežda Čepanová, 1976). Voľné epizódy 
kompozične spojené protagonistom spracúvajú dobové témy (kozmonautika, cir-
kus, svet zvierat, dobrodružstvá), sú vtipné, vynaliezavé a rešpektujú realisticko-fan-
tazijné založenie dieťaťa. Humor tu má altruistickú podobu (M. Žilková 1977, s. 818), 
dopĺňa ho dobromyseľná irónia a súčasťou prirodzene modelovaného detského sve-
ta, v ktorom nechýbajú ani drobné smútky a trpkosti, sa stala tiež paródia. Podobný 
charakter majú aj poviedky z každodenného života detí Anatolija Alexina (1914)
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PríšPríšPr erná história (z rus. [Očeň strašnaja istorija, 1969] prel. E. Krišková, 1973). Aj tu 
priamy rozprávač autenticky dodržiava optiku detí. Ich spontánna aktivita nadobú-
da miestami takmer detektívnu podobu, priívnu podobu, prií čom proces odkrývania tajomstiev je 
nasýtený humorom; aj preto sa o vážnych veciach hovorí nepateticky, civilne a pri-
rodzene. 

Každodenné udalosti zo života malých hrdinov – začínajúcich školákov, v rám-
ci ktorých deti uskutočňujú drobné objavy o tom, čo je správne a čo nie, podáva pró-
za Viktora Goľavkina ľavkina ľ (biogr. údaje nezist.) Kolotoč v hlave (z rus. [Karuseľ v golo-
ve, 1976] prel. Hana Suchá, 1979). Krátke poviedky sú okorenené humorom, vtipné, 
ale s viditeľným didakticko-moralizujúcim pozadím. Komický príznak má napokon 
aj próza maďarskej autorky ďarskej autorky ď Kláry Fehérovej (1919 – 1996) Nikdy nedostanem list
(z maď. [ď. [ď Én sose kapok levelet, 1965] prel. Juraj Péterfi, 1978) o chlapcovi druhákovi, 
ktorý tak veľmi túži dostať list, až si ho napokon sám napíše a po mnohých peripeti-
ách získa nového kamaráta. Motív je to iste zaujív je to iste zaují ímavý (hoci v súčasnej dobe interne-
tu už ťažko aktuálny), ale narácia je zastaraná (alebo preklad nie najlepší) a miestami 
presvitá aj explicitnejší moralizmus.

Početné prózy najmä z ruskej literatúry mali napriek prvkom komiky i dob-
rodružnosti vážnejší charakter, orientujúc sa na formovanie osobnostného profi-
lu detského hrdinu, na to, ako sa dieťa učí rozumieť vzťahom medzi ľuďmi a roz-
poznávať ich charaktery. K takým príbehom patria prózy Anatolija Moškovského
(biogr. údaje nezist.) Akcia “A”  (z rus. prel. Bohuslav KompiAkcia “A”  (z rus. prel. Bohuslav KompiAkcia “A” š, 1977) alebo Konstan-
tina Kurbatova (biogr. údaje nezist.) Timkove kríTimkove kríTimkove kr dlaídlaí  (z rus., r. v. nezist.) prel. Karol 
Tauber, 1977) a početné ďalé ďalé ď šie. 

V zásade možno konštatovať, ť, ť že prózy patriace do kategórie, akú sme pred-
stavili, uprednostňujú v modelovaní epickej reality realistickú konvenciu. Ozvláštňu-
júcim príznakom je v nich najmä pôvab detskej naivity, huncútstvo a detská schop-
nosť snívaívaí ť.

5.3.2 Fantazijný princíp vo výpovedi o detskom zažívanžívanží í sveta

Osobitnú kategóriu spoločenskej prózy pre deti predstavujú príbehy, v kto-
rých sa fantastika stala neoddeliteľnou, funkčnou súčasťou výpovede o svete detí, í, í
a to nielen o ich zábavách, ale hlavne o ich traumách. Takáto literatúra (ako konšta-
tuje L. Kyseľovľovľ á 1980) uplatňuje synkretizmus myslenia detí, reaguje na fakt, í, reaguje na fakt, í že svet 
má pre dieťa nielen faktickú, ale aj citovú hodnotu a ak sa to prenesie aj do príbehu, 
citový apel na malého čitateľa sa stľa sa stľ áva údernejším. Záväzným komponentom je však 
aj popri zobrazení detskej traumy prítomnosť radostného pocitu zo života, pretože 
humor kompenzuje dieťaťu pocity vlastnej nedostatočnosti, zbavuje ho úzkostného 
vzťahu k svojmu ideálnemu ja a neúprimného vzťahu k druhým. Dôvtip a vynalie-
zavosť v konfliktných situáciách, hra a metafora sú stavebným príznakom takýchto 
textov. Personifikácia zvýrazňuje skutočné vlastnosti detského sveta, fantazijné od-
bočky dieťa prijíma ako výzvu na hru. Pri použití fantastiky v príbehoch zo života 
detí spravidla prevažuje postup, pri ktorom do realistického diania vstúpi fantastický 
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prvok23. Intenzita zaťaženia príbehu významovosťou a hodnotové parametre príbe-
hov sú však rozdielne. V tomto type príbehov najväčším prínosom sa javí text švéd-
skej autorky G. Lindeovej, dôstojne ho však reprezentujú aj príbehy H. Šmahelovej, 
Rakúšanky M. Lobeovej alebo  Chorváta I. Kušana.

Prvočitateľom bola urľom bola urľ čená úsmevná próza Heleny Šmahelovej (1910 – 1997) 
Dora a medveď (z ď (z ď čes. [Dora a medvěd, 1968] prel. Viera Švenková, 1979). Jej hrdin-
ka zostala počas otcovej neprítomnosti sama s tetou, ktorá nemá pochopenie pre 
detskú fantáziu. A tak do príbehu vstúpi dar od otca – plyšový medveď, ktorď, ktorď ého si 
fantáziou poľudští, takí, takí že spolu objavujú okolitý svet a znesiteľne, a hlavne zaujíma-
vo tak prečkajú čas do otcovho príchodu.  

Humorne ladený príbeh chorvátskeho autora Ivan Kušan (1933 – 2012) Kla-
meš, Melitaš, Melitaš  (zo srboch. [Lažeš, Melita, 1965] prel. Elena Čierna 1973) tematizuje det-
skú lož. Ide o ľahkľahkľ é, vtipné rozprávanie o dievčatku, ktoré sa s vážnym úmyslom stará 
o otca a brata, kým mama nie je doma, a proti ktorému akoby sa zrazu všetko spri-
sahalo. Výmysly sa zdanlivo nezávisle od hrdinky menia na „fakty“ a slová vytvárajú 
skutočnosť, ktorť, ktorť á predtým nejestvovala. Sujetovým zauzlením je tak trocha utajené 
úsilie rodiny odnaučiť Melitu klamať. V priebehu diania sa vyjavuje zdroj a význam 
detského výmyslu a v tom rámci sa upozorňuje na jeho vzťah k umeniu a fantázii, 
ale aj ku reálnemu svetu. Preto si hrdinka napokon musí uvedomiť rozdiel medzi 
výmyslom a pravdou. Ale vtedy dôjde k viacnôjde k viacnô ásobnej „katastrofe“ (lós, ktorý vyhral 
dva milióny, Melita naozaj roztrhala; zle zaparkovanému rodinnému autu, ktorému 
„prorokovala“, že ho rozbije nákladné auto, sa to naozaj stane) a zároveň sa ukáže, 
že klamú aj dospelí (matka neodišla z domu kvôli chorobe príbuznej; otec potajom-
ky fajčí a popiera to; brat rovnako potajomky maškrtí jahody, na ktoré je alergický, ý, ý
a tiež to popiera). Posolstvo príbehu je explicitne sformulované do komentára, ktorý 
vysloví pes smerom ku kanárikovi: „Akí sú len smiešni tí ľudia. (...) Niet takí ľudia. (...) Niet takí ľ éudia. (...) Niet takéudia. (...) Niet tak ho, ktorý ho, ktorý ho, ktor by 
si nevymýšľal, aýšľal, aýšľ každý dý d sa hnevása hnevása hnev , keá, keá ď iný vysloví vysloví vyslov nejaký nejaký nejak vývýv mysel...ýmysel...ý “ (s. 113). “ (s. 113). “

Švédska autorka Gunnel Lindeová (1921) v próze Biely kamienok (zo Biely kamienok (zo Biely kamienok švéd. 
[Den vita stehen, 1964] prel. Helena Dobiášová, 1974) dokázala preniknúť do sve-
ta detskej fantázie a objaviť čaro a pôvab v zdanlivo všednej realite. V jej prípade 
máme dočinenia s faktom „skrytej fantastiky“24; dielo je teda vystavané na báze rea-
listických postupov, do ktorých vstupuje vysoká miera imaginácie v podobe „podi-
vuhodna“ ako „vysvetleného nadprirodzena“ (Todorov 2010, s. 39), v rámci čoho si 
síce udalosti dokážeme vysvetliť racionálne, ale výsledný tvar aj tak zostane zvláštny. 
Rozmer podivuhodnosti dáva textu magický predmet – biely kamienok, na ktorý sa 
viaže motív pomyselnej premeny hlavnív pomyselnej premeny hlavní ých postáv: Fie na Fideli a Hampusa na Kráľa áľa áľ
Hrôzy. S kamienkom – symbolom priateľstva vľstva vľ pozadí si obe deti riešia svoj životný 

23  Tento model využitia fantastiky interpretuje Jacqueline Heldová (V říši obrazotvornosti, 1984); je 
častý aj v domácej, aj vo svetovej literatúre a do textu vstupuje spravidla v podobe sna, predstáv, 
hry.

24  Termín Joanny Papuzińskej Zatopione królevstwo. Podrobnú interpretáciu príbehu pozri in STA-
NISLAVOVÁ

n Joanny Papuzi
Á

n Joanny Papuzi
NISLAVOVÁNISLAVOV , Z., 2013. É

n Joanny Papuzi
É

n Joanny Papuzi
thos a poésis v umeleckej tvorbe. Štúdie o literatúre pre deti a mládeždežde . Prešov: 

Vydavateľstvo Preľstvo Preľ šovskej univerzity, 2013. ISBN 978-80-555-0978-5.
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problém: marginalizáciu, vylúčenosť z kolektívu rovesnívu rovesní íkov (hoci každý z nich z iného 
dôvodu). Fantastika viazaná na jeho magickú moc tu umožňuje vyjadriť absentujúce 
hodnoty a kompenzovať si neuspokojujúcu realitu realitou náhradnou, s vlastnými 
zákonitosťami, pričom táto výpoveď je postavená na konfrontácii pohľadu na svet ľadu na svet ľ
z aspektu vlastnej (neuspokojujúcej) identity (Fia a Hampus) – a pohľadu zľadu zľ hľadiska ľadiska ľ
prijatej (uspokojujúcej) cudzej identity (Fideli a Kráľ Hrôzy). Príbeh má pritom pevné 
sociálne zázemie, prejavujúce sa napr. aj v tom, že hrdinami sú detskí „vydedenci“: 
osamelý, veý, veý čne putujúci, romantický Hampus a rovnako osamelá Fia. Smútok, kto-
rý napriek autorkinmu humoru a vtipu dotvára tieto postavy, je „miestami prihlboký miestami prihlboký miestami prihlbok
na to, aby ho dieťa mohlo uniesťa mohlo uniesť ť“ (Blahová, 1974, s. 80).

Iným spôsobom pracuje s fenoménom fantastiky rakúska autorka Mira Lobe-
ová (1913 – 1995) v príbehu Stará Stará Star mama z jablone (z nem. [Omama im Apfelbaum, 
1965] prel. Mária Ďuríčková, 1971)25. Do reálneho sveta tu vstúpi fantastický prvok 
prostredníctvom detskej túžby a živej detskej predstavivosti. Životným problémom 
hrdinu je mocne pociťovaná absencia starej mamy. Preto si ju vymyslí a fantazijná 
línia sa potom viaže na spoločne prežité dobrodružstvá. Príbeh je teda imaginovaný 
fantastikou, ktorá sa premieta do koncepcie postavy (stará mama) a do tematickej lí-
nie v podobe výmyslu podávaného ako kvázi realita. Prostredníctvom fantázie a det-
skej hry tu teda vznikol alternatívny svet modelovanívny svet modelovaní ý podľa potrieb protagonistu, ľa potrieb protagonistu, ľ
ktorý mu kompenzoval osamelosť a stratil opodstatnenie potom, keď si chlapec pri-
berie za „náhradnú“ starú mamu starú pani zo susedstva. Moderný jazyk sa v próze 
stretáva s láskavým, miestami explicitne vyjadreným pedagogickým humanizmom.

5.3.3 Sociálny sentiment v príbehoch o detstve

Pomerne veľká skupina príbehov zo života detí spracovala sociálne motívy ívy í
s dávkou zjednodušovania, explicitnosti až sociálneho sentimentu.

Tak švajčiarska autorka Colette Nastová (1913 – 1975) akoby prózou San-
drin denníkíkí  (z franc. [Cendrine petite maman, 1962] prel. Lucia Sarmanyová 1972) 
pokračovala (kvalitatívne vívne ví šak na podstatne nižšej úrovni) v tradícii svojej krajanky 
Johanny Spyri (1827 – 1901) a jej prózy Heidi (1880). Nastovej romHeidi (1880). Nastovej romHeidi án je idylickým, 
sentimentalizovaným rozprávaním o tom, ako sa štrnásťročná Sandra počas mat-
kinej dlhodobej choroby a liečby stará o svoju novorodenú sestričku a o celú do-
mácnosť (otec a dvaja bratia), vyznievajúcim ako propagácia detskej samostatnosti 
a záujmu o domáce práce. Próza je koncipovaná ako denník, do ktorého si prota-
gonistka zapisuje udalosti jednotlivých dní, hlavne radosti aí, hlavne radosti aí starosti okolo dieťaťa. 
V stereotypnej narácii ešte najautentickejšie pôsobí vyjadrenie pocitu osamelosti. 
Po matkinom návrate si Sandra verbalizuje plány do budúcnosti celkom neambi-
ciózne, bez pôvodného plánu stať sa učiteľkou: „A tak mám vytýčm vytýčm vyt ený cieľ v svojom 
živote. A jednoduchý! Presne taký! Presne taký ý! Presne taký! Presne tak , po akom tý, po akom tý úžim! Ostanem u rodičov v Chalmes. Ma-
ličká ká k mi bude naďalej vyrastaďalej vyrastaď ť pred očami. Ačami. Ač v jasličkákák ch budem mať ďalť ďalť ď šalšal ie deti, ktoré ie deti, ktoré ie deti, ktor

25  Podrobnejšiu interpretáciu príbehu M. Lobeovej pozri in STANISLAVOVÁM. Lobeovej pozri in STANISLAVOVÁM. Lobeovej pozri in STANISLAVOV , Z., c. d.
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mi budú pripomínaínaí ť Marie-Jacques. A mám už pätnásť rokov; o tri-štyri roky sa vydám. 
A potom príde iíde ií na mňa rad, aby som mala detičky...“ (s. 190). Ako prezr“ (s. 190). Ako prezr“ ádza citovaná 
pasáž, v príbehu je badateľný sklon k sentimentalite a archaická propagácia arche-
typu ženy ako opatrovateľky rodinného krbu. Aj estónska autorka Silvia Ranna-
maa (1918 – 2007) použila v próze Kadri, denník dievík dieví čk dievčk diev ačač ťaťať  (z rus. [Kadri, 1959] prel. 
Viera Dudášová, 1973) v sedemdesiatych rokoch frekventovanú denníkovú formu. 
Ostro kontrastne koncipovaný príbeh rozpráva nie bez sentimentality o premene 
dievčatka-outsidera na aktívnu, sebavedomívnu, sebavedomí ú bytosť, priť, priť čom motív labutív labutí í pomerne 
priehľadne buduje symbolickľadne buduje symbolickľ ú líniu textu odkazom na Andersena. V zmysle ostro 
kontrastnej stavby príbehu jeho prvá časť kumuluje samé negatíva v íva v í živote hrdinky 
(sirota, choroba starej mamy, nezdravý pivničný byt, chudoba, ostrakizácia rovesník-
mi, očná choroba) a protagonistku modeluje ako choré, zakríknuté dieťa vyradené 
zo spoločnosti chudobou aj vlastnou pasivitou a zatrpknutosťou. V druhej časti prí-
behu sa problémy zasa vyriešia jednoznačne pozitívne pomocou rívne pomocou rí ôznych náhod: 
Kadri sa uzdraví (náhoda chcela, že sa stretla s profesorom, ktorý prišiel na to, že má 
choré oči); zapadne do detského kolektívu (opakuje roívu (opakuje roí čník, a tak sa ocitá v inom 
kolektíve detíve detí í); sťahuje sa do nového krásneho bytu (nájde totiž otca, ktorý bol dare-
bák, ale polepšil sa – je vynikajúci pracovník a práve dostal byt v novostavbe). Záver 
románu tak nadobúda charakter banálnych šťastných koncov, čo prispelo k jeho cel-
kovému tézovitému vyzneniu. 

Ani kniha maďarskej autorkyďarskej autorkyď  Márie Halasiovej (1931 – 1978) Katka z posled-
nej lavice (z maď. Az utolsď. Az utolsď ó podban, 1963; prel. Nora Jedličková, 1979) nepredsta-
vovala v 70. rokoch iný než tematický prínos do prekladovej literatúry: s prvkami 
sentimentality rozpráva totiž o rómskom dievčatku, žijúcom s otcom a dvomi star-
šími bratmi, ktoré po presťahovaní z osady do budapeštianskeho bytu musí zvlád-
nuť základné hygienické i sociálne návyky, napĺňať povinnosti domácej gazdinky aj 
žiačky v škole, prekonať nevraživosť nerómskych detí a neprospievanie v škole. Celé 
dielo pôsobí propagandisticky: ukázať úspešný (pritom značne zjednodušený) pro-
ces socializácie a integrácie Rómov. Tento dojem podčiarkujú aj explicitné traktáty 
o rovnosti ľudí vložené do úst triednej učiteľky, spustnutý život Katkiných bratov ako 
kontrast, príkladná pomoc nerómskych detí, vní, vní útorná premena malomeštiackeho 
dievčaťa na obetavú kamarátku, timurovské záväzky a činy (pomoc starému preda-
vačovi kvetov, súťaženie v učení, patetickí, patetickí ý vstup do pionierskej organizácie). Ideolo-
gicky korektný rozmer a idealizovaný obraz Rómov kráča ruka v ruke s viacnásobne 
zdôrazneným a v duchu dobovej ideológie interpretovaným sociálnym akcentom 
(aj triednu učiteľku v detstve šikanovali – pre otca bíreša, ktorý sa pomiatol, keď ho 
zbili žandári za to, že sa dožadoval vyššej mzdy). 

Morálka človeka, jeho charakter a životný štýl v Rusku okolo konca 60. rokov 
sú zasa zachytené v próze Nikolaja Atarova (1907 – 1978) Dlhá silvestrovská silvestrovská silvestrovsk noc
(z rus. [A ja ľubľu lošaď, 1970] prel. Elena Krupovď, 1970] prel. Elena Krupovď á, 1972). Príbeh chlapca je v podsta-
te neutešeným obrazom ľudskej opustenosti. V jednoduchej rodine protagonistu je 
v podstate každý na svoj spôsob osamelý. Matka drie, vo svojom živote je nešťastná, 
apatická, len zriedkakedy dokáže prejaviť lásku synovi (“M“M“ ám ho rada, len keď spí”) í”) í”
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a nedokáže ho ani vychovávať; otec (bť; otec (bť ývalý jocker) pije, svojskú podobu lásky ukáže 
synovi tiež len zriedkavo. Rodičia neveria v jeho schopnosti, nepovažujú školu za dô-
ležitú, čo štvrták Rodáčik patrične využíva. Partnerskžíva. Partnerskží é porozumenie nachádza skôr 
u suseda, ktorého volajú Plukovník. Autor zachytáva rezignujúcu filozofiu týchto ľudí 
(„(„( Bojovať proti zlu je toľko ako pľko ako pľ ľuvaľuvaľ ť proti vetru“ s. 59), drsn“ s. 59), drsn“ é spôsoby komunikácie 
medzi nimi, aj drsné spôsoby zábavy detí, ktorí, ktorí é sú v podstate celé dni bezprizorné. 
Je to teda kniha najmä o potrebe lásky a nehy; matka ju hľadľadľ á u človeka, ktorý nepije 
a má úradnú moc, chlapec si ju kompenzuje vzťahom ku starému koňovi, o ktorého 
sa príkladne stará. 

O tom, ako veľmi dieťa potrebuje kompletnú rodinu, explicitnejšie rozpráva 
próza rakúskej autorky Very Ferrovej-Mikurovej (1923 – 1997) NestráNestráNestr caj hlavu, 
JožJožJo ko!žko!ž  (z nem. [Peppi und die doppelte Welt, 1963] prel. Margita Prko! (z nem. [Peppi und die doppelte Welt, 1963] prel. Margita Prko! íbusová, 1979). 
Z dnešného pohľadu nie je to niľadu nie je to niľ č viac ako konvenčný príbeh o tom, ako chlapec 
dáva dokopy svojich rozhádaných rodičov, aj keď sa autorke nedá uprieť znalosť 
detskej duše a detského myslenia. V dobe jeho vydania sa aj u nás pociťovala téma 
rozpadajúcich sa manželstiev ako veľmi aktuálna. Je to však zároveň aj (pomerne 
modelovo vystavaný) pohľad do vnľad do vnľ útorného sveta chlapca, ktorý si uvedomuje, ako 
sa začína pretvarovať – pred rovesníkmi aj pred rodičmi, až napokon dospeje k rie-
šeniu takejto situácie.

Príbehom o detskej osamelosti medzi blízkymi, aj o necitlivosti k zostarnutým 
rodičom je próza poľskej autorkyľskej autorkyľ  Stanislawy Platównej (1926 – 1975) Malý Malý Mal volá volá vol ka-
pitána (z poľ. [Maly wzywa Kapitana, 1972] prel. Miroslava Wlachovskľ. [Maly wzywa Kapitana, 1972] prel. Miroslava Wlachovskľ á, 1979). Autor-
ka v nej kriticky reaguje na fakt, že dospelí si nevedia nájsť čas na svoje deti. Hrdinom 
je osemročný, telesne slabý, telesne slabý ý, ale veý, ale veý ľmi bystrý chlapec, o ktorého sa počas častej ro-
dičovskej neprítomnosti (matka slávna huslistka, koncertujúca po celom svete, otec 
vedecký pracovník) stará náladová babka v novej rodičovskej vile, kde si nevie bez 
svojho vidieckeho gazdovstva zvyknúť. Chlapec cíti ako ponižujúce to, že ho babka 
(keďže je smoliar a vždy sa mu pritrafí dačo nepríjemníjemní é) stále vodí do školy a zo ško-
ly, ako aj to, že ho spolužiaci šikanujú. Istým riešením sú rozhovory s imaginárnym 
kamarátom – chlapcom z plagátu. Jedného dňa, keď ostane sám doma, zjaví sa však 
v ich kuchyni cudzí vyhladnutý a chorý štrnásťročný chlapec Jurek, ktorý je na úteku 
(svojmu otcovi ukradol veci a hrozilo mu zlé vysvedčenie). S Jurekom, ktorý sa nechá 
oslovovať Kapitán, prežíva Marek svoje prvžíva Marek svoje prvží é dobrodružstvá: v predstavivosti, keď mu 
Jurek líči svoje výmysly a hrdinstvá, prevzaté z dobrodružných príbehov; aj v realite 
– na  spoločnom úteku a počas táborenia na jazernom ostrove. Predovšetkým ale 
má niekoho, kto je stále pri ňom. Po návrate k rodičom sa veľmi skoro ukáže, že ich 
sľuby o zmene životného štýlu boli len slová a chlapec zostane opäť odkázaný na sa-
motu. Preto veta “Malý volá kapitána”, ktor”, ktor” ú chlapec píše na všetky miesta v okolí, je í, je í
jeho SOS proti osamelosti, privolávanie Jureka – “Kapitána”, ku ktor”, ku ktor” ému prilipol na-
priek drsnosti a klamstvám, napriek tomu, že sa mnohokrát presvedčil, že nie je taký 
odvážny a neohrozený, ako o sebe tvrdil, lebo videl v ý, ako o sebe tvrdil, lebo videl v ý ňom blízkeho človeka. Pravda, 
výzva zaujímať sa o svojich blízkych je tu vyjadrená aj trocha explicitne. 
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5.3.4 Detstvo s príchuťou dobrodruťou dobrodruť žstva

Pomerne veľkú skupinu príbehov zo života detí tvorili v 70. rokoch prózy, kto-
rých súčasťou bol dobrodružný rozmer26. Hrdinami takýchto príbehov boli spravidla 
chlapci a príbehy sa odohrávali v čase prázdnin na vidieku. 

K najkrajším detským prózam s príznakom dobrodružnosti, ktoré boli v 70. ro-
koch preložené do slovenčiny, bezpochyby patrí kniha holandského autora Mein-
derta DeJonga (1906 – 1991)27 Chlapec z Promincľovej ulice ľovej ulice ľ (z angl. [Journey from 
Peppermint Street, 1969] prel. Karol Taube, 1975). Rodinný príbeh deväť či desať-
ročného holandského chlapca Siebrena začína každodennou povinnosťou starať 
sa o malého brata Knillisa (ktorý po chorobe prestal rozprávať), zatiaľ čo matka vy-
konáva domáce práce (otec ako stavebný majster pracuje na vzdialených miestach 
krajiny a domov prichádza na víkend). Rád by sa radšej pohral s ostatnými deťmi, ale 
zároveň vie, že musí poslúchnuť a že svojho bračeka má úprimne rád. Vlastné dob-
rodružstvá zažíva hrdina potom, ako sa vyberie na cestu so staržíva hrdina potom, ako sa vyberie na cestu so starží ým otcom, ktorý ide 
navštíviívií ť umierajúcu sestru. Cesta je dobrodružná (putujú proti noci a v noci, terén 
sa stane nebezpečným, zastavia sa u zaujímavých, zvláštnych ľudí, ktorí, ktorí í však napriek 
tomu pôsobia ľudsky veľmi autenticky) a chlapec napokon zostáva u druhej sestry 
starého otca, žijúcej v starom kláštore uprostred močiarov, vzrastom neobyčajne 
malej, ktorá (keďže jej ozrutný, dobrý, dobrý ácky muž je hluchonemý) drží v dome skrotenú 
žabu, aby sa mala s kým rozprávať. Cesta i pobyt u tety napĺňajú chlapca poznaním, 
v ktorom si overuje a upevňuje vedomosť o tom, čo je správne a čo nie, preveruje si 
vlastný charakter a poznáva charakter starého otca i ľudí, sí, sí ktorými sa stretol. Počas 
putovania získa túlavého vychudnutého psíka s poranenou labkou; vzťah, ktorý me-
dzi nimi vznikne, je krehký a emocionálne veľmi pôsobivý. Zároveň chlapec (a spolu 
s ním čitateľ) pochopľ) pochopľ í, í, í že veci treba najskôr poznať, ať, ať ž potom sa ich naučíme nebáť, áť, áť
resp. mať ich radi. Bez akéhokoľvek moralizovania je prľvek moralizovania je prľ íbeh obrazom o tom, ako sa 
v protagonistovi prejavuje a utvára jeho svedomie, vedomie toho, kedy koná správ-
ne a čo urobiť, ak sprť, ak sprť ávne nekonal. Stvárnenie citov a pocitov ľudí je veľmi presved-
čivé. Typy ľudí rovnako ako detské túžby (po lopte, po psovi) pôsobia prirodzene, 
medziľudské vzťahy sú úprimné, otvorené, ústretové, a tak kniha dýcha nefalšova-
nou humanitou.

Z každodenného života chlapcov v čase prázdnin vyčaril dobrodružnosť Vla-
dislav Krapivin (1938) v próze TváTváTv rou proti vetru (z rus. [Ta strona, gde veter, 1968] 
prel. Elena Linzbothová-Krupová, 1979). Hry chlapcov, najmä púšťanie šarkanov, a aj 
ich postoje k žich postoje k žich postoje k ivotu a povinnostiam sa zmenia po tom, ako sa zoznámia s nevidiacim 
rovesníkom a spoznávajú jeho neuveriteľnú statočnosť, keť, keť ď sa správa tak, ako keby 
videl, hoci ho to stojí veľa sľa sľ íl; keď vidia, ako márne túži po mnohých veciach, ktoré 
im pripadajú samozrejmé. Operácia vráti chlapcovi časť zraku, a tak druhá časť prózy 

26  Dobrodružný rozmer príbehu sa pravdaže prejavil aj vo viacerých textoch, ktoré sme spomínali 
v iných súvislostiach, ibaže bol prekrytý či potlačený iným, nápadnejším príznakom.

27  Autor prežil život v Amerike.
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má zápletku postavenú na hrdinstvách detí a na ich dobrodružstvách, mnohokrát 
nebezpečných. V sujete sú prítomné prvky naivity, v rozprávaní pomerne vysoká 
miera deskripcie, pri stvárnení telesného postihnutia pátos, zjednodušovanie, no 
zachoval sa zmysel pre detské dobrodružstvo. 

Lyrickou výpoveďou o pohybe ďou o pohybe ď života, jeho zmysle, drsnosti a čarovnosti je 
próza fínskeho autora Bo Carpelana28 (1926 – 2011) Leto na Borovicovom myse
(zo švéd. [Anders på ön, 1959] prel. Tea Handzová, 1979). Prázdniny mestského 
chlapca s rodičmi v chalupe na Borovicovom myse sú naplnené kontaktmi s rozlič-
nými obyvateľmi ostrova, predovšetkým so samostatnou dcérou rybára a s duševne 
postihnutým chlapcom. Dobrodružnosť je najmä výsledkom konfliktov trojice detí 
s deťmi bohatého riaditeľa, ľa, ľ čo v podstate odzrkadľuje jestvujúci sociálny konflikt 
vo svete dospelých. V popredí príbehu je motív priateív priateí ľstva aľstva aľ fínskej prírody. 

Tradicionalisticky ladený príbeh Edit Csukovej (biogr. údaje nezist.) Somá-
rik, kam ideš? (z maď. [Kicsi csacsi, hovď. [Kicsi csacsi, hovď á mégy, 1967] prel. Katarína Hatalová, 1972) 
sa odohráva v Dalmácii a pôsobí tak, akoby bol napísaný podľa nieľa nieľ čích spomienok. 
Základom príbehu i zdrojom jeho dobrodružného ladenia je vzťah protagonistu 
k nájdenému a vycvičenému oslíkovi, ktorého mu chce odlákať najprv negatívne vy-ívne vy-í
kreslený rovesník, potom zasa ziskuchtivá americká rodina. Ale deti spolu s učiteľom ľom ľ
prekazia únos oslíka a chlapec, ktorý konal zlo, sa po rozhovore s učiteľom polepľom polepľ ší. 
Text pracuje s pritlmenou rozprávkovosťou (tá sa v podstate viaže len na schopnosť 
somárika dorozumievať sa so zvieratami), inak ide o realistické, pomerne ťažkopád-
ne podanie schematického príbehu.

5.4 Preklady spoločensko-psychologickčensko-psychologickč ýensko-psychologickýensko-psychologick ch prých prý ích prích pr behov pre staríbehov pre starí šbehov pre staršbehov pre star iu mlšiu mlš áiu mláiu ml deádeá ždežde

5.4.1 Obraz dievčenského dospievania v prekladoch 70. rokov

V jubilejnom článku k 15. výročiu Zlatého mája na začiatku 70. rokov zdô-
raznil R. Moric aktuálnosť literárneho spracovania života súčasných detí slovami: 
„(...) naša literatúra a umenie pre deti vôumenie pre deti vôumenie pre deti v bec nevystačia so sentimentálnymi spomienka-
mi na detstvo spred polstoročia (...) potrebujú svet dneška a svet zajtrajšsvet zajtrajšsvet zajtraj ka“ (1972, s. 19). “ (1972, s. 19). “
Príbehy zo súčasného života mladých, takmer už dospelých ľudí, urí, urí čené tínedžerom, 
sa však už v 60. rokoch tešili pomerne vysokej prekladateľskej pozornosti. Preklady ľskej pozornosti. Preklady ľ
sa pociťovali v prijímajúcej literatúre ako vítané a rozširovali dynamicky sa rozvíja-íja-í
júcu domácu ponuku poviedok, noviel a románov o problémoch mladých ľudí; nie 
vždy však rozširovali aj kvalitu. V príbehoch o dospievaní bola v prekladovej tvorbe 
60. rokov (najmä na začiatku) ešte častá budovateľskľskľ á tematika, tematika prekoná-
vania „meštiackych predsudkov“, tenden“, tenden“ čne poňatý princíp kolektivizmu, rovnako 
tendenčne uchopený motív hív hí ľadania zmyslu ľadania zmyslu ľ života, prípadne ešte aj eliminovania 
„triednych nepriateľovľovľ “. 

28  Celým menom Baron Bo Gustaf Bertelsson Carpelan; bol to fínsky básnik, prozaik, dramatik, 
prekladateľ a literárny kritik, ktorý však písal švédskym jazykom.
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Aj v dievčenskej próze preloženej do slovenčiny v 70. rokoch ešte stále nájde-
me takto poňatú koncepciu príbehov zo súčasnosti, hoci ideologizovanie je spravi-
dla zastretejšie; o to častejšie sa vyskytujú sentimentálno-romantické polohy – práve 
v románoch pre dievčatá, ktoré boli vydávané najviac v edícii Čajka29. Napokon, už 
na prahu 70. rokov sa konštatovalo, že v predchádzajúcom desaťročí vychádzalo do-
jímavej až „krásnej“ dievčenskej literatúry veľa, bola vľa, bola vľ šak poznamenaná sentimen-
tálnosťou, plytkosťou, bezobsažnosťou a odtrhnutosťou od reálneho života. Typická 
pre ňu bola traumatizovaná hrdinka (rozpadom rodiny, neúspechmi v škole, v ka-
marátskych vzťahoch, nešťastnou láskou a pod.), vykonštruovanosť sujetu a drama-
tizovanie maličkostí (Chaloupka 1970b, s. 236). To všetko viedlo k neprirodzenosti 
obrazu sveta a človeka v ňom. Úskalia dievčenskej prózy videl spomínaný literárny 
kritik v tom, že „dívíví čí včí v literatura je převřevř áževážev ně jakousi směsicí didaxie a psychoterapie“, 
ktorou autor chce „čtenářku nářku nář ějak uklidnit, utějak uklidnit, utě ěšit, ubezpečit, že jí se nemůže nic stát, že 
přes vřes vř šes všes v echny obtíže ona to krizové e ona to krizové e ona to krizov období dospívíví áváv ní šťastní šťastní šť ě přeřeř čká“ká“k  (Chaloupka 1970a, á“ (Chaloupka 1970a, á“
s. 158). Jeho slová zďaleka neplatili len pre ďaleka neplatili len pre ď český literárny kontext. 

Žánrový okruh prózy pre dievčatá je v prekladovom kontexte spoločenskej 
prózy 70. rokov bohato zastúpený, priý, priý čom sa hojnejšie objavujú aj preklady zo zá-
padnej literatúry. Pomerne systematicky boli dievčenské romány prijímané z fran-
cúzskej literatúry: okrem už spomínanej Legrixovej je to napr. dilógia Claude Cam-
pagneovej (biogr. údaje nezist.) Adieu, mojich pätnásť rokov (z franc. [rokov (z franc. [rokov Adieu, mes  (z franc. [Adieu, mes  (z franc. [
quinz ans, 1960]; 1970) a Deti hmly (z franc. [Deti hmly (z franc. [Deti hmly Les enfants de la brume, 1970]; 1975; 
obe v preklade R. Jamrichovej), próza Madelaine Gilardovej (biogr. údaje nezist.) 
Skvelé dievčdievčdiev a Nicoletteča Nicoletteč  (z franc. [Le parevent aux images, 1962] prel. J. Furendová, 
1972), ľúbostný príbeh Francoise Florovej (biogr. údaje nezist.) Karola a Martin
(z franc. [Martin du petit Martin, 1973] prel. E. Šmatláková, 1979), próza Michelle Gil-
lesovej Keď sa vrása vrása vr ti svetlo (z franc. [Quand revient la lumiére, 1970]; prel. E. Šmat-
láková, 1977), tiež staršia próza Lucie Delarue-Mardusovej (biogr. údaje nezist.) 
Zrnko vo vetre (z franc [Greine au vent, 1928] prel. Z. StorchovGreine au vent, 1928] prel. Z. StorchovGreine au vent á, 1970). Aj z anglickej 
a americkej literatúry boli preložené prózy staršieho i novšieho pôvodu. Spomedzi 
amerických príbehov z 19. storočia to bolo už na inom mieste spomínané klasické 
dielo Jane Austinovej Láska slečny Elliotovejčny Elliotovejč  alebo ny Elliotovej alebo ny Elliotovej Louisy May Alcottovej Malé 
ženy, zeny, zeny literatúry prvej polovice 20. storočia už tiež spomínaný príbeh Pearl Com-
fort Sydenstrickerovej Buckovej Vietor od západuápaduá , ako aj epištolárne modifikova-
ný príbeh Jean Websterovej (1876-1916) VžVžV dy Vaša Judy (za Judy (za Judy angl. [Daddy-Long-legs, 
1912] prel. Elena Dzurillová, 1977), alebo prvá časť vtipnej trilógie Betty MacDonal-
dovej (1908 – 1958) Vajce a ja (z angl. [The Egg and I, 1945] prel. Bohuslav Kompiš, 
1976), či pozoruhodný román Carson MacCullersovej (1917 – 1967) Svadobný hosť
(z angl. [The Member of the Wedding, 1946] prel. J. Vojtek, 1970). Výnimočnejšie sa 
objavil preklad z fínskej literatúry – próza Merje Otavovovej (biogr. údaje nezist.) 

29  Od tejto edície (založenej vo vydavateľstvo Mladľstvo Mladľ é letá v roku 1967) sa očakávalo, že dokáže „po-
skytnúť dievčdievčdiev atčatč ám od trinástich rokov svojrástich rokov svojrástich rokov svojr zne a v istom zmysle až privilegované čítanie svojho dru-é čítanie svojho dru-é čí
hu (...) Čítanie, ktorČítanie, ktorČí é tanie, ktoré tanie, ktor im pomôže presvedčivo, ale zároveň nevtieravo sformulovať odpovede na ich 
vlastné časové časové č é asové asov (alebo aj načasovančasovanč é) oté) oté ázky“ (Obert, Zlat“ (Obert, Zlat“ ý máj, 1978, XXII, č. 7, s. 493).
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Od leta do leta (z fín. [Priska, 1975] prel. M. Matušková 1975) alebo z nórskej tvor-
by – na inom mieste spomínaný klasický príbeh Knuta Hamsuna Viktória: príria: príria: pr beh íbeh í
lálál sky. Zo španielskej literatúry bol preložený napr. dievčenský román Any Maríe
Matuteovej (1925 – 2014) Paulina, (zo špan. [Paulina, el mundo y las estrellas, 1960] 
prel. E. Račková, 1979). 

Výber dievčenských románov zo západnej literatúry bol zrejme často podmie-
nený prítomnosťou sociálneho motívu, ktorívu, ktorí ý ponúkal možnosť poukázať na sociál-
ne skrivodlivosti kapitalizmu, ako sú chudoba, žobráci, nevyhovujúce byty, vykoris-
ťovanie robotníkov a pod. (pomerne explicitne je to viditeľné u Gillesovej), niekedy 
s viditeľnou dávkou sociálneho sentimentu (Websterová, Gilardová). Sentimentálne 
podané sociálne cítenie charakterizuje najmä príbeh J Websterovej: dievčina-sirota 
so všetkými prednosťami (pekná, vtipná, múdra, skromná) postupne dospieva a v lis-
toch neznámemu dobrodincovi odkrýva svoj šľachetnšľachetnšľ ý charakter. Hrdinka je bytosť 
trpiaca nedostatkom porozumenia, kontaktov s ľuďmi, potrebou lásky. Napokon sa 
ukáže, že neznámy mecenáš je bohatý, pekný, pekný ý milionár zaľúbený do nej a dokonca aj 
socialista. Navyše jej prijali do tlače aj rukopis románu, a tak je šťastie dokonalé; koná 
sa happy end na americký spôsob. Román umožňuje poukázať i na protiklad prázd-
noty života v nadbytku – a zmysluplnosti života naplneného nezištnou pomocou 
chudobným. Zrejme aj uvedený motív zohral rolu pri vydavateív zohral rolu pri vydavateí ľskom vľskom vľ ýbere tohto 
(pred vojnou slávneho) bestselleru o šťastí chudobnej siroty. Za klasickými ľúbost-
nými románmi (Austinová, Hamsun), vrátane prozaickej morality (Alcottová), možno 
hľadaľadaľ ť vydavateľskľskľ ý zámer – snahu poskytnúť čitateľkám dávku citovosti prostred-
níctvom príbehu prevereného časom.

V prózach preložených zo západnej literatúry sú pomerne frekventované 
príbehy dievčat „robinsoniek“, ktor“, ktor“ é sa počas choroby alebo po smrti rodiča musia 
zrazu samy starať o domácnosť a mladších súrodencov – a musia sa to naučiť od zá-
kladov (okrem vyššie spomínanej Nastová napr. Mardusová, Campagne). V prekla-
doch z francúzskej a angloamerickej literatúry nie je výnimočný ani motív fyzickív fyzickí ého 
hendikepu niektorej z postáv (Campagne, Gillesová, Matute). Ký, Matute). Ký, Matute). K m však napr. v typic-
kom ľúbostnom príbehu C. Campagneovej (Deti hmly) sa motív postihnutív postihnutí ých detí 
(hluchonemé dieťa; telesné postihnutie po havárii) objaví len okrajovo vo funkcii za-
uzliť sujet a zvýrazniť humánnosť protagonistov, v dievčenskom románe M. Gilleso-
vej (Keď sa vráti svetlo) poznamenanom spomienkami sa telesné postihnutie stáva 
jednou z dôležitých tematických línií a súčasťou motivickej paralely. Prvá časť je roz-
právaním o povojnovom detstve dospievajúcej Any v láskavom rodinnom prostredí 
v slepej ulici robotníckej štvrte na okraji mesta. Keďže otec päťčlennej rodiny je pô-
vodom Katalánec, umožňuje to vložiť do príbehu aj jeho spomienky na internovanie 
počas Frankovho režimu v Španielsku. Nedávna prítomnosť vojny zasa umožňuje 
zaradiť do príbehu rozprávanie nemeckého Žida o ľudskej netolerantnosti a raso-
vo-etnickom hendikepe (ako Žid bol za vojny „zlý“ Nemec, ako Nemec je po vojne 
„zlý“ Francúz). Je to však aj rozprávanie o tom, ako si človek ubližuje, ak prestane byť 
autentickou osobnosťou a hrá sa na niekoho iného. V druhej časti románu sa naplní 
matkina anticipácia nešťastia, aj obavy protagonistky týkajúce sa straty zraku (v jej 
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prípade to boli obavy o zrak otca – hutníckeho robotníka), ibaže tieto predtuchy 
a obavy sa naplnia na osude protagonistky. Časť príbehu je o tom, ako si Ana zvy-
ká na svoju slepotu a ako jej svitne nádej v podobe možnej transplantácie rohovky. 
Za dramatických okolností sa skutočne vytvoria podmienky na úspešnú operáciu. 
A tak v čase, keď likvidujú slepú Hlbokú ulicu, aby uvoľnila miesto novej výstavbe, 
sa symbolicky stáva minulosťou aj slepota hrdinky, ba na obzore je i láska. Gillesovej 
próza je spoločenským románom so silným sociálnym akcentom, pričom na jeho 
zvýraznenie slúži aj telesné postihnutie protagonistky. 

Nekonvenčným dievčenským románom je najmä príbeh Carson MacCul-
lersovej Svadobný hosť. Poetika tejto juť. Poetika tejto juť žanskej spisovateľky býva označovaná ako 
„nová americká gotika“ (Vojtek 1970, s. 251), t. j. ako poetika s dôrazom na rovinu 
iracionalizmu v človeku s akcentom na senzibilitu, s akou autorka v tomto prípade 
dokázala stvárniť citový svet dospievania. Jedným zo základných problémov jej 
prózy je osamelosť hrdinov medzi ľuďmi, úsilie nájsť blízku osobu. V tom zmysle je 
próza psychologickou sondou do sveta dospievajúceho dievčaťa, zmietaného neis-
totou, neschopnosťou vyznať sa sama v sebe, túžbou po niečom inom, než v čom 
žije. Dvanásťročná Frankie Addamsová (s niektorými autobiografickými prvkami) 
žije v prostredí, ktorí, ktorí é jej nerozumie. Matka umrela pri pôrode, otec hodinár celé dni 
pracuje a o dcéru sa príliš nezaujíma. V postave je ešte mnoho detského (strach zo 
samoty v noci; naivné rozhodnutie zmeniť si meno a odísť z domu, aby sa konečne 
dočkala zmeny v živote a aby sa striasla osamelosti, rojčenie o tom, že s bratom a je-
ho ženou pochodia celý svet). Napriek pomerne veľkému rozsahu je text z hľadiska ľadiska ľ
počtu postáv komorný: okrem okrajovejšie prítomných postáv otca, brata a jeho ženy 
hlavnými postavami sú Frankie, černoška Berenice (kuchárka a domáca pomocnica) 
a šesťročný bratranec John Henry. Pôsobivé sú ich dlhé rozhovory o živote, o láske, 
o hodnotách, o ktorých Berenice hovorí s jednoduchou pravdivosťou. Túžba po ľu-
ďoch, po kontaktoch (otec je veďoch, po kontaktoch (otec je veď ľmi uzavretý, rovesný, rovesný íčky ju vylúčili zo svojho klubu) 
vedie k tomu, že na slová Berenice:  „Každý dý d z nás je akýs je akýs je ak si ohraniýsi ohraniý čený v sebe samom (...) sebe samom (...) sebe samom (
Ale všAle všAle v etci farební majú naviac akénaviac akénaviac ak si zvláštne hranice“, (s. 184“, (s. 184“ – 185) Frankie reaguje 
replikou: „Ale ja nechcem byť ohraničená“ (s. 185), vyjadrujá“ (s. 185), vyjadrujá“ úc tak existenciálny pocit 
samoty. Takýto pocit prežívajžívajží ú všetky tri hlavné postavy: chlapček si ho neuvedomu-
je, Frankie ho cíti, ale nevie verbalizovať, Berenice ho cť, Berenice ho cť íti, pozná a dokáže aj vyjad-
riť. Osamelosť otca korení v jeho izolovanosti: akoby nepatril k rodine, ale rovnako 
osamelo pôsobí aj vo svojom hodinárstve za sklom, s hodinkami v ruke. Frankie svoj 
pocit napokon (možno trochu pridospelo) vyjadrí metaforicky: „Chcem povedať len 
to, že človek stretáva na svojich cestách mnohých ých ý ľudľudľ í. Aí. Aí mne prichodia akísi nespísi nespí útaní. í. í
(...) chcem povedať, ť, ť že nevidieť, ť, ť čo ich spája. Raz nevieája. Raz nevieá š, odkiaš, odkiaš ľ prišprišpri li, kam idú. (...) Predsa 
to všto všto v etko musí mať nejaký nejaký nejak zmysel a súvis. A predsa, akoby som sa ho nemohla dopátrať“
(s. 186 – 187). Všetko sa napokon končí (ona s otcom sa sťahujú k tete, Berenice sa 
vydáva za svojho nápadníka a malý John Henry umiera na zápal mozgových blán), 
aby nastal nový začiatok. Vnútro dospievajúcej dievčiny (vrátane motívu telesnosti ívu telesnosti í
a motívu preívu preí žívania smrti blžívania smrti blží ízkych) je stvárnené bez pátosu, vecne – a práve preto 
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presvedčivo a emocionálne úprimne. Prostredníctvom tohto príbehu vyjadrila au-
torka osamelosť moderného človeka poznamenaného skúsenosťou vojny. 

VäčšVäčšV ina próz pre dievčatá bola preložená z literatúr bývalého východného 
bloku. Modelovosť, strojenosť, strojenosť ť postáv i sujetu, povrchné bazírovanie na atraktív-ív-í
nych témach sú charakteristické najmä pre preklady z nemeckej literatúry30: Karl
Neumann (biogr. údaje nezist.): Ulrika (z nem. [Ulrike, 1974] prel. V. Juríčková, 1977),
Jurij Krawža (1934 – 1995): Koniec rozpráKoniec rozpráKoniec rozpr vky (z nem. [vky (z nem. [vky Das Ende des Märchens – lu-
žickosrb. Bajka so kóBajka so kóBajka so k nči, 1975] prel. J. Raimanová, 1978) a Sieglinde Dicková (bio-
gr. údaje nezist.): So sedlom pod pazuchou (z nem. [Sattel im Gepäck, 1975] prel. J. ck, 1975] prel. J. ck
Šimulčíková, 1979). V týchto príbehoch sú sujetové konflikty umelo zdramatizova-
né a možno sa stretnúť aj s celkom priamočiarou ideologizáciou; v príbehu K. Neu-
manna postava napr. hovorí takto: „Celkom vážCelkom vážCelkom v ne, Rikuška. Svet sa mení. í. í Čoskoro sa Čoskoro sa Č
na zemi všna zemi všna zemi v etko zmení. Predstav si, í. Predstav si, í že jedného dňa už nebude vykorisťovania. Ani vojny. ťovania. Ani vojny. ť
Rozpustia sa armády. Miliardové dy. Miliardové dy. Miliardov sumy zostanú pre blahobyt národov. Hádam sa toho 
dožijeme a potom bude môcť každý dý d cestovať, kam sa mu zať, kam sa mu zať žiada“ (s. 164). Ide“ (s. 164). Ide“ álom, ako 
dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie, je najprv zmaturovať na učňovke, potom robiť 
na stavbe, až potom študovať na vysokej škole, čo bezpochyby súviselo s dobovou 
propagáciou robotníckych povolaní. Aj otec hrdinky v próze J. Krawžu ako riaditeľ 
školy je „robotnícky káder“. Pr“. Pr“ óza S. Dickovej je atraktívna spracovanou tívna spracovanou tí émou jaz-
dectva, pričom jej posolstvo sa obracia proti slepému karierizmu. Hrdinka, ktorej ako 
jedenásťročnej rodičia zahynuli pri autohavárii, vyrastá v detskom domove. V čdetskom domove. V čdetskom domove. V ase 
príbehu je už devätnásťročná. Ako džokejka víťazí, ale keí, ale keí ď raz (oslnená úspechmi) 
precení svoje sily, doplatí na to jej obľúbený kôň a ona stratí dôveru a priazeň klubu. 
Odchádza zúfalá a chce navždy skončiť s povolaním džokejky. Napokon si uvedomu-
je svoju nezdravú ctižiadosť a nachádza východisko v trénovaní detí s perspektívou ívou í
uplatniť sa v hypoterapii telesne postihnutých detí. Aj hrdinka tejto prózy zakotví 
v robotníckom povolaní (jej priateľ je zasa vojak).

Z literatúr bývalého ZSSR nebolo preložených veľa prľa prľ íbehov o dievčenskom 
dospievaní. Patrí k nim próza Anny Brodelovej (1910 – 1981) Modrý Modrý Modr vrabec (z lotyvrabec (z lotyvrabec š. 
[Zilais zvirbulis, 1965] prel. V. Gaja, 1974) o veľkých očakávaniach a nádejách, o pr-
vých trpkých skúsenostiach spojených s prerastaním do dospelosti, o prvej veľkej 
láske a veľkom sklamaní. Príbeh je postavený na protiklade priamosti, autentickos-
ti – a malomeštiactva, alibizmu, ľahkomyseľahkomyseľ ľnosti, na využití konvenčných motívov ívov í
dievčenskej prózy (neuspokojujúci svet dospelých, cynický a požívažívaží čný zvodca diev-
čaťa, život naplnený pretvárkou a karierizmom, vytriezvenie a práca), objavia sa mo-
tívy koreívy koreí špondujúce s dobovými požiadavkami (strýko komunista, spravodlivý boj 
zamestnancov proti vedeniu inštitúcie a pod.). 

U Brodelovej je stavebnou zložkou sujetu a modelového charakteru postáv 
tendenčne interpretovaný protiklad socialistickej morálky a malomeštiactva; v pró-
zach ruských autorov Vladimira Kiseľova ľova ľ (biogr. údaje nezist.) Oľgino tajomnstvoľgino tajomnstvoľ
(z rus. [Devočka i pticelet, 1966]  prel. K. Slobodnka i pticelet, 1966]  prel. K. Slobodnka i pticelet íková, 1973) a Marije Priležajevovej 

30 Išlo o preklady z bývalej východnej časti Nemecka, NDR.
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(biogr. údaje nezist.) Zelená májovájová á jová jov vetvičkačkač  (z rus. [Zelenaja vetka moja, 1976] prel. 
V. Ballová, 1978) sa propaganda socialistickej morálky a ideológie ohláša zreteľne až 
celkom explicitne.

Pomerne veľa prekladov prľa prekladov prľ ózy pre dievčatá pochádzalo z poľskej literatľskej literatľ úry. 
Patria k nim príbehy Katarzyny Witwickej (1913 – 2003) Tma plná smútku (z poľ. ľ. ľ
[Kolory bez barw, 1972] prel V. HavrKolory bez barw, 1972] prel V. HavrKolory bez barw ánková, 1976), Krystyny Siesickej (1928) Ro-
meo z husľovej triedyľovej triedyľ  (z poovej triedy (z poovej triedy ľ. [ľ. [ľ Fotoplastykon, 1972] prel V. Havránková, 1975), Danu-
ty Bienkowskej (1920 – 1992) Veľkľkľ á ká k hra (z poľ. [ľ. [ľ Wielka gra, 1976] prel. O. Silnická, 
1979), Leszka Proroka (1919 – 1984) Tarantela pre Magdu (z poľ. [ľ. [ľ Tarantella, 1969] 
prel. V. Havránková, 1977). Charakteristické pre (nielen) poľskľskľ é dobové dievčenské 
romány sú neúplné rodiny, nedorozumenia s matkou, ale na druhej strane porozu-
menie s otčimom, inkorporácia dobových predsudkov do príbehu (byť z rozvedenej 
rodiny alebo nemanželské dieťa je hanba), objavujú sa aj motívy telesnívy telesní ého postih-
nutia. Napr. próza K. Witwickej je sondou do citového sveta nevidiaceho dievčaťa. 
Príbeh, tvorený spomienkami protagonistky a jej stanoviskami k iným postavám, je 
však zaťažený predimenzovanou citovosťou a hrdinka je prehnane submisívna: na-ívna: na-í
vonok sa podriaďuje každému (matke, starým matkám, priateľkám), lebo je telesne 
postihnutá, ale vnútorne je v opozícii voči celému svetu. Výstavbou postáv a snahou 
o psychológiu nevidiaceho, ako aj významovou neukončenosťou príbeh inklinuje 
k spoločensko-psychologickému románu.

Signály doby možno nájsť v príbehu K. Siesickej, vystavanom ako sled epizód, 
ktoré sa udejú v rodine rozprávačky, po úraze dočasne pripútanej na lôžko. Podobne 
ako v mnohých iných prózach, aj  tu sú postavy funkcionárov (predseda straníckej 
organizácie, riaditeľ podniku, tiež učiteľka občianskej náuky) vykreslené idealizova-
ne. Ideologicky „korektne“ sú spracované aj motívy starostlivosti oívy starostlivosti oí pomník padlých, 
didaktizujúce a moralizujúce sú reflexie o morálke v socializme a pod. Kniha určite 
mala ambície výchovne pôsobiť na dospievajúcich v zmysle ideí socializmu. 

Príbeh D. Bienkowskej má mocný sociálny podtext: protagonistkou je dievča 
z rozvedenej rodiny, žijúce s matkou (krajčírka, ktorá tvrdo pracuje celé dni, aby uži-
vila rodinu) a s bratom (ľahkomyseľahkomyseľ ľný egoista, ktorý preruší štúdium, zamestná sa, 
tajne sa ožení a až potom zistí, í, í že sa priženil do rodiny ziskuchtivých priekupníkov). 
Sociálna situácia rodiny hrdinke nedovolí študovať, teda sať, teda sať bude musieť zamestnať. 
Rozhodne sa vyhrať peniaze v televíznej Veľkej hre a naozaj sa jej to podarí. V závere 
matka ochorie, otec sa pravdepodobne vráti k rodine a je tu aj prvá láska. Ale aj v tej-
to próze nájdeme okrem konvenčných klišé dievčenskej prózy príznaky propagova-
nia socialistickej morálky (motív defraudanta ív defraudanta í – spolužiačkinho otca, priekupníctvo, 
kontrast materiálnych a duchovných hodnôt). Rozvláčny, čitateľsky mľsky mľ álo príťažlivý 
príbeh pracuje s nevýraznými postavami a naivnými zauzleniami konfliktu.

Z maďarskej literatďarskej literatď úry dostali dospievajúce slovenské dievčatá preklady kníh
Katalin Nagyovej (biogr. údaje nezist.) ČakČakČ áakáak m Tvoju odpoveď (z maď. [ď. [ď Intőkökök ny-
vem története, 1968] prel. Š. Teren, 1977), Lenke Szalayovej (biogr. údaje nezist.) Pri-
znaj sa, Katka (1977) a Pirosky H. Lányiovej (biogr. údaje nezist.) Zatvorená kniha
(z maď. [ď. [ď Csukott KöCsukott KöCsukott K nyv, 1972] prel. M. nyv, 1972] prel. M. nyv Števková, 1978). V týchto príbehoch si hrdinky 
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popri svojich citových starostiach upevňujú alebo vytvárajú vzťah s idealizovaným 
(nastávajúcim, aktuálnym alebo bývalým) otčimom; príbeh P. Lányiovej je navyše 
výrazne poznamenaný sentimentálno-romantickými klišé. 

Z českej dievčenskej prózy nepochádza v sledovanom desaťročí veľa prekla-ľa prekla-ľ
dov; medzi nimi je próza Bohumila Říhu Päť Päť P bohov putuje cez more (z čes. [Pět bohů 
táhne přes mořes moř řeřeř , 1968] prel. M. Jančová, 1975), popri zobrazení citových procesov 
dospievania nenápadne propagujúca robotnícke povolania. Zaujímavým príspev-
kom z českého kontextu do dobovej prekladovej tvorby bola próza Jany Červen-
kovej (1939) Štvorlítvorlítvorl stok pre ístok pre í šťastiešťastiešť  (z čes. [Čtyřtyřty lřlř ístek pro ístek pro í štěstí, 1969] prel. P. í, 1969] prel. P. í Čačko, 
1973), ktorá podobne ako próza úspešného autora dievčenských príbehov Stani-
slava Rudolfa (1932) NežNežNe ne hžne hž áčkovanáčkovanáč ý čas ý čas ý č (z čes. [Něžně háčkovaný časý časý č , 1969] prel. 
1977) hovorí o dospievaní v sťažených sociálnych podmienkach (u Rudolfa je otec 
protagonistky vo väzení). Červenková tematizuje v tom čase frekventovaný prob-
lém zložitého dospievania v narušenej, v tomto prípade neúplnej rodine (po smrti 
matky otec prepadne alkoholu) a dôsledkov tejto situácie pre dospievajúce diev-
ča, ale zaznie tu aj rómsky motív. Protagonistka sa cív. Protagonistka sa cí íti osamelá doma, je v podstate 
outsiderkou aj v škole, až si napokon kompenzuje pocit absencie družnosti, vese-
losti a bezstarostnosti v rómskej rodine. Vo vzťahu s mladým Rómom získa (drsným 
spôsobom) aj prvé sexuálne skúsenosti. Napokon sa dostane do detského domova. 
Rozprávanie príbehu sa vlastne začína v tomto momente a proces jej pádu sa rekon-
štruuje v dvoch časových líniách: súčasnej a minulostnej. A až keď sa (celou bytosťou 
upätá na mladého Róma) dožije sklamania, začína sa proces jej postupného vytvára-
nia zodpovednosti za seba samu. Dobová literárna kritika (Chaloupka 1970a, s. 158) 
dielo prijala veľmi pozitívne oceívne oceí ňujúc, že autorka až sociologicky presne líči zmätky 
puberty, že príbeh vystavala so zmyslom pre významovú dominantu, pocitovosť, ť, ť
atmosféatmosféatmosf ru a detail, pričom pri modelovaní sveta dospievania dokázala byť nielen 
citová, ale aj funkčne naturalistická až cynická. Nábeh k zmierlivému, pozitívnemu ívnemu í
záveru je však predsa len daňou žánru, hoci ako dovŕšenie procesu sebahľadania mľadania mľ á 
svoje opodstatnenie aj v logike hrdinkinho vývinu. Napokon próza Ivy Hercíkovej 
(1935 – 2007) Trest (z Trest (z Trest čes. [Trest, 1971] prel. Bohuslav Kompiš, 1976) ako voľné po-
kračovanie prózy Päť dievčat na krku (1971) je nesentimentálnym, jemne humorným 
a láskavo ironickým rozprávaním o deviatačke, jej láske a napokon sklamaní. 

Dievčenské prózy bulharskej proveniencie patria k najslabším ohnivkám sle-
dovaného žánrovo-tematického okruhu prekladov. Emil Manov (biogr. údaje nezist.) 
v príbehu Moje prvé Moje prvé Moje prv leto (z bulh. [Mojeto prvo ljato, 1967] prel. J. Stajková, 1972) sa 
zrejme usiloval ukázať zraniteľnosť mladých, to, ako dokážu doplatiť na svoju nekon-
formnosť. Ale príbeh sa miestami dostal do blízkosti melodrámy. Motív samovraív samovraí ždy 
(osemnásťročná Saška sa obesila na balkóne v dôsledku depresie z okolia a vlast-
ného „zlyhania“, aj zo “, aj zo “ „zrady“ matky, ktorá sa ako vdova po vojnovom hrdinovi opäť 
vydala) bol (napokon i teraz je) v dobovej literatúre pre mládež vskutku ojedinelý31. 

31  Motív pokusu oív pokusu oí samovraždu sa v sledovanom období objavil ešte v próze poľskľskľ ého autora L. Pro-
roka.
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Kniha má charakter sebaspytovania rozprávačky, kladenia si otázok ohľadom morľadom morľ ál-
ky ľudského života, ale viditeľne z toho presvitajú aj schematické momenty: prehreš-
ky mladých ľudí sú hyperbolizované, konflikty nadsadené, postavy sú zjednodušené. 
Príbeh veľkej lásky tureckej autorky Resat Nuri Guntekinovej (biogr. údaje nezist.) 
Krutá lálál ska (z tur. [Calikusu, 1957] prel. M. Odran, 1976), vydaný v Bulharsku, je zasa 
prototypom súčasných televíznych sentimentálnych tureckých telenoviel. 

Ani próza rumunskej autorky Sänziany Popovej (biogr. údaje nezist.) Sere-
náda na trúbke (z rumun. [Serenadä la trompetä, 1969] prel. M. Kováčová, 1974) s ro-
manticko-magickým rozmerom sa nevyhla sentimentálnym tónom a svojou literár-
nou úrovňou nepredstavuje hodnotnejší vklad do prekladovej produkcie 70. rokov. 

5.4.2 Obraz chlapčenskčenskč ého dospievania v dobovom spoločenskom kontextečenskom kontexteč

V polovici 70. rokov konštatoval O. Chaloupka (1977, s. 429) o českých prí-
behoch s chlapčenským hrdinom, že v nich prevláda skôr „problémová“ próza, usi-
lujúca sa zachytiť zložitejšie vzťahy detí – rodinné, generačné i medzigeneračné, 
premeny vzťahov v kolektíve rovesníve rovesní íkov a pod. V chlapčenskej próze mu chýbali 
tzv. prázdninové chlapčenské dobrodružstvá, pretože dejová, tak trocha oddychová 
próza akoby vymizla32. Jedným z dôvodov tohto stavu bolo zaiste aj to, že mnohé 
takéto knižky boli v minulosti vyslovene komerčné. A tak kým dievčenská literatúra 
bola v 70. rokoch v česko-slovenskom kontexte už hodnotovo rehabilitovaná, chlap-
čenský dobrodružný príbeh ešte takúto rehabilitáciu nemal celkom za sebou. Vyzý-
val teda k tomu, aby sa mu venovalo viac vydavateľskej, ale aj teoretickej pozornosti. ľskej, ale aj teoretickej pozornosti. ľ
TáTáT to výzva nebola neaktuálna ani na Slovensku (hoci u nás túto potrebu úspešne 
saturovali prózy K. Jarunkovej).

Na rozdiel od próz s tematikou dievčenského dospievania sa v prekladovej 
tvorbe neobjavilo veľa prľa prľ íbehov o súčasnom chlapčenskom dospievaní, prií, prií čom 
preklady zo západných literatúr boli vyslovene ojedinelé. Patrí k nim preklad drsnej 
prózy britského tínedžera Pata MacGratha (1950) Zelené lístie Nottinghamuístie Nottinghamuí  (z angl. 
[The green leaves of Nottingham, 1970] prel. Katarína Jusková, 1973)33, jemný a cit-
livý príbeh americkej spisovateľky Emily Cheney Nevilleovej (1919 – 1997) Tak je 
to, kocúrik (z angl. [Itrik (z angl. [Itrik ´s Like This, Cat, 1963] prel. Klára Šimulčíková, 1976) a roman-
ticko-sentimentálny chlapčenský román Cécile Aubryovej (1928 – 2010) z prostre-
dia parížskej bohémy na začiatku 70. rokov Mladý Mladý Mlad Fabre (z franc. [Le jeune Fabre, 
1973] prel. Vladimír Dudáš, 1979); z hľadiska dobovľadiska dobovľ ého rozdelenia sveta priradiť by 
k nim bolo možné aj ojedinelú prózu z vtedajšej juhoslovanskej literatúry – z Čier-
nej Hory (S. Bulajič). Väčš). Väčš). V ina prekladov z tohto žánrovo-tematického okruhu pribu-
dla skôr z krajín bývalého socialistického bloku, najmä z literatúr bývalého ZSSR, 
predovšetkým z ruskej literatúry (N. Dubov, A. Rekemčuk, A. Lichanov), z estónskej 

32  O predmetnom type čítania pre chlapcov budeme hovoriť v kontexte dobrodružnej literatúry.

33  Autor napísal dielo ako štrnásťročný (predslov Alan Sillitöe).
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(H. Mändová), okrem toho z poľskej (J. Domagalik), zľskej (J. Domagalik), zľ  českej (Danielle Dušková, Voj-
těch Cách), maďarskej (I. Csďarskej (I. Csď örsz, I. Fekete) a bulharskej literatúry (G. Danailov).

Veľká časť prekladov zo 70. rokov zachytávala dospievanie chlapčenského 
protagonistu v komplikovanej rodinnej situácii (napokon, sociálne ťažkosti detí vy-
rastajúcich v prostredí nelásky alebo pretvárky tvorili nezanedbateľnú oblasť príbe-
hov aj v domácej produkcii). Z ruskej literatúry ponuku takýchto príbehov rozšíril 
preklad prózy Nikolaja Dubova (1910 – 1983) Utečenec (z rus. [Beglec, 1966] prel. enec (z rus. [Beglec, 1966] prel. enec
Marta Lesná, 1970), ktorá je neradostným obrazom života chlapca vyrastajúceho bez 
náležitej starostlivosti a najmä prejavov lásky v rodine alkoholika a tvrdo pracujúcej 
matky. V neusporiadanej rodine si autor všíma spustnutosť charakterov a morálky, 
i pretvárku, pred ktorou chlapec utečie z domu a vráti sa, až keď otec oslepne.

O kríze v rodine dospievajúceho chlapca hovorí aj príbeh Alberta Lichanova
(1935) Labyrint (z rus. [Labirint, 1970] prel. Jozef Pito Labyrint (z rus. [Labirint, 1970] prel. Jozef Pito Labyrint ňák, 1979). Rozpad rodiny je ten-
toraz zdanlivo zapríčinený despotickosťou starej matky a prílišnou submisívnosívnosí ťou 
matky. Hrdina však napokon zisťuje, že chyby urobili všetci, preto (ale aj kvôli ka-
marátom) zostane po zmierení rodičov bývať so starou matkou. Sujetový konflikt je 
modelovaný pomerne naivne, narácia je deskriptívna aívna aí ponor do utrápenej detskej 
duše málo presvedčivý. Svoj prvý „chlapský“ boj o pravdu (tentoraz o svojom otcovi) 
musí hrdina, túžiaci stať sa letcom, vybojovať aj v autorovej ďalďalď šej knihe Oklamaný
(1975).

Psychologický román o tom, ako sa z chlapca v momente rozpadu rodiny 
stáva človek, ktorý sa musí naučiť rozhodovať sám, predstavuje aj román Janusza 
Domagalika (1931 – 2007) Koniec práKoniec práKoniec pr zdnin (z poľ. [Koniec wakacji, 1966] prel. Peter ľ. [Koniec wakacji, 1966] prel. Peter ľ
Čačko, 1974). V centre pozornosti je okrem motívu prvej lívu prvej lí ásky, priateľstva, vzľstva, vzľ ťahu 
vnuka a starých rodičov najmä dopad rodinnej situácie na dospievajúceho chlapca 
a jeho rozhodovanie, s ktorým rodičom zostane.

V duchu twainovských dobrodružných románov rozohral Čiernohorec Stevan 
Bulajić (1926) príbeh Šalajko (zo srb. [Šalajko, 1974] prel. Z. Klátik, 1976). Prostred-
níctvom priameho rozprávania, v ktorom však preráža aspekt dospelého, retrospek-
tívne odvívne odví íja príja prí íhody sociálne deprivovaného dieťaťa, jeho života s otcom pijanom 
a neskôr ako siroty. Pred sociálnym dôrazom uprednostňuje prvky dobrodružnosti 
a dramatizmu viazané na motívy smrti, osudovosti, exotiky. Dejovívy smrti, osudovosti, exotiky. Dejoví é zvraty a viaceré 
postavy ani tu nie sú však vždy presvedčivé.  

Osirelý chlapec je protagonistom aj v próze Alexandra Rekemčuka (biogr. 
údaje nezist.) Chlapci (z rus. [MaChlapci (z rus. [MaChlapci ľčiki, r. v. nezist.] prel. a doslov Elena Krupová, 1973), 
motív je vív je ví šak uchopený v podobe obrazu mladých, ktorí vstupujú do života a volia 
si povolanie: chlapec žijúci v detskom domove v Moskve sa (kvôli mutovaniu) musí 
rozlúčiť so spevom, a tak sa pripravuje na štúdium komponovania na konzervatóriu. 
Próza je vo svojej podstate jednoduchým rozprávaním o vzťahu detí k hudbe, príro-
de, kamarátom. 

Kritickou sondou do morálky dobovej rodiny  je psychologický chlapčenský 
román Danielly Duškovej (1943) Bobby (z Bobby (z Bobby čes. [Bobby, 1975] prel. Matej Andráš, 
1978) zo života maturanta. Má podobu reflexie o hmotárskom, snobskom založení 
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ľudí: hodnotu má ten, kto nosí domov peniaze – a v tom zmysle protagonista nemá 
v rodine hodnotu. Situácia v rodine, jeho kamarátstvo (Banda sama pre seba), zaľú-
benosť (do novej spolužiačky, ktorá je preňho „bohyňou“), prvé sexuálne skúsenosti 
(s vydatou ženou), reflexia iných (rodičov, staršieho brata automechanika, učiteľov, ľov, ľ
spolužiakov), sebareflexia (výzor, matematický a šachový talent) – to všetko vyvoláva 
v ňom sklamanie z povrchnosti, falošnosti, ale zároveň i potvrdzovanie si autentic-
kých životných hodnôt. Vlastnú tvár začína nachádzať a osobnostnú identitu si bu-
dovať v súvislosti s odkrývaním niektorých rodinných tajomstiev (odkiaľ vzala matka 
tajnú vkladnú knižku na vysokú sumu peňazí? odkiaľ je jej norkový kožuch? nebola 
priekupníčkou s valutovými poukážkami?) až po tragickej smrti rodičov a brata, kto-
rí havarovali na luxusnom aute, a po zintenzívnenívnení í kontaktov s ľuďmi, ktorí hodno-
tu človeka nemerajú majetkom a postavením. Posolstvo príbehu namierené proti 
hmotárstvu príliš explicitne vyjadrujú slová protagonistu: „VšVšV etko mohlo byť iné. Nie, 
zlo bolo v rodine. Moloch. Všrodine. Moloch. Všrodine. Moloch. V etci sa klaňali peniazom, zlatému teľaľaľ ťu, aj ja som po nich ťu, aj ja som po nich ť
túžil. Prestali mi dávať vreckovévreckovévreckov . Obstará. Obstará. Obstar val som si peniaze bokom, pokútne, predával 
som detektívky, chytraívky, chytraí čil, poskytoval drobné služby, za dvadsať korún som bol ochotný 
mlčačač ť, aby som mohol lepť, aby som mohol lepť šie žiť. Nie, aby som mohol pohostiť. Nie, aby som mohol pohostiť ť dievčdievčdiev ačač “ (s. 249).“ (s. 249).“

Drsným obrazom sociálne znevýhodnených mladých ľudí je preklad prózy 
Pata MacGratha Zelené lístie Nottinghamuístie Nottinghamuí . Hrdina Jamie žijúci v pochybnej štvrti 
Nottinghamu je obrazom dieťaťa vyrastajúceho v prostredí bez lásky: otec ho po-
nižuje, matka je ubitá životom. Takí sú napokon aj iní mladí ľudia, ktorí tu vyrastajú 
– bez perspektívy. Ako pribliívy. Ako priblií žne štrnásťročný sa dostane do nápravného ústavu za 
drobné krádeže v automatoch, ale obvinia ho aj z ďal ďal ď ších prečinov, ktoré nespáchal 
(krádež v dome dievčaťa, obvinenie z pokusu o znásilnenie). Jamie sa postupne opäť 
dostáva do konfliktu so zákonom (krádeže), ale napokon má na konte už aj zabitie 
človeka (hoci v sebaobrane). Životný príbeh o mladých rebeloch z chudobnej štvrte, 
ktorí sa nechcú zmieriť so svojím životným postavením, ale nemajú inú perspektívu, ívu, í
je otrasným svedectvom o sociálnych a morálnych konfliktoch dobovej Európy. Mla-
dí sú kritickí voči dospelým, búria sa proti agresivite, hrubosti, cynizmu a násiliu – ale 
napokon sa takými stávajú aj oni sami. Isté svetlo v ich živote predstavuje láska, ale 
ani z tej sa netešia dlho. Ako konštatuje recenzent (J. B., 1974, s. 566), ich poslednými 
stanicami sú samovražda, väzenie, zúfalstvo. Autor sa stotožňuje s postavami, s ich 
životným štýlom a subkultúrou, čo je najviditeľnejšie v jazyku. 

Problém skĺzania mladĺzania mladĺ ých chlapcov na šikmú plochu stvárnil aj Vojtěch Cach
(1914 – 1980) v próze Na druhej strane plota (z čes. [Na druhé straně plotu, 1970] prel. 
Jana Šrámková, 1973). Román o živote mládeže, drsný až surový, sý, sý dobre odpočúva-
nou rečou mladých,  s kriminálnym námetom rozpráva o partii pražských študentov 
priemyslovky, ktorí rozkrádajú materiál a čachrujú s ním. Spočiatku to robia pre ad-
renalín, ale postupne strácajú súdnosť, vedomie nť, vedomie nť ásledkov a hranice prípustnosti sa 
posúvajú až k dramatickému vyvrcholeniu. Za príbehom je nastolená otázka, kto je 
vlastne na vine. 
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TáTáT to oblasť príbehov teda pracovala s motívom dospievania mladívom dospievania mladí ého chlap-
ca v rodine problémovej, rozpadávajúce sa, resp. z rozličných aspektov nefunkčnej 
(najčastejšie z dôvodov mravných, malomeštiackych, z dôvodu hmotnej núdze). 

Bola tu však aj neveľká skupina príbehov, v ktorých hrdina prežíva vžíva vží šedno-
dennú realitu  zdanlivo bez veľkých drám, pričom obraz života nadobúda optimistic-
kejšie vyznenie. Epická realita i vzťahy medzi mladými a dospelými bývajú v takýchto 
príbehoch vcelku harmonické, spravidla však nie idylické. K takým patril príbeh Hel-
jo Mändovej (1934) Smoliar Toomas (z estón. [Toomas Linnupoeg, 1968] prel. Ján 
Štrasser, 1979). Hrdinom príbehu je ôsmak, ktorému sa smola lepí na päty: do školy 
príde neskoro, lebo pes, ktorý mu nesie tašku, ju bez odmeny nechce odovzdať; na ť; na ť
hodine angličtiny sa nudí, aí, aí tak zostaví pokyny proti nude, ktoré mu zachytí učiteľ-
ka. Je zamilovaný, ale prvý, ale prvý é rande sa mu kvôli nedostatku vreckového nevydarí tak, 
ako si to predstavuje. Je to teda rozprávanie o všedných situáciách zo školy a rodiny 
(tu najmä o trampotách s mladším bratom), o prvom zaľúbení a napokon o komso-
molskom večierku, na ktorom sa jeho vzťah s dievčaťom vyjasní. Autorka dokázala 
prostredníctvom vtipnej narácie s jemne ironickým, pritom však chápavým nadhľa-ľa-ľ
dom autenticky odkryť dospievanie ako obdobie, v ktorom sa nachádza ešte znač-
ná dávka detskej naivity, ale aj bezradnosti, túžob a nádejí. Zvolený spôsob nará-
cie a kompozícia systémom mikropríbehov so zmyslom pre stavbu mikrokonfliktu, 
vystavaného na báze dôverného poznania duše pubertálneho chlapca, primerane 
absorbuje hodnotiace a sebareflektujúce postoje hrdinu. Pôvab štýlu spočíva včíva včí citli-
vom humore a ľahkom t ľahkom t ľ óne narácie, aj vo vytváraní neočakávaných myšlienkových 
pochodov (zdanlivo nelogických), v spontánnosti, živelnosti a zvedavosti hrdinu, vo 
vtipne komentujúcich „dôvetkoch“ rozprávača, ktoré zvýrazňujú zmysel pre humor 
na úrovni slovnej komiky i komiky vyrastajúcej z kontextovej irónie. Dobu, v ktorej 
text vznikol, signalizuje najmä motív prív prí áce mladých v organizácii Komsomol.

Pokojne rozprávaný, jemný, jemný ý a citlivý príbeh americkej spisovateľky Emily Che-
ney Nevilleovej (1919 – 1997) Tak je to, kocúrik (z angl. [Itrik (z angl. [Itrik ´s Like This, Cat, 1963] 
prel. Klára Šimulčíková, 1976) z prostredia Manhattanu ponúka dospievajúcim čita-
teľom pohľom pohľ ľad na ľad na ľ život štrnásťročného hrdinu Daveyho, naplnený všednými staros-
ťami, bežnými neporozumeniami s otcom, starosťou o astmatickú matku, kamarát-
stvom s rovesníkmi i opaterou zatúlaného kocúrika, vďaka ktorďaka ktorď ému sa zoznámi s de-
vätnásťročným Tomom. Možnosť porovnania rodinných pomerov u neho a doma 
ho postupne dovedie k pochopeniu skutočnej podstaty rodičovských charakterov 
a rodinného zázemia. Príbeh teda hovorí o tom, aké dôležité je naučiť sa poznať ľudí 
a vychádzať s nimi. Fenomén vzájomnej tolerancie sa však vyzdvihuje aj cez ostatné 
postavy (otec sa naučí mať rád mačky, susedka sa naučí mať rada nielen mačky, ale aj 
ľudí, Tom dostane od í, Tom dostane od í života šancu v podobe zamestnania a partnerky). Pocity a city 
vyplývajúce zo stvárnenia vzťahu medzi ľuďmi navzájom i medzi ľuďmi a zvieratami 
pôsobia nepateticky a autenticky. 

Obraz hĺbavého, pracovitého a citovo bohatého hrdinu, inšpirovaný vlastným 
detstvom, a jeho prvej lásky podáva americký autor Earl Hamner ml. (1923) v románe 
Spencerova hora (z angl. [Spencer’s Mountain, 1961] prel. Elena Androvičová, 1971). 
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Dej románu sa odohráva v rozpätí niekoľkých mesiacov, od zimy po koniec leta, po-
čas ktorých mladý hrdina ľudsky dozrieva.  

Menej vydarený pokus o stvárnenie hrdinu všedného dňa prostredníc-
tvom modernej narácie (rozprávanie v 2. slovesnej osobe, prúd vedomia) predsta-
vuje kniha Istvána Csörsza (1942) Múdry vták (z maď. [Okos madď. [Okos madď ár, 1972] prel. Ka-
tarína Králová, 1978) o živote opravára písacích strojov. Narácia naráža na deskrip-
tívnosívnosí ť a statickosť podania (čo mohol rovnako dobre zapríčiniť originál, ako aj pre-
klad). Nadmierou idylizmu zasa trpí zobrazenie príhod budapeštianskeho gymnazis-
tu v diele Istvána Feketeho (1900 – 1970) NajkrajšNajkrajšNajkraj ie pršie prš áie práie pr zdninyázdninyá  (z mazdniny (z mazdniny ď. [Tď. [Tď üskevár, 
1966] prel. Magda Šaturová, 1974), v ktorom sa autor sústredil najmä na zobrazenie 
prírody a jej poznávanie.

Len kvantitatívne rozívne rozí šírila ponuku chlapčenských príbehov aj próza Georgi-
ho Danailova (1936) Deti sa hrajú vonku (z bulh. [Deca igrajat van. Slovensky] prel. 
Anna Opálená, 1975), v ktorej autor v rámci ambície zaznamenať prostredníctvom 
priameho rozprávača psychické premeny chlapca od predškolského veku po do-
spievanie nedokázal prekonať vonkajškový, dospelostný, dospelostný ý aspekt nazerania na svet. 

Napokon romanticko-sentimentálny charakter má chlapčenský román Cécile
Aubryovej (1928 – 2010) z prostredia parížskej bohémy na začiatku 70. rokov Mladý Mladý Mlad
Fabre (z franc. [Le jeune Fabre, 1973] prel. Vladimír Dudáš, 1979). Protagonista žije 
len s otcom (talentovaným maliarom), matka ich opustila. Otec sa sám potáca medzi 
depresiami, v priebehu ktorých najlepšie obrazy ničí, a osudovou lčí, a osudovou lčí áskou, s ktorou sa 
ale vzájomne podozrievajú, a tak vzťah upadá. Po mnohých peripetiách, ku ktorým 
patrí aj otcov pokus o samovraždu, aj trampoty protagonistu so školou, s hľadanľadanľ ím 
si zamestnania, ľúbostné peripetie, dôsledky bohémskeho života, nadmernej hrdos-
ti atď., nastane vď., nastane vď šeobecný happy end: otec Daniel prestane piť a má vernisáž, s osu-
dovou láskou sú opäť spolu, Jerome sa udobrí s Isabelle, ktorá sa stane filmovou 
hviezdou a pod. Tieto motívy rozhojnili vívy rozhojnili ví románe znaky populárnej, ľahkej lektľahkej lektľ úry.

V spoločenskej próze pre deti a dospievajúcich sme predpokladali vyššiu 
a lepšie viditeľnú mieru dobovej ideologickej manipulácie než v iných žánroch det-
skej literatúry. Ako sa ukázalo, skutočne sa tu stretneme jednak s ideologicky konci-
povanými publikáciami, jednak s viacerými motívmi, ktorívmi, ktorí é korešpondujú s ideolo-
gickým smerovaním doby; taká je napr. frekvencia motívu sociívu socií álnej biedy, ktorého 
prítomnosť (zdá sa) v pomerne vysokej miere podmieňovala výber príbehov na pre-
klad zo západných literatúr34. V obraze života detí a mladých bol evidentne prefero-
vaný kolektivizmus, čo napĺňali najmä príbehy preložené z krajín východného bloku; 
preto častým motívom vívom ví prekladoch zo socialistických literatúr bola zanietená práca 
mladých v pionierskej alebo mládežníckej organizácii (Komsomole), patetické tresty 
charakteristické pre 50. roky (verejné pokarhanie, vylúčenie z organizácie, zákaz vstu-

34  Motív chudoby sa vív chudoby sa ví prekladovej tvorbe stvárňoval odlišne v závislosti od toho, či dielo prichádza-
lo z literatúr kapitalistického Západu, alebo či bolo preložené z literatúr bývalého socialistického 
bloku. V prekladoch zo západných literatúr mala byť chudoba obyčajne dôkazom o nespravod-
livom vykorisťovateľskom systľskom systľ éme; v prekladoch z literatúr východného bloku to mal byť dôkaz 
o ťažkom živote v minulosti, ktorý je po zmene spoločenského systému eliminovaný.
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pu do školy a pod.), ktoré sa udeľovali za banľovali za banľ álne alebo málo významné maličkosti. 
Komunistickí činovníci boli zobrazovaní podľa dvoch modelov: buľa dvoch modelov: buľ ď ako spravodliví, í, í
čestní a rozumní vodcovia, čo zrejme malo slúžiť ako dôkaz o správnosti socializmu 
a jeho funkcionárov, alebo – zriedkavejšie – ako nečestní ľudia, ale v tom prípade 
sujet zreteľne signalizoval, že sa v politickej strane ocitli omylom a strana sa od nich 
dištancuje. Majetnejší ľudia sú obyčajne zobrazení ako priekupníci alebo rozkrádači, 
akoby sa mladým čitateľom vľom vľ štepoval názor o priamej závislosti morálnosti a chu-
doby, nemorálnosti a bohatstva. Spomedzi sociálnych aspektov doby frekventovaný 
bol tiež problém rozpadu rodín; ako sociologický jav sa stal v 70. rokoch aj u nás 
už pomerne vypuklým (s tendenciou narastať), a teda aktuálnym. V tej súvislosti sa 
objavovali niektoré detaily, ktoré opäť možno pokladať za dobovo symptomatické 
– napr. riešenie situácie prostredníctvom tlaku politických (komunistická strana) ale-
bo spoločenských (Robotnícke odborové hnutie) organizácií. Túto skutočnosť mož-
no interpretovať aj ako svedectvo o tom, že i rodinný či intímny život človeka bol 
v socializme pod drobnohľadom kolektľadom kolektľ ívu.ívu.í

Ideologický náboj v prekladoch príbehov o deťoch a dospievaní podporila aj 
podstatná časť prózy s vojnovou tematikou, či už zobrazením osudu detí (mladých) 
v druhej svetovej vojne, prípadne ich priamej účasti v odboji, čo bolo typické naj-
mä pre tvorbu v krajinách východného bloku, alebo toho, ako vojna stigmatizovala 
mladých a ich povojnový život (tento typ príbehov bol vo výraznej menšine a patrili 
k nemu najmä prózy zo západných literatúr).  

Napriek uvedeným skutočnostiam však v prekladoch spoločenskej prózy 
v 70. rokoch 20. storočia predsa len prevládla sústredenosť na každodenný, civilný, civilný ý 
život detí alebo dospievajúcich hrdinov, v ktorom prevažuje porozumenie autorov 
voči detskej potrebe optimizmu, smiechu, dobrodružstva a hry, a tak z tohto hľadis-ľadis-ľ
ka vo väčšine príbehov pre mladších čitateľov niet zľov niet zľ ásadných rozdielov medzi pre-
kladmi zo západných literatúr a prekladmi z literatúr bývalého socialistického bloku. 
Pravdaže, aj tu sa v niektorých prózach preložených z literatúr socialistického blo-
ku objavili motívy sívy sí úvisiace s dobovou ideológiou, rovnako však aj motívy, ktorívy, ktorí ými 
sa reagovalo na sociálne problémy detí, hlavneí, hlavneí na pocit opustenosti či osamelosti, 
na ich citovú alebo mravnú depriváciu.

Príbehy pre dospievajúcich sa sústreďovali predovďovali predovď šetkým na hľadanie samľadanie samľ ých 
seba, na citové prebúdzanie hrdinov, ale objavili sa aj prvé (náznakovo a cudne po-
dané) sexuálne skúsenosti. V prekladoch próz vytvorených ešte v 19., resp. v prvej 
polovici 20. storočia (najmä v dievčenských) boli prítomné viaceré melodramatic-
ké klišé a prehnaná citovosť; prť; prť ózy, ktoré vznikli v 2. polovici 20. storočia, spravidla 
zdôraznili skôr civilnú životnú autentickosť a pohľad na svet oľad na svet oľ čami dospievajúcej 
hrdinky či hrdinu. 

Čo sa týka tzv. dievčenskej prózy, jedným z dobových konvenčných znakov 
žánru bol motív sociív socií álnej komplikácie v živote hrdinky modifikovaný do podoby ne-
úplnej (resp. absentujúcej) rodiny. V tomto smere je viditeľný rozdiel medzi prózami 
pre dievčatá z krajín bývalého západného bloku a prózami z krajín východného blo-
ku: francúzske a angloamerické romány pracujú spravidla s motívom harmonickívom harmonickí é-
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ho, aj keď hmotne skromného rodinného prostredia. Životný problém dospievajúcej 
hrdinky sa potom objavuje inde ako v medzigeneračných rozporoch: spravidla je to 
choroba hrdinky alebo blízkeho človeka, vyúsťujúca do nevyhnutnosti vyrovnávať 
sa so situáciou, nachádzať z nej východisko, hoci v niektorých prípadoch sa takýto 
sujetotvorný problém hrdinky rieši aj postupmi klišéovitej, citovo vypätej dievčen-
skej literatúry. 

Hrdinky príbehov preložených z literatúr bývalých socialistických krajín sú 
svojím rodinným prostredím obyčajne traumatizované. Väčš. Väčš. V ina z nich žije v neúpl-
nej rodine, najčastejšie s matkou, s ktorou si spravidla nerozumie. V týchto prózach 
hmotný nedostatok slúži na to, aby sa poukázalo na dôležitosť rodiny, resp. na mo-
rálku socialistického človeka, ktorý hmotný dostatok až prepych považuje za ma-
lomeštiacke rezíduum, teda aby sa vyzdvihol protiklad „čestného“ života v skrom-
nosti – a „nečestnej“ malomeštiackej hojnosti a pod. Dievčenské hrdinky bývajú 
psychologicky vykreslené pomerne presvedčivo, postavy dospelých sú však pre su-
jet často účelovo modelové (napr. matky sú zatrpknuté, ubité prácou, takže nema-
jú čas na svoje dcéry). V dievčenských i chlapčenských prózach o dospievaní býva 
nápadná, miestami aj celkom explicitná propagácia socializmu, výrobných motívov ívov í
a robotníckych povolaní, transformovaní, transformovaní á do profilu postáv. Objavujú sa aj priame 
didaktizujúce a moralizujúce vstupy týkajúce sa socialistickej morálky, karierizmu, 
malomeštiactva. 

Spoločenská angažovanosť (za socialistickú morálku, socialistickú ekono-
miku, ale hlavne za funkčnú rodinu) v istom zmysle zatienila motív ív í „osudovej“ lá-
sky a veľkého sklamania s následným (predsa len) happy endom ako žánrové klišé 
konvenčnej „dievčenskej literatúry“; sentimentálna citovosť bola väčšinou nahra-
dená civilnosťou. Prípadná čitateľskľskľ á (ne)príťažlivosť próz pre dievčatá preložených 
do slovenčiny v 70. rokoch pre dnešné čitateľky súvisí najmä s úrovňou, akou inkor-
porovali do príbehu psychologické osobitosti a potreby dievčenského dospievania, 
ono fyzické a psychické životné „načasovanie“ (povedané s V. Obertom, 1978, s. 493) 
na určité sfésfésf ry poznania a prežívania žívania ží života.

Ani pomerne málo zastúpené preklady príbehov s dospievajúcim chlapčen-
ským protagonistom sa nevyhli tematike rodinných kríz, analytickým pohľadom ľadom ľ
na úskalia chlapčenského dospievania s pátraním po príčinách morálneho zlyhania, 
rovnako ako ani skĺznutiam do pseudoproblĺznutiam do pseudoproblĺ émovosti či sladkastej idyly.

Preklady próz zo života detí a dospievajúcich v podstate korešpondujú s do-
bovými predstavami o „spoločenskej angažovanosti“ literatúry – napr. so slovami 
R. Morica, publikovanými v Zlatom máji na začiatku 70. rokov k výročiu vydavateľ-
stva: „Z cudzích literatích literatí úr sa vydavateľstvo usiluje daľstvo usiluje daľ ť našim mladýim mladýim mlad m ým ý čitateľom najzľom najzľ á-
kladnejškladnejškladnej ie diela. Samozrejme, že veľmi pozorne sleduje aľmi pozorne sleduje aľ uváuváuv dza do edičného programu 
najmä úspechy sovietskej literatúry a literatúry socialistickýry socialistickýry socialistick ch krajých krajý íníní “ (1970, s. 633); ale-“ (1970, s. 633); ale-“
bo so slovami  Jaroslava Voráčka, citovanými na začiatku kapitoly. Poviedky, romány 
či novely o dobovom detstve alebo dospievaní „starnú“ rýchlo: doplácajú spravidla 
na zámer budovať fikčný svet na báze jeho referenčnosti s aktuálnou realitou, pri-
čom zdanie referenčnosti často vytvárajú dobovými reáliami a životným štýlom.
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 6  AUTORSKÁ ROZPRÁVKA V PREKLADOVÁVKA V PREKLADOVÁ ÝVKA V PREKLADOVÝVKA V PREKLADOV CH MODALITÁCH MODALITÁCH MODALIT CH
  70. ROKOV
  (Zuzana Stanislavová)

Analýza rozprávkovej tvorby vydanej v 60. rokoch 20. storočia ukázala, že 
v oblasti prekladov z inonárodných literatúr došlo k výraznému posunu dopredu. 
Netýkalo sa to iba pestrej národnej príslušnosti preložených autorov, ale predo-
všetkým literárnych, sociálnych a antropologických hodnôt, ktoré rozprávkové prí-
behy reprezentovali. Práve v tomto žánrovom okruhu pribudlo najviac textov, kto-
ré sa stali trvalou súčasťou literárneho dedičstva slovenských detí. V nastavenom 
trende sa postupovalo aj v 70. rokoch. V porovnaní s predchádzajúcim desaťročím 
je však zo žánrového hľadiska evidentnľadiska evidentnľ ý nárast rozprávkových sérií a románových 
rozprávok (pričom obe oblasti sa spravidla prekrývajú: románové rozprávky často 
vychádzajú ako série). 

Výrazný kvalitatívny vzostup vo vívny vzostup vo ví ýbere autorských rozprávok na preklad na-
stal od polovice 70. rokov.  Významný podiel na tom mali diela starších autorov, kto-
ré vychádzali v prvých vydaniach i v reedíciách35. Takto na prahu desaťročia vyšli pre-
klady rozprávok viacerých českých autorov: kniha Vladislava Vančuru (1891 – 1942) 
Kubulo a Kubo Kubikulo (z čes. [Kubula a Kuba Kubikula, 1931] prel. Zlata Dônčová, 
1970) o medvediarovi, medveďovi a medveďovi a medveď ďom straďom straď šidle; preklad českých rozprá-
vok Janavok Janavok Drdu (1915 – 1970) Zabudnutý čZabudnutý čZabudnut ert ý čert ý č (z čes. [České pohádky, 1959] prel. 
Maša Haľamovľamovľ á, 1971); rozprávka Josefa Ladu (1987-1957) Mikeš (z š (z š čes. [Kocour 
Mikeš, 1934 – 1936] prel. Michal Príbus, 1973) o chytrom, šikovnom, pracovitom 
a zdvorilom kocúrovi, ktorý s cirkusom precestoval celý svet, ale najradšej sa vracal 
domov. Koncom desaťročia vyšli v slovenskom preklade aj rozprávky Jiřího Mahena 
(vl. m. Antonín Vančura, 1882 – 1939) Čo mi lČo mi lČ íšo mi líšo mi l ka rozpríška rozpríš áka rozpráka rozpr vala (z čes. [Co mi liška vy-
právěla, 1964; 1914 s názvom Její pohádky] prel. Ján Medveď, 1979, 1986); rozprď, 1979, 1986); rozprď ávky 
o zvieratách, o rozprávkových bytostiach, ale aj o ľuďoch nazeranďoch nazeranď ých z animálneho 
aspektu pracujú s prvkami komiky, aj životnej filozofie. 

Nanovo vychádzali aj ďalďalď šie overené rozprávkové hodnoty českej tvorby: 
séria príbehov Ondřeja Sekoru zo sveta hmyzu, obľúbené RozpráRozpráRozpr vky o psíčkovi 
a mačičke (1974, 1977) Josefa Čapka a iné. V reedíciách vychádzalo množstvo pre-
kladov autorských rozprávok aj z ruskej literatúry: Zlatý Zlatý Zlat KľúčKľúčK ik (1970, 1975) ik (1970, 1975) ik Alexeja 
Tolstého, Aľonuľonuľ škine rozprákine rozprákine rozpr vky D. Mamina-Sibirjaka (1971, 1974), Gaštanko (1971) 
A. P. Čechova, Nevedkove dobrodružstvžstvž ástvástv  (1971) a Nevedko v Slnečnom meste (1972) 
N. Nosova, Doktor Jajbolítoítoí  (1973, 1978) K. Čukovského, V šírom poli zšírom poli zší ámoček (1975) ek (1975) ek
S.  Maršaka, RozpráRozpráRozpr vky a bájkyájkyá  (1975) jky (1975) jky L. N. Tolstého. Vždy nanovo sa objavovali die-
la otca svetovej rozprávkovej tvorby, dánskeho autora H. Ch Andersena vo výbe-
roch Statočný cínovínoví ý nový nov vojačik (1970, 1977), ik (1970, 1977), ik Malá morská morská morsk panna (1972, 1977), RozpráRozpráRozpr v-

35  Reedície starších rozprávkových titulov vychádzali nielen v pôvodných, ale aj v nových prekla-
doch.
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ky (1975, 1979), aky (1975, 1979), aky aj jeho krajan Jens Sigsgaard sa dočkal reedície prózy Paľko sľko sľ ám 
na svete (1974). V novom vydaní vyšla aj kniha Švédky A. Lindgrenovej Pipi Dlhá 
Pančucha (1976), ku ktorej už skôr pribudli príbehy Pipi Dlhá Pančucha nastupuje 
na loď (1970) a ď (1970) a ď Pipi na ďalekom ostroveďalekom ostroveď  (1971). Nanovo vyšli poľskľskľ é rozprávky Príbehy íbehy í
a potulky Macka Uška (1971), ČarovnČarovnČ é koliesko Macka Uška (1972) a RozpráRozpráRozpr vky Macka 
Uška (1975) C. Janczarskeho, Jazmínko v krajine klamínko v krajine klamí árov (1972) a rov (1972) a rov Cibuľkove dob-ľkove dob-ľ
rodružstvžstvž ástvástv  (1973) talianskeho autora G. Rodariho a z nemeckej klasickej rozprávko-
vej tvorby opäť bol vydaný preklad knihy LuskáčLuskáčLusk ik a Myší ik a Myší ik a My kráľkráľkr  (1974) áľ (1974) áľ E. T. A. Hoff-
manna. Novinkou boli nonsensové rozprávky amerického autora Carla Sandburga 
(1878 – 1967) RozpráRozpráRozpr vky z krajiny Rootabaga (z angl. [Rootabaga Stories, 1922] 
prel. Elena Chmelová, 1971). 

Spomínané diela tvorili len malú časť prekladovej produkcie v rozprávkovom 
žánri. Rozsahom významnejší podiel aj tentoraz vytvárali preklady z inonárodnej 
dobovej pôvodnej rozprávkovej tvorby, po ktorej siahali slovenské vydavateľstvľstvľ á 
(Mladé letá, popri nich Smena, Východoslovenské vydavateľstvo, Stredoslovenskľstvo, Stredoslovenskľ é 
vydavateľstvo, Osveta). Tľstvo, Osveta). Tľ ástvo, Osveta). Tástvo, Osveta). T to časť prekladov z bohatstva svetovej autorskej rozpráv-
ky bola poetologicky členitá, pričom v porovnaní so 60. rokmi bol hodnotový profil 
podstatne menej ovplyvnený ideologickými aspektmi; ba možno konštatovať, ť, ť že 
takýto aspekt sa vyskytol celkom sporadicky. Rozprávkový žáner si teda zachoval 
pomerne vysokú svojbytnosť a nezávislosť od dobového ideologického tlaku. 

6.1 RozpráRozpráRozpr vkové vkové vkov série vérie vé prekladovej tvorbe desaťroťroť čiačiač

S rozprávkovými sériami sa detskí čitatelia stretávali už aj v predchádzajúcom 
desaťročí36; predsa len však sa 70. roky z uvedeného hľadiska javia ako pomerne prľadiska javia ako pomerne prľ í-
znakové. Sériovosť (či seriálovosť) rozprávok (zaiste súvisiaca aj s dynamickým roz-
vojom rozhlasu a televízie) predstavuje jeden z dobových trendov. Tých trendov. Tých trendov. T m druhým je 
nebývalé množstvo kvalitných románovo koncipovaných rozprávkových príbehov. 
V rozprávkach, ktoré boli vytvorené ako séria (O. Sekora, V. Čtvrtek, T. Janssonová, 
M. Nortonová a i.), ako triptych (J. Brzechwa) alebo aspoň ako dilógia (J. Kern) sa 
spravidla objavujú hrdinovia, ktorí sú výrazne ozvláštnení svojím výzorom (Jansso-
novej Muminovci, Nortonovej Požičajovci, Brzechwov pán Machuľa), prľa), prľ ípadne as-
poň mierou a spôsobom animácie (Mravec Ferdo) či antropomorfizácie (Kernov pes 
Ferdinand). Ak sa v úlohe protagonistov vyskytli ľudské postavy, boli ozvláštnené 
svojím charakterom a správaním (Čtvrtkov zbojník Rumcajs).

V podstate ku klasike takýchto príbehov patria rozprávky Ondřeja Sekoru 
(1899 – 1967) o Ferdovi Mravcovi37, chrobákovi Truhlíkovi a ďal ďal ď ších animovaných fi-
gúrkach z ríše hmyzu. Sekorove príbehy spájajú zábavnosť s mravným ponaučením, 

36  Napr. v „nevedkovských“ rozprávkach N. Nosova, v rozprávkach C. Janczarského, prípadne aj 
inde.

37  Tá  Tá  T to postavička sa prvýkrát objavila v Lidových novinách v roku 1932 v kreslených seriáloch 
pre dospelých.
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jeho ilustrácie boli blízke štýlu animovaného filmu. V priebehu 70. rokov vyšli prvé 
tri knihy o Ferdovi spoločne pod názvom KnižKnižKni ka o Ferdovi Mravcovižka o Ferdovi Mravcoviž  (z ka o Ferdovi Mravcovi (z ka o Ferdovi Mravcovi čes. [Kníž-
ka Ferdy Mravence, 1962] 1971)38,  rozprávka Chrobák Truhlík Truhlík Truhl kíkí  (z k (z k čes. [Brouk Pytlík, 
1969]  1971; 1974)39. Osobitne vyšli príbehy Ferdo cvičí mravenisko (z čes. [Ferda 
cvičí mraveniště, 1947] 1972), Mravce sa nedajú (z čes. [Mravenci se nedají, 1954] í, 1954] í
1973) a Kronika mesta Kocúrkova (z čes. [Kronika města Kocourkova, 1947] 1973); 
všetky publikácie vyšli v preklade Hany Zelinovej, s výnimkou knihy Pošta v ZOO
(z čes. [Pošta v ZOO, 1963] prel. Darina Mášiková, 1977).

Aj rozprávky VáVáV clava Čtvrtka (1911 – 1976) o jičínskom obuvníkovi Rumcaj-
sovi, ktorý sa dá na zbojnícke remeslo, lebo vrchnosť je nespravodlivá, majú seriálový 
charakter.  Hrdina Rumcajs z kníh O Rumcajsovi a zbojníckom syníckom syní áčikovi Cipáčikovi Cipáč ískoviískovií
(z čes.[O Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi, 1973] prel. Marianna Prídavko-
vá-Mináriková, 1974) a Vianoce u Rumcajsovcov (z čes. [Váes. [Váes. [V noce u Rumcajsu, 1974] 
prel. Marianna Prídavková-Mináriková, 1975) žije so svojou ženou Mankou a syná-
čikom Cipískom v lese Řáholec a nie je typickým lúpežníkom: pomáha totiž tým, čo 
sú v núdzi, trestá neprávosť, chrť, chrť áni rastliny a zvieratá a strieľa nanajvľa nanajvľ ýš zelenými ža-
luďmi. Predovšetkým má však veľmi rád svoju ženu a syna, dokáže prekabátiť obme-
dzenú vrchnosť, oslobodzovať, oslobodzovať ť ľudí od zlého a v zhode žiť s dobrým. Zrejme aj preto, 
ako i vďaka ďaka ď úspešnému večerníčkovému seriálu bola táto rozprávka vo svojej dobe 
taká obľúbená.

Zo série kníh švédskej autorky Tove Janssonovej (1914 – 2001) o muminov-
coch vyšli v priebehu 70. rokov v Mladých letách v preklade Heleny Dobiášovej tri 
zväzky: Čarodejníkov klobúk (zo k (zo k švéd. [Trollkarlens hatt, 1948] 1974), Povodeň 
u Muminovcov  (zo u Muminovcov  (zo u Muminovcov švéd.  [Farlig midsommar 1954] 1978) a BlížBlížBl i sa komíži sa komíž éta (zo švéd. 
[Kometen kommer, 1946] 1979)40. Jansonovej príbehy majú niekoľko rozmerov prí-
ťažlivosti. Jedným je láskyplné, pokojné domáce prostredie mamičky a otecka Mu-
minovcov, zdôraznenie priateľskľskľ ých a rodinných vzťahov, naplnených pohostinnos-
ťou a dobrosrdečnosťou. V tejto rodine niet nervozity, zlomyseľnosti, vládne v nej 
vzájomná dôvera a vo všetkom, čo by mohlo vyznieť ako zlomyseľnosť alebo zlo, 
členovia rodiny vedia nájsť dobré. Druhý rozmer čitateľskej prľskej prľ íťažlivosti tvoria dob-
rodružstvá, ktoré malý Mumintroll a jeho druhovia zažijú, v ktorých nikdy nestrácajú 
vieru v záchranu a schopnosť poradiť si. Napokon zdrojom príťažlivosti je aj prvok 
zázračného, ktorý do textu vstupuje prostredníctvom postáv: každá z postavičiek je 
totiž nejako osobitá výzorovo i charakterom, čo zároveň vnáša do textu aj komický 

38  Vydanie sa skladá z prvých troch kníh o Ferdovi Mravcovi: Ferda Mravenec (1936), Ferda Mravenec (1936), Ferda Mravenec Ferda Mravenec 
v cizích sluích sluí žbách (1937) a Ferda v mravenišmravenišmraveni ti (1938), ktorti (1938), ktorti é od r. 1962 vychádzali v Čechách pod 
spoločným názvom Knížka Ferdy Mravence (in cs.wikipedia.org/wiki/Ferda_Mravenec).

39  Spoločné vydanie: Trampoty brouka Pytlíkaíkaí , 1939; Malířskířskíř é ské sk kousky brouka Pytlíkaíkaí , 1940.

40  Je istým paradoxom, že príbeh Blíži sa kométa, ktorý je vlastne prvým z tejto trojice (ostatné dva 
naň voľne nadväzujú) vyšiel v slovenskom preklade ako posledný. Protagonista Mumintroll a je-
ho kamarát, “malé zvieratko” Sniff, sa tu totiž prvýkrát stretávajú s niektorými postavičkami, ktoré 
potom vystupujú v ostatných príbehoch: s bizamom filozofom, s tulákom Mumrikom, s hemu-
lom, shotskom a Snorkou.
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rozmer. Komika však nikdy nie je zlomyseľná, vždy cítiť za ňou veľké porozumenie 
voči detskému svetu objavovania, hier a dobrodružstiev. Lebo objavy, výpravy a dob-
rodružstvá postavičiek majú veľa spoloľa spoloľ čného s detskými objavmi a dobrodružstva-
mi, ktoré mnohokrát korenia v pôvabnej naivite. Výsledkom takejto poetiky sú knihy 
pohody, zároveň napätia a nádeje na dobrý koniec všetkého.  

Sériový charakter má aj tvorba anglickej autorky Mary Nortonovej
(1903 – 1992) o malých ľudkoch Požičajovcoch. V 70. rokoch vyšla v slovenčine 
jedna z jej rozprávok pod názvom PožPožPo ižiž čajovci idčajovci idč ú do sveta (z ang. [The Borrowers 
afield, 1955] prel. Alena Barlíková, 1973). Požičajovci sú národík, ktorý potajme žije 
v ľudských obydliach (pod podlahou, za obkladom stien a pod.) v súčasnom civilizo-
vanom svete, resp. v jazvečích norách; „požičiava“ si (t. j. berie si) od ľudí bábikovské 
predmety na zariadenie bytu, kúsky potravy a pod., ale ľuďom sa na oďom sa na oď či nesmie uká-
zať. Príbeh je štylizovaný ako prepis udalostí z fiktívneho dennívneho denní íka príslušníčky tohto 
národíka Ariety, pričom ho rámcuje situácia, v ktorej príbeh zaznamenáva matka 
(Kaťa) pre svoje štyri deti ako príbeh spojený s jej vlastným detstvom; próza teda 
nemá denníkovú podobu, ale je naračne zaujímavá. Osud rodiny Požičajovcov sa 
zauzlí v momente, keď sú odhalení, aí, aí teda musia opustiť pôvodné bydlisko, usadiť sa 
v prírode a žiť robinsonovským spôsobom života. S tým sa spájajú nové postavičky, 
početné dobrodružstvá – mnohé aj pomerne nebezpečné, starosti so zimou, nedo-
statkom jedla a ošatenia a pod. Dobrodružstvá, nebezpečia vyplývajú z drobnosti 
postavičiek vo veľkom svete, ako aj z toho, že svet, do ktorého sa dostali, je pre nich 
neznámy. Napokon ich zachráni človek (chlapec) a to je anticipácia budúceho po-
rozumenia medzi ľuďmi s čistým srdcom a rozprávkovými bytosťami. Je to príjemníjemní á 
poetická i napínavá rozprávka, v ktorej rozprávkové postavičky predstavujú zmen-
šenú kópiu ľudského spolužitia. 

Rozprávkový triptych o podivuhodnej postavičke pána Machuľu vytvoril Jan
Brzechwa41 (1898 – 1966); v slovenčine vyšiel pod názvom Akadémia pána Ma-
chuľuľuľ  (z poľ. [Akademia Pana Kleksa, 1946;ľ. [Akademia Pana Kleksa, 1946;ľ Podróże pana Kleksa, 1961, Tryumf pana 
Kleksa, 1965] prel. Oľga Feldekovľga Feldekovľ á; Jozef Marušiak; Ľubomír Feldek, 1978). Prvá časť 
triptychu je príbeh o príbehu. Ponúka dobrodružstvá excentrického riaditeľa ľa ľ ško-
ly, v ktorej sa žiaci učia vykladať sny, navštevovať rozprávky, liečiť choré predmety, 
zväčšovať a zmenšovať ľudí, rozumieí, rozumieí ť reči zvierat a podobné neuveriteľné veci. Au-
tor vynaliezavo spája reálne a magické, civilné a kúzelné prvky a svety. Reprezentanti 
toho, čo je záporné, nepredstavujú zlo, ale mechanickú stereotypnosť, vť, vť šednosť po-
zbavenú čara. Rozprávačom je protagonista, študent-smoliar Adam Nehôdka, ktorý 
prichádza do školy spolu s dvadsiatimi štyrmi chlapcami (ich mená sa všetky začína-
jú na A). Okolo školy pána Machuľu leží park a múr s bránami vedúcimi do rozličných 
rozprávok – do tých sa hrdina príbehu postupne dostáva. A ako sa kúzelný príbeh 
blíži ku koncu, mágia z neho vyprcháva a znovu prechádza do všednosti so smutno-
-šťastným koncom. Druhá časť je zložená z dobrodružstiev, ktoré pán Machuľa zaľa zaľ žije 
počas svojej plavby za získaním atramentu. Nedostatok atramentu v rozprávkovej 

41  Vlastným menom Jan Wiktor Lesman.
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krajine Bajkárii totiž spôsobuje, že sa píše bielym na biele, a teda rozprávky, ktoré 
všetci milujú, sa vlastne nedajú zapísať. Pán Machuľa tu vystupuje ako svetoznľa tu vystupuje ako svetoznľ ámy 
učenec a vynálezca, ktorý vládcovi sľúbi doniesť atrament a tak zachrániť rozprávky 
pred upadnutím do zabudnutia. Putuje po moriach, po morskom dne a ostrovoch. 
Stretáva rozličné podivuhodné bytosti symbolizujúce rozličné spôsoby obmedzova-
nia ľudskej slobody, osobnostnej celistvosti, autentickosti života a pod. Fakt, že pán 
Machuľa hľa hľ ľadľadľ á čosi také triviálne, ako je atrament, tvorí kontrapunkt k vzletnému 
popisu fantastických svetov a bytostí. Napokon sa sám zmení na fľaľaľ šu atramentu 
a veľký rozprávkar môže začať písať jeho príhody. V tretej časti sa ako rozprávač opäť 
vracia Adam, ktorý medzičasom dospel a vyštudoval zvieraciu filológiu. Po návrate 
domov nájde dom prázdny a o rodičoch mu domovník porozpráva: „PáPáP n Nehôdka, 
čižiži e váš e váš e v otec, sa na jar tohto roku premenil na škorca a uletel z domu. Ani len krídlami ídlami í
nezatrepotal na rozlúčku. A vaša pani matka si nasadila klobúk s kvietkami, vzala pod 
pazuchu  elektrický elektrický elektrick vysávač a odišodišodi la do lesa robiť poriadky...” Adam spoporiadky...” Adam spoporiadky...” čiatku neverí, í, í
ale divotvorné údalosti ho prinútia napokon vyhľadaľadaľ ť svojho učiteľa, aby mu pomo-ľa, aby mu pomo-ľ
hol. Jeho pomoc je však veľmi zvláštna: predstavujú ju ich spoločné dobrodružstvá 
v ďal ďal ď šej vybájenej krajine. Triptych J. Brzechwu teda reprezentuje slobodnú hru fan-
tázie, ale aj skrytý protest proti neslobode.   

V prípade knihy Ferdinand, zobuď sa (z poľ. [Zbudľ. [Zbudľ ź sie, Ferdynadzie, 1965] 
prel. Peter Čačko, 1978) ďalďalď šieho poľskľskľ ého prozaika Ludwika Jerzyho Kerna
(1920 – 2010) máme dočinenia s pokračovaním jeho prvej úspešnej rozprávkovej 
knihy o psovi Ferdinandovi42. Tentoraz sú to štyri príbehy rámcované motívom sna: ívom sna: í
Ferdinand vždy na začiatku zaspí a prežije určité dobrodružstvo: ako čierny divák te-
levízie zažije príbeh šikanovania; pomôže generálskej uniforme získať späť dva zlaté 
gombíky, ktoré prehrala s chlapcami; ako poľovnľovnľ ík zachráni zajace pred vystrieľa-ľa-ľ
ním; ako majiteľ dáždnika si napokon splní túžbu vlastniť dáždnik. Animálne (psie) 
sa spája s ľudským tak, že vzniká podtext parodujúci byrokraciu a drobné nešváry 
ľudskej spoločnosti i ľudských charakterov, predovšekým však vzniká zábavný prí-
beh s dávkou dobrodružnosti, ktorý ale už nemá takú silu vtipnosti, ako mala prvá 
časť. 

Sériu príbehov o vidieckom chlapcovi Gugucovi a jeho svete hier vytvoril 
aj moldavský prozaik Spiridon Vangeli (1932). Do slovenčiny bola preložená prvá 
z tejto série, Gugucove dobrodružGugucove dobrodružGugucove dobrodru stvžstvž ástvástv  (z rus. [Prikľučenija Guguce, 1972; rum. Is-
pravile lui Guguca, 1967] prel. Hana Suchá, 1978)43.  Rozprávkovosť je tu výsledkom 
chlapčekovej fantázie a hry, ktoré svet jeho bežného života ozázračňujú.

42  V 60. rokoch vyšiel prvý zväzok Kernových rozprávok pod názvom Ferdinand Bájeájeá čný (1966).ý (1966).ý

43 Preklad bol realizovaný z  ruštiny. Postupne, v podstate až donedávna vznikali ďalďalď šie tri knihy 
série: Guguca – kapitán lode (Guguţă-căpitan de corabie, 1979, bola preložená do češtiny), Guguca 
a jeho priatelia, prózy, veršzy, veršzy, ver e, listy od detí (Guguí (Guguí ţă şi prietenii săi”, proz”, proz” ă, versuri, scrisori de la copii, 
în 2 vol., 1994); Keď bol Gugucov otec malýbol Gugucov otec malýbol Gugucov otec mal  (Tatý (Tatý ăl lui Guguţă când era mic”, 1999). Prelo”, 1999). Prelo” žené zatiaľ 
neboli.
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6.2 Románovánová á nová nov rozprározprározpr vka s realistickou bázouázouá

Už vyššie sa konštatovalo, že tvorba románovo koncipovaných autorských 
rozprávok predstavuje v prekladovej tvorbe 70. rokov výrazný trend. Podstatná 
však nie je len kvantita tohto typu príbehov, ale aj ich kvalita. Mnohí autori takto 
pokračujú v úrovni takej tvorby, akú už v 60. rokoch reprezentuje napr. A. A. Milne, 
O. Preussler, C. Collodi, R. Jonsson, A. Lindgrenová a ďal ďal ď ší. Treba tiež podotknúť, úť, úť že 
táto kategória rozprávkových príbehov bola zároveň poetologicky členitá. Charak-
teristickým príznakom poetiky viacerých textov bolo výrazné zastúpenie realistickej 
konvencie: príbeh bol teda veľmi často vytvorený na báze realistických postupov, 
pričom príznak „podivuhodnosti“ získal napr. zvláštnou kombináciou prvkov alebo 
ich deformáciou či symbolickým rozmerom. Inokedy do realistického, všedného pô-
dorysu vstúpil fantastický, lyrický, lyrický ý alebo nonsensový element a zvrátil príbeh iným 
smerom.

Spomínalo sa už, že prekladová rozprávková tvorba zostala v 70. rokoch po-
merne imúnna voči ideologickému tlaku, skôr naopak: rozprávková symbolika dovo-
ľovala zakľovala zakľ ódovať do príbehov určitú mieru rezistencie voči dobovému okliešťovaniu 
demokracie zdôraznením takých hodnôt, ako sú tolerancia, sloboda, sila slova. V nie-
koľkých príbehoch sa však predsa len ozvali  pozostatky budovateľskľskľ ých koncepcií. 
Túto skutočnosť možno pozorovať práve v takých prípadoch, keď poetika textu vy-
kazovala určitý (výraznejší či menej výrazný) podiel realistickej konvencie, ako je to 
v próze Bohumila Říhu o ľudskej nenávisti voči inakosti Divoký Divoký Divok koník Ryník Ryní  (z čes. 
[rovnomen.,1969] prel. Julo Zborovjan, 1973). Iný (lebo divoký) je v tomto príbehu 
koník Ryn, ale iný ako ostatní je aj jeho majiteľ Jakub. Pôsobivý námet  príbehu o tom, 
ako ľudská nevraživosť a zloba vyhnali z domova dobrého človeka a koňa, a aktuálne 
posolstvo o priateľstve aľstve aľ hodnote domova je však tematizované deskriptívne, ívne, í ťaž-
kopádne, s evidentnými stopami ideologizovania. Aj pokusy experimentovať s nará-
ciou úvodnými vstupmi do kapitol (autor-rozprávač komunikuje s čitateľom priamo, ľom priamo, ľ
predkladá mu vlastné názory, lapidárne reflexie, miestami anticipuje ďalďalď ší vývin su-
jetu) podporujú deskriptívnosívnosí ť. Žánrovou podstatou textu je symbolická rozprávka: 
symbolika je v divokej neskrotnosti prírody, v jej práve na slobodu (Ryn), v tolerancii 
voči inakosti človeka (starec Jakub) a voči rozličným životným štýlom (mesto verzus 
vidiek), v nezlomnom priateľstve, ktorľstve, ktorľ é druhého neobmedzuje, naopak – je naplne-
né bezvýhradnou oddanosťou. Rozprávkový je konflikt dobra (Jakub, Daniela, deti, 
ktoré si na riečnom ostrove vybudujú vlastnú, spravodlivejšiu komunitu a zoo) a zla 
(Čižmárko), na strane dobra stojí múdrosť (Turek) – na strane zla obmedzenosť (sta-
rosta). V tom kontexte zaznejú aj stopy dobového kolektivistického ideálu: starosta 
zdôrazňoval individualizmus – musí teda odstúpiť, podobne individualista ť, podobne individualista ť Čižmárko 
ako reprezentant nevraživosti a zla; ostatní riešia veci kolektivisticky, ako napokon aj 
deti: ich komunita je kolektív. Pozostatkom budovateív. Pozostatkom budovateí ľskľskľ ých koncepcií je tiež zásah 
detí pri náprave krívd spívd spí ôsobených Jakubovi a Rynovi. Rozprávkový charakter príbe-
hu (bez nadprirodzených síl, na realistických postupoch, ale zároveň na symbolike, 
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určitej hyperbole a ozvláštnení postáv) síce pritlmil ideologizujúci rozmer prózy, ale 
nedokázal ho celkom neutralizovať.

Pôvabnou rozprávkou vybudovanou na realistickom princípe je próza Oleho 
Lunda Kirkegaarda (1940 – 1979) Malý Malý Mal Virgil (z dVirgil (z dVirgil án. [Lille Virgil, 1967] prel Peter 
Kerlik, 1977). Hrdinom je chlapec, ktorý býva v kurníku u pekára spolu s jednono-
hým kohútom. Svojsky ozvláštnení sú aj jeho kamaráti Oskar (býva vo veľmi starom 
drevenom dome s mamou a mladším bratom) a Carl Emil (býva v dome s trávnikom 
a tulipánmi), resp. dospelé postavy. Rozprávkový rozmer vnáša do textu jednak oso-
bitosť dospelých, ktorí sú videní akoby z detsky jednostranného uhla pohľadu, jed-ľadu, jed-ľ
nak detská naivita, ako sa prejavuje napr. v detských túžbach (túžba chudobného, 
osamelého chlapca ochutnať slnečnicové jadierko), alebo výčinoch, keď deti konajú 
na základe naivnej predstavy o niečom, čo nepoznajú (napr. hľadajľadajľ ú manželku pre 
osamelého bociana a odnesú susedke hus; oslavujú narodeniny Carla Emila, pričom 
nevedia, čo to znamená mať narodeniny; ako darček prinesú ropuchu a prázdnu ška-
tuľu a cestou sa pobijú; hľadajľadajľ ú poklad; stretnú sa so starinárom; stavajú väčší dom 
pre Virgila z dosák získaných z uhliarovho plota a pod.). Zdrojom vtipnosti je však 
aj živý jazyk, dynamická narácia a obraz pomerov, v akých protagonista žije (ško-
la, spôsob komunikácie dospelých s deťmi i medzi deťmi navzájom) a aké dodávajú 
textu čosi, čo by sa dalo nazvať „minulostná“ patina. 

Do viacerých autorských rozprávok, vytvorených na báze realistického princí-
pu, vstupuje neskutočno, či už vo forme hyperboly, detskej predstavivosti, snovosti 
alebo fantastického motivu. Sergej Michalkov (1913 – 2009) v moralizujúcej próze 
Sviatok neposlušnšnš íkov, rozpríkov, rozprí ákov, rozprákov, rozpr vka pre malývka pre malývka pre mal ch i veých i veý ľkľkľ ýkýk chýchý  (z rus. [Prazdnik neposlu-
šanija, 1972] prel. Viera Krnová, 1974) predkladá malým čitateľom didaktickľom didaktickľ ý príbeh 
o krajine obývanej len neposlušnými deťmi, lebo všetci dospelí od nich jednej noci 
odišli. Počiatočné nadšenie zo slobody postupne vystrieda poznanie, že im dospelí 
chýbajú, a sľub, že už budú dobrí. 

Určitá miera moralizmu je prítomná aj v prázdninovom príbehu Otu Hof-
mana (1928 – 1989) RozpráRozpráRozpr vka o starej električkečkeč  (z čes. [Pohádka o staré tramva-
ji, 1961] prel. Margita Príbusová, 1977). Do reálneho a realistického života chlapca 
žijúceho so svojím otcom v Prahe vstúpi fantastický prvok: pocit opustenosti mu 
zaženie stará, rovnako opustená električka, stojaca na konečnej a určená do šrotu. 
Chlapec pomaľuje električku farbičkami a vozí sa na nej po Prahe aj s deťmi, s ktorý-
mi sa vďaka nej zoznďaka nej zoznď ámil. Napokon deti električku zachránia vyzbieraním odpado-
vého kovu. Je to hravý príbeh prezrádzajúci dobrú znalosť detskej duše, ale aj stopy 
doby, v ktorej vznikol (napr. motívy pionierov, zberu ívy pionierov, zberu í železa, polepšenia bezočivého 
chlapca a pod.).

Rozprávka Jamesa Krüssa (1926 – 1997) DobrodružDobrodružDobrodru stvžstvž á stvá stv Timma Thalera, Timma Thalera, Timma Thalera
román hlavne pre mladýn hlavne pre mladýn hlavne pre mlad ch ých ý čitateľovľovľ  (z nem. [Timm Thaler, oder Das verkaufte La-ov (z nem. [Timm Thaler, oder Das verkaufte La-ov
chen, 1965] prel. Ján Poliak, 1972) čerpá z morality, ktorú rozprávač vopred prezradí: 
“smiech “smiech “ človeka oslobodzuje”, alebo aj: ”, alebo aj: ” „kde sa človek smeje, tam diabol stratil svoju 
moc”. Aj tento pr”. Aj tento pr” íbeh má v sebe veľkú dávku realistického, ale popri tom tiež vysokú 
dávku dobrodružnej imaginácie. Rámec je rozprávkový: macocha, ktorá nemá rada 
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nevlastného syna, chudoba, v akej rodina žije. Protagonista Timm je zvláštny svojím 
nákazlivým smiechom, ktorým si vie každého získať, ktorť, ktorť ý však predá, aby ako proti-
hodnotu získal to, že vyhrá akúkoľvek stľvek stľ ávku. Takto sa Timm dostane k veľkému ma-
jetku, ale nedokáže sa už smiať a ak sa o to pokúsi, vyjde z toho len odporný úškrn; 
jeho život sa stáva smutným. Napokon odíde na loď a tu sa začínajú dobrodružné 
príhody a náhody, ktoré ho spoja s ľuďmi, čo mu pomôžu získať späť smiech a s ním 
aj šťastie. V príbehu je v podstate spracovaný motív Fausta aív Fausta aí Mefista, ibaže v me-
nej filozofickej podobe. Spôsob konfrontácie reality a fantázie pripomína zasa prózu 
Adalberta Chamissa Peter Schlemihls wunderbare Geschichte. 

Ešte viac sa do blízkosti príbehov zo života detí dostáva rozprávka Jamesa
Krüssa FlorentíFlorentíFlorent naínaí , príbehy pre dievíbehy pre dieví čbehy pre dievčbehy pre diev atčatč á, chlapcov, rodiá, chlapcov, rodiá čov, radných pých pý ánov a obchod-
níkov s rozliíkov s rozlií čným tovaromým tovaromý  (z nem. [Florentine, 1965] prel. Peter Hrivnák, verše Ján 
Buzássy, 1971). Je to typicky krüssovský príbeh jednak v tom zmysle, že do epického 
rozprávania sú vkladané mystifikované básnické výtvory protagonistky, jednak aj 
tým, že pri stavbe rozprávky autor nepracuje s fenoménom fantastiky, ale so špeci-
fickým kombinovaním a deformovaním realistických prvkov. Deformácia prebieha 
na úrovni zveličenia (zveličené sú napr. Florentínine výčiny) a infantilizovania (posta-
vy niektorých dospelých, napr. obchodníčka Róza). Florentína je postava tak trocha 
podobná Pipi Dlhej pančuche: je ozvláštnená fyzicky (jedenásťročná, veľmi chudá, 
hoci veľmi veľa zje), nekonvenľa zje), nekonvenľ čným správaním (stále niečo vyvedie; má veľmi dobrý 
vzťah k zvieratám – opatruje poranené holuby; je vodcovský typ). Netypický je aj 
rozprávač: usiluje sa štylizovať do dialogického kontaktu s čitateľom ľom ľ – oslovuje ho, 
miestami cítiť ironický odstup od postáv, miestami sympatie, miestami objektívnu ívnu í
neutrálnosť. Autor sa teda usiloval byť nekonvenčným rozprávačom a zároveň upo-
zorniť na fakt, že rodičia si musia nájsť čas na deti; toto posolstvo je však príliš oči-
vidné a pôsobí umelo. Problémom je aj nedodržanie estetickej miery v štylizovaní 
postáv a niektorých sujetových situácií. 

Na základe zjednodušenia a zámernej idylickej deformácie realisticky mo-
delovaných vzťahov medzi postavami, aj medzi človekom a prírodou so zámerom 
formovať u čitateľa vzľa vzľ ťah k nej, vzniká rozprávkový efekt v próze autora z bývalej 
NDR Freda Rodriana (1926-1985) Nemáme leva (z nem. [Wir haben keinen Lowen, 
1972] prel. Hana Ferková, 1972, spoločné vydanie). Autor si zachoval svoju typickú 
realistickú poetiku s idylickými vzťahmi medzi deťmi a dospelými. 

Na báze prepojenia realistického a fantastického princípu (vstup fantastické-
ho prvku do reálneho sveta) vytvorila príbeh Čo nČo nČ ás po kráľs po kráľs po kr ovi uhoráľovi uhoráľ čiakovičiakovič  (z nem. iakovi (z nem. iakovi
[Wir pfeifen auf den Gurkenkonig, 1972] prel. Katarína Hatalová, 1978) rakúska pro-
zaička Christine Nöstlingerová (1936). Spracovala v ňom motív nív ní áhleho objave-
nia sa cudzieho elementu v rodine s dospievajúcou dcérou a chlapcom (príbeh je 
podaný z jeho aspektu), pričom tento cudzorodý prvok obráti zaužívanžívanží ý poriadok 
v rodine hore nohami. Kýv rodine hore nohami. Kýv rodine hore nohami. K m sa podarí zbaviť sa panovačného kráľa Uhoráľa Uhoráľ čiaka, vyjavia 
sa a potom vyriešia viaceré problémy, ktoré v rodine jestvovali. Živý jazyk a vtipná 
narácia sa stretávajú s určitou mierou štylizovanej modelovosti; tá jednak podporuje 
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rozmer rozprávkovosti textu, jednak reprezentuje jeden z charakteristických znakov 
detských príbehov z nemeckej jazykovej oblasti. 

Aj v rozprávke litovského autora Kazisa Saju (1932) Škriatkovia z basy, pre basy, pre basy
koho rozprákoho rozprákoho rozpr vka, pre koho skutočnčnč á udalosť (z rus. [Gnomy iz kontrabasa, 1971] 
prel. Nadežda Šoltýsová, 1975) vstúpi do realistického rámca (život rodiny s dvomi 
deťmi: protagonista Giedrius a jeho sestra Rasele) fantastický motív; tentoraz sív; tentoraz sí ú to 
škriatkovia. Do príbehu vstupujú najmä ako pomocníci ľudí, len jeden zí, len jeden zí nich je zá-
škodníkom; ten potom musí odčiniť svoje prečiny a napokon sa premení na slávika, 
ktorého spev zmieri rozvadených chlapcov. Popri fantastike a poetickosti sa i v tom-
to texte objavuje priamočiarejší didaktizmus.

Do reálneho rámca vstupuje fantastický fenomén aj v príjemnej aíjemnej aí nežnej ro-
mánovej rozprávke českého prozaika Františka Nepila (1929 – 1995) Poľnľnľ á žienka á žienka á ž
Evulienka (z čes. [Polní žínka Evelínka, 1978] prel. Maša Haľamovľamovľ á, 1979). Hlavnou 
postavou je krehká, éterická víla (v protiklade k lesným žienkam je táto poľná), pek-
ná „ako obráako obráako obr zok (...) Mala vlasy ani ľan, ale mala iľan, ale mala iľ trochu šikmejšikmejšikmej ie oči, než i, než i, ne mávajú diev-
činy ako obráiny ako obráiny ako obr zok. Zelenkavé zok. Zelenkavé zok. Zelenkav oči ako praslička. V páse bola útla ani vážtla ani vážtla ani v ka a celá bola 
ani z pavučinky, ale nôžky mala nad členkami trochu hrubšie ako dievčie ako dievčie ako diev ence, ktoré ence, ktoré ence, ktor Fe-
rinko vírinko vírinko v dal na bídal na bí áloch. Ale kde je napísanísaní é, é, é že celkom pekné dievčdievčdiev a nesmie mača nesmie mač ť šikmejšikmejšikmej ie 
oči a nôžky nad členkami hrubšie?“ (s. 8). Komika je tu pomie“ (s. 8). Komika je tu pomie“ šaná s jemnou nehou 
a emóciou (Ferinko víle nechtiac zraní nôžku, uviaže na ňu šatku – ona mu ju vráti), 
ale aj s dobrosrdečnou absurditou (ako vojak jej vystrieľa veľa veľ ľké srdce, ale zožerú mu 
ho myši; škrečok sa správa ako dieťa túžiace po pohladení a pod.). Evulienka lieči 
zvieratá poľnými bylinkami, mazná sa s nimi – rozdáva nehu. Sála z nej dobrota, kto-
rá sa vie zasmiať, aj nahnevať, aj nahnevať ť, prekť, prekť árať, aj sa radovať, aj sa radovať ť. Stvárnenou nehou, jemnosťou 
podania, dôrazom na priateľstvo, lľstvo, lľ ásku a srdečný vzťah ku všetkému živému je Nepi-
lova próza blízka rozprávkam Vávkam Vávkam V clava Čtvrtka.

S použitím absurdity a nonsensu postavenými na personifikačnom princípe 
vytvoril rozprávku Ujo Fiodor, pes a kocúr (z rus. [r (z rus. [r Ďaďa Fiodor, pios iďa Fiodor, pios iď kot, 1974]  prel. 
Elena Linzbothová-Krupová, 1978) ruský autor Eduard Uspenskij (1937). Realistický 
princíp stvárnenia sa v podstate viaže na fyzikálny priestor príbehu (mesto, dedina) 
a reálne ľudské typy. Ujo Fiodor je chlapček z mesta, ktorého takto volali preto, lebo 
bol vážny a veľmi samostatný: „Keď mal štyri roky, naučil sa čítačítačí ť a ako šesťroťroť čný si už 
sám varil polievku” (s. 7). Ke” (s. 7). Ke” ďže mama nemala rada zvieratá a on sa zasa nechcel roz-
lúčiť s hovoriacim kocúrom, ktorého našiel na schodoch a ktorý ušiel od profesora, 
čo skúmal zvieraciu reč, odíde s ním chlapec z domu preč a na dedine si vyberú dom. 
Pripojí sa k nim pes, ktorý zasa žil u profesora, čo zostavoval „poľovnľovnľ ícko-psí slovník”. 
Spoločne a aj za výdatnej spoluúčasti poštára zažívajžívajží ú rozličné humorné príhody 
(nájdu poklad a kúpia si kravu Micku, získajú kavčiatko Chmatuľka, nadobudnú si 
zvláštny traktor, ktorý jazdí na potraviny a pod). Komická je situácia s listom, ktorý 
ujo Fiodor píše domov: časť napíše on, pokračuje pes a napokon kocúr – každý píše 
o sebe zo svojho aspektu, a keďže rodičia netušia, s kým chlapec býva, sú z listu 
vystrašení, vypí, vypí átrajú chlapca a odvedú domov. Zvieratá zostanú bývať na dedine, 
kam bude chlapec za nimi chodiť cez prázdniny. Nenáročná, vtipná rozprávka je po-
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stavená na dobrodružnom stvárnení detskej samostatnosti, na charakterovej, ale aj 
na jazykovej komike (najmä na komickej onymii) a situačných gagoch.

6.3 Sloboda fantáSloboda fantáSloboda fant zie vázie vá prekladovej autorskej rozpráprekladovej autorskej rozpráprekladovej autorskej rozpr vke 

Viaceré prekladové rozprávky výdatne pracujú s fenoménom fantastiky, sme-
rujúc pritom k symbolicky vyjadrenému posolstvu. Jednou z najkrajších takto konci-
povaných rozprávok 70. rokov je príbeh Michaela Endeho (1929 – 1995) Hodinový Hodinový Hodinov
kvet (z nem. [Momo, 1973] prel. Margita Prkvet (z nem. [Momo, 1973] prel. Margita Prkvet íbusová, 1979), ktorý tlmočí posolstvo 
o hodnote ľudského času, o schopnosti dávať zmysel každej prežitej chvíli a záro-
veň jej zmysel si uvedomovať. Je to aj správa o nevyhnutnosti počúvať sa navzájom 
a tak prenikať k podstate bytia, diania, človeka. Toto posolstvo je postavené na pra-
dávnom sujete zápasu dobra so zlom. Dobro predstavuje dievčatko Moma, ktoré sa 
jedného dňa zjaví v zrúcaninách starého amfiteátra na okraji mesta. Je to zvláštne 
dieťa svojím výzorom (chodí bosé, vo veľkom pánskom kabáte, vie ľudí počúvať tak 
dobre, že sa medzi nimi vždy usídli harmónia, do ich konania vnáša invenčnosť). 
Jej najbližšími osobami (priateľmi) sú ľudia, ktorí prostredníctvom svojich povolaní 
symbolizujú hodnoty: Girolamo (Giro Sprievodca) rozpráva ľuďom prďom prď íbehy (symbo-
lizuje potrebu medziľudskej komunikácie a silu slova) – a vďaka Mome sa jeho prďaka Mome sa jeho prď í-
behy stávajú zaujímavými a autentickými; Beppo Zametač sa stará o čistotu v mes-
te (symbolizuje potrebu pomoci); dobrosrdečný Nino vlastní skromnú reštauráciu 
a dáva Mome jesť (symbolizuje dobro dávania). O Mome, o jej zvláštnosti, o pôvabe 
a hĺbke jej jednoduchosti je prvá časť príbehu Moma a jej priatelia. V druhej časti Siví Siví Siv
páni sa dej zauzni sa dej zauzni ľuje – objavujú sa obchodníci s ľudským časom. Sú symbolom vyjad-
rujúcim princíp toho, ako nakladáme s časom my, ľudia: siví páni sa zdanlivo usilujú 
dosiahnuť, aby ť, aby ť ľudia šetrili čas, t.j. nemíňali ho na „zbytočnosti“ – ibaže to, čo nazý-
vajú zbytočnosťami, sú vlastne veci predstavujúce podstatu ľudskosti, toho, čo ľudí 
prirodzene spája. A tak tí, ktorí, ktorí í „šetria“ čas, sa stávajú mrzutými a strácajú zmysel ži-
vota. Upínajúc sa na zdanlivo užitočné využitie každej chvíle sa v skutočnosti izolujú 
od ostatných, každý zostáva sám a stráca radosť zo života. Život sivých pánov závisí 
od takto ušetreného času a od hodinových kvetov (ako symbolu životného času jed-
notlivých ľudí, í, í času, ktorý ľuďom prideďom prideď ľuje majster Hodinus). Dym cigár vyrobených 
z okvetných lístkov a zatemňnujúcich vzduch, rovnako ako chlad, ktorý okolo seba 
šíria, majú znakovú hodnotu vyjadrujúcu prázdno ničoty. V poslednej, tretej časti 
príbehu Hodinové Hodinové Hodinov kvety Moma muskvety Moma muskvety í zachrániť čas ľudí – teda zachrániť svet tým, že 
vystopuje, kam siví páni ukryli zmrazené hodinové kvety (zdroj ušetrného ľudské-
ho času, bez ktorého sa rozplynú) a vpustiť k nim teplo, aby sa rozmrazili. To všet-
ko sa Mome podarí s nasadením života. Potom vyhľadľadľ á priateľov: Gira, pre ktorľov: Gira, pre ktorľ ého 
pod vplyvom sivých mužov rozprávanie prestalo byť zdrojom radosti – stalo sa len 
zdrojom slávy a jeho život zošedivel; Beppa Zametača, ktorý bol nešťastný z márne-
ho hľadania Momy; uponľadania Momy; uponľ áhľanľanľ ého Nina, ktorý nemá čas pozhovárať sa s priateľmi. 
A tak je rozprávka aj príbehom o veľkej osamelosti (Moma je osamelá, lebo ostatní 
sú zaneprázdnení šetrením času a svojich priateľov nevie nľov nevie nľ ájsť; inť; inť í sú osamelí, lebo í, lebo í
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stratili kontakt s ostatnými ľuďmi; svet sa stal odľudšteným). Rozprávkovo šťastný zá-
ver je tak potvrdením hodnoty skutočného priateľstva, obetavosti aľstva, obetavosti aľ faktu, že človek 
potrebuje k žpotrebuje k žpotrebuje k ivotu a šťastiu aj iných ľudí.  

V početných  rozprávkach nadobúda fenomén fantastiky paranormálny roz-
mer prostredníctvom motívu lietania aívu lietania aí  čarodejníc, pričom sa symbolika posolstva 
môže zachovať. V istej modifikácii nachádzame tieto motívy uívy uí ž v staršej rozprávke 
škótskeho autora Jamesa Matthewa Barrieho (1860 – 1937) Peter Pan [Peter Pan 
and Wendy, 1915] z prerozpr. May Byronovej prel. Elena Dzurillová, 1971) o chlapco-
vi, ktorý vedel lietať a nikdy nechcel byť dospelý, oý, oý vílach a ich svetielkach, o diev-
čati Wendy a jej dvoch bratoch, ktorých Peter odvedie do bájnej ostrovnej Krajiny-
-Nekrajiny, o chlapcoch žijúcich v tejto krajine ďaleko od ďaleko od ď ľudí  a o kapitánovi Háko-
vi, s ktorým Peter Pan musí zviesť zápas. O štyridsať rokov neskôr iným spôsobom 
spracovala motív lietania aív lietania aí bosoriek aj anglická autorka Mary Nortonová v próze
Čarodejná metla (z angl. [Bed-knob and Broomstik, 1957] prel. Miroslava Majerčí-
ková, 1978). V prvej časti knihy prežívajžívajží ú tri deti z Londýna prázdniny u svojej starej 
tety v grófstve Bedfordshire pričom objavia, že ich suseda je čarodejnica lietajúca 
na metle. Vymámia od nej začarovaný predmet (gombík), ktorý však ovláda len naj-
mladší Paul. Namontujú ho do postele a vypravia sa na výlety, počas ktorých sa vždy 
čosi skomplikuje. Druhá časť sa odohráva po dvoch rokoch, keď už suseda nechce 
čarovať. Deti ju však prehovoria, aby sa pozreli do minulosti, a tak sa dostanú do Lon-
dýna roku 1666, spriatelia sa s nekromantom Emeliom a privezú ho do svojho času. 
Suseda sa po viacerých peripetiách rozhodne odísť s ním do minulosti, lebo dvom 
osamelým ľuďom bude spolu veselďom bude spolu veselď šie. To je koniec všetkých dobrodružstiev, lebo 
lietajúcu posteľ môže ovládať len Paul a ten zostáva doma. Nortonová vybudovala 
príbeh napínavo, porozprávala ho vtipne, postavy dokázala dômyselne individuali-
zovať a do diela votkať posolstvo o tom, že nikto nechce byť sám.

Do magického sveta čarodejníc zavedie detského čitateľa aj kniha ľa aj kniha ľ Otfrieda 
Preusslera (1923 – 2013) Malá Malá Mal bosorka (z nem. [Die kleine Hexe, 1975] prel. Milan 
Žitný, 1979). Je to prý, 1979). Je to prý íbeh s jednoduchým sujetom: Malá bosorka sa nemôže zaradiť 
medzi bosorky (ako tristoročná je príliš mladá) a hlavne ju nepustia na tancovačku 
bosoriek na Veternej hore, kým nebude vedieť výborne čarovať. Má rok na to, aby 
sa to naučila. Celý konflikt a vtipnosť jeho riešenia sú postavené na dvoch optikách 
výkladu pojmu “dobr“dobr“ á bosorka”: optika bosoriek výraz vykladá v zmysle byť šikovná 
na zlé bosoráctva; optika havrana Abraxasa, priateľa aľa aľ pomocníka Malej bosorky, ho 
vníma v zmysle byť dobrý k bezmocným a bezradným – a toto chápanie prenáša aj 
na hrdinku, ktorá sa za rok skutočne čarovať naučí, ale celčí, ale celčí ý čas koná pritom dobré 
skutky. Trest ju za to nemá minúť, ale ona si pomúť, ale ona si pomúť ôže: prvým zaklínadlom sústredí 
na hŕbu metly všetkých bosoriek, druhým spáli všetky čarodejnícke knihy veľkých 
ježibáb, tretím odoberie bosorkám ich čarovnú moc, takže už nevedia čarovať a ne-
majú sa to ani z čoho naučiť. Čitateľovi sa tak poskytne zadosľovi sa tak poskytne zadosľ ťučinenie v duchu tra-
dičnej rozprávkovej morálky: slabší svojou chytrosťou a statočnosťou zvíťazil.

Fantastika a nonsens sú zasa charakteristické pre rozprávku nórskej autorky 
Zinken Hoppovej (1905 – 1987) ČarovnČarovnČ á krieda (z nór. [Trollkrittet, 1968] prel. Mi-
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lan Žitný, 1977). Vý, 1977). Vý tomto prípade čarodejnica stratí kúsok čarovnej kriedy, ktorou Jon 
nakreslí na plot panáka Sofusa. Ten ožije a je trochu vrtošivý, ale vý, ale vý ždy, keď sa nejaká 
časť jeho tela dostane do styku s vodou, rozpustí sa a potom sa musí dokresliť. Obe 
postavy zažijú spolu rozličné dobrodružstvá, mnohé sú motivované nonsensovo 
modifikovaným severským folklórom, a napokon priateľstvo zvľstvo zvľ íťazí a Sofus sa stane 
chlapcom. V závere sa v zmysle svojich túžob Sofus stane huslistom a Jon rušňovodi-
čom. Príbeh je zložený z drobných, mozaikovo komponovaných epizód, s vloženými 
veršovanými rozprávkami, s prvkami jazykovej i motivickej hry a interaktivity (nájsť 
na obrázkoch isté javy, prejsť labyrintom a pod.).

Pomerne neskoro sa slovenského prekladu dočkala nonsensová rozprávka 
Pamely Traversovej (1899 – 1966) Mary PoppinsováMary PoppinsováMary Poppinsov  (z angl. [Stories from Mary 
Poppins, 1952] prel. Anna Horáková, 1971)44; zdá sa však, že to editori stihli ešte pred 
nástupom normalizácie. Reálna skutočnosť sa aj v tejto rozprávke prelína s fantas-
tikou a nonsensovými situáciami. Tie sú viazané na postavu vychovávateľky, ktorá 
do šedivého života detí vnesie napätie, dobrodružnosť, zť, zť áhady, pričom neuveriteľné 
príbehy sa odohrávajú v ich reálnom priestore, na miestach, ktoré sú deťom dôverne 
známe. Neobyčajná vychovávateľka tak otvára deťom (hrdinom i čitateľom) oľom) oľ či, aby 
boli schopné vidieť čarovný rozmer aj v celkom všedných veciach okolitého sveta.  
Rozprávka teda stimuluje detský zmysel pre hravosť a fantáziu.

Inou možnosťou, ktorej výsledkom je rozprávkový tvar vyslovene humoristic-
kého ladenia, je mystifikácia, absurdita a paródia rozprávania o významnom objekte. 
Taká je próza Otfrieda Preusslera U nás v Kocúrkove. Históriu mestečka Kocúrkova 
podľa pravdy spľa pravdy spľ ísal mestskísal mestskí ý sal mestský sal mestsk pisár Jeremiáš Punktum (z nem. [Bei uns in Schilda, 1958] 
prel. Hana Ferková, 1974). Komický je už rozprávač, predovšetkým vďaka pďaka pď óze hr-
dosti až nafúkanosti, s akou vo svojom rozprávaní nadsadzuje. Kocúrkovo je totiž 
symbolom všetkého iného (najmä prevrátenosti, popletenosti), len nie múdrosti. 
Preto napr. rozprávanie o tom, ako kocúrkovskí muži slúžili na cudzích panovníckych 
dvoroch a tam vytvárali múdre zákony, vyznieva ironicky, nahrávajúc dospelému, 
skúsenejšiemu čitateľovi. ľovi. ľ Úvodné kapitoly sú zasa aj svojským vysvetlením, prečo 
je Kocúrkovo symbolom hlúposti a prevrátenosti (chlapi, aby ich ako múdrych viac 
nevolali do sveta radiť, zavesili mť, zavesili mť údrosť na klinec a stali sa hlupákmi). V tom zmysle 
ostatné príbehy čitateľa mystifikujľa mystifikujľ ú: zdanlivo ho presviedčajú o tom, že skutky Ko-
cúrkovčanov nie sú hlúpe. 

6. 4 Lyrickosť v prekladovej autorskej rozpráv prekladovej autorskej rozpráv prekladovej autorskej rozpr vke

Početné autorské rozprávky, ktoré boli v 70. rokoch preložené do slovenčiny, 
smerovali k zdôrazneniu lyrického, poetického rozmeru textu. Takéto rozprávky po-
chopiteľne uprednostňovali krátky rozsah textu, pričom v jeho rámci dominovala 
metaforickosť – ale aj hravý nonsens. Dôraz kládli na základné ľudské hodnoty, me-
dzi aké patrí priateľstvo alebo vzľstvo alebo vzľ ájomná pomoc v ťažkostiach. Boli to poväčšine roz-

44  V reedícii vyšla potom až v 90. rokoch 20. storočia.
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právky radostné, hoci miestami sa nebránili ani melancholickému tónu. Smerovali 
k mladším čitateľskľskľ ým kategóriám.

Hodnotu priateľstva stvľstva stvľ árnil český autor Rudolf TěTěT snohlídek (1982 – 1928) 
v rozprávke ČimČimČ čirinčirinč ček aček ač chlapci. Rozprá. Rozprá. Rozpr vka jedného leta (z čes. [Čimčirínek a chlap-
ci, 1922] prel. Jana Šimulčíková, 1979) na vzťahu medzi malým vrabcom (jeho osu-
dy sleduje rozprávač od narodenia na jar až po jeseň) a skupinkou chlapcov, ktorí 
v jedno nádherné leto porozumejú reči zvierat a predmetov. Príbeh poeticky vyja-
vuje citlivý vzťah človeka k prírode, detskú radosť z hier, ale aj detské žiale a v závere 
určitú melanchóliu vyvolanú nastupujúcou zimou ako konca nielen voľnosti detí, í, í
ale aj bezstarostnosti živých bytostí. V stavbe príbehu sa funkčne uplatňujú znaky 
rovnako animovanej, ako aj biologickej rozprávky. 

Poetický rozmer textu sa budoval na báze civilných tém prostredníctvom 
nápadu, výmyslu, hravej absurdity, ako to vidno v prózach Aloisa Mikulku (1933) 
O malom pávovi (zvovi (zvovi  čes. [Aby se děti divili, 1961] prel. Maša Haľamovľamovľ á, 1976). Jeho 
mikrorozprávky sú jemné, bez výraznej fabuly, zameriavajú sa skôr na to, aby s po-
mocou fantastiky, úsmevnej absurdity, slovného vtipu, výrazovej expresivity, ale aj 
motívov klasickej rozprívov klasickej rozprí ávky otvárali iný pohľad na celkom obyľad na celkom obyľ čajné veci. Osobitos-
ťou jeho poetiky je prekvapujúce včleňovanie zvláštneho do celkom obyčajných sú-
vislostí, í, í čo v konečnom dôsledku znamená posun od obyčajnosti k fantázii, s ktorou 
sa však ďalej nakladďalej nakladď á ako s bežným prvkom. 

Poetické zázračno (napr. v podobe zašívania krajok morskej peny) nachšívania krajok morskej peny) nachší ádza 
čitateľ aj v rozprávke českej autorky Olgy Hejnej (1928) Ako si morský Ako si morský Ako si morsk koník, mor-ík, mor-í
ská ská sk ihla a hviezdica urobili malé milé more (z čes. [Jak si mořský koník, mořská jehla 
a hvězdice udělali malé milé moře, 1973] prel. Maša Haľamovľamovľ á, 1973). Lyrický tón sa 
ozýva v rozprávkach bulharskej autorky Liany Daskalovej (1927) Carihradské Carihradské Carihradsk pa-
pučkyčkyč  (z bulh. [Carigradskite cechliky (z bulh. [Carigradskite cechliky čki, 1971] vybrala a prel. Mária Topoľskľskľ á, 1974) 
s motívmi tureckívmi tureckí ého Orientu, hudby, snivosti, pričom sa z nich nestráca ani epická 
naratívnosívnosí ť. Hravé a básnivé rozprávkové miniatúry s uplatnením nonsensu, výmy-
selníctva a humoru ponúkol srbský autor Dragan Lukič (1928 – 2006) v knihe Vra-
bec v klobúku (zo srboch. [Deca i sinovi, 1970] prel. Peter Čačko, 1973). Východiskom 
textu je konkrétna situácia rozvíjaníjaní á s dávkou básnickej (detskej) absurdity v duchu 
detskej predstavivosti a zmyslu pre hru. Podnety čerpá z každodennosti: drobné 
detské skúsenosti, stretanie sa s ľuďmi, vecami, prírodou (všetko podávané s dávkou 
básnickej hyperboly a s logicky domýšľanou absurditou odvýšľanou absurditou odvýšľ íjajíjají úcou sa od otázky, 
čo by bolo, keby...). Ako podnet pre jednotlivé príbehy slúži podľa recenzenta (Noge ľa recenzenta (Noge ľ
1974, č. 5, s. 347) detské videnie a interpretovanie sveta, vzťah detí a hračky, ale aj 
prvky tradičného rozprávkového sujetu. Radosť zo života, každodenné detské hry 
a priateľstvľstvľ á tvoria základ aj v knihe Natálie Zabylovej (biogr. údaje nezist.) Jasočki-čki-č
na knižna knižna kni kažkaž  (z ukraj. [Jasoččina knižka, 1973] prel. Hana Bacigálová, 1979). Realistická 
báza sa posúva do rozprávkovo-čarovnej polohy rytmizovanou prózou a poetickou 
obraznosťou stvárňovania drobných detských zážitkov.

Fantastika a poetickosť modelujú i rozprávky španielskej autorky Conche
Castroviejovej (1910 – 1995) ZáZáZ hrada so siedmimi bráhrada so siedmimi bráhrada so siedmimi br nami (zo nami (zo nami špan. [El jardín de 
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las siete puertas, 1961] prel. Elena Račková, 1973) a dvoch kubánskych autorov One-
lia Jorgeho Cardosa (1914 – 1986) Biely koníkíkí  (zo k (zo k špan. [Caballito blanco, 1974] 
prel. Elena Račková, 1979) a Dory Alonsovej (1910 – 2001) Modrý Modrý Modr pohonič (zo č (zo č špan. 
[El Cochero Azul, 1975] prel. Oľga Hlavľga Hlavľ áčová, 1979). Costroviejovej príbehy hovoria 
o ľuďoch, hviezdach, mesiaci, speve, snoch, perlďoch, hviezdach, mesiaci, speve, snoch, perlď ách, ale aj o smrti. Niektoré majú po-
dobu báje, iné zasa lyrického obrazu (napr. príbeh o vzťahu chlapca a starého otca, 
ktorí sa navzájom vo svojej chudobe obdarovali hviezdnatým nebom). Cardosove 
rozprávky pracujú s animálnymi postavami (koník, ktorý chorého chlapca odnesie 
k moru a ten sa vylieči; krab, ktorý si postaví hniezdo na strome a narastú mu krídla; 
tri malé ďatle, ktoré ďatle, ktoré ď é sa stanú námorníkmi; cikáda, ktorej spev robí každého lepším; 
veľký had, ktorého sa malým zvieratám podarí odplašiť, keť, keť ď im nechce dovoliť zo-
brať si plody; o netopierovi, ktorého nechceli do rodiny ani myši, ani vtáci), postavy 
sa stávajú symbolmi hodnôt (krásy, slobody, snov, spolupatričnosti a inakosti). Alon-
sová vytvorila poeticko-nonsensovú rozprávku z prostredia varadérskeho pobrežia 
o putovaní pohoniča a jeho detí, psa aí, psa aí koňa, namaľovanľovanľ ých na modro. Prežijú via-
ceré absurdné dobrodružstvá, stretnú sa s podivnými postavami, ale dážď napokon 
ukončí ich cestu: zmyje modrú farbu, kúzlo sa stratí a oni sú zasa doma, múdrejší 
o šesť poznatkov45. 

Motívy folklívy folklí órnej rozprávky sa spájajú s hravosťou (orientovanou najmä na 
onymiu) a s prvkami carrollovského nonsensu v rozprávkovej knihe Bélu Balázsa 
(1884 – 1949) O siedmich kráľO siedmich kráľO siedmich kr oviáľoviáľ čochčochč  (z maď. [A hď. [A hď ét királyfi, 1970] prel. Nora Jedlič-
ková, 1974). Príbehy smerujú k zdôrazneniu dobra, sociálnej spravodlivosti a záro-
veň k úsmevnosti. 

Drobná hravá dvojrozprávka slovinskej autorky Ely Peroci (1922 – 2001) Klo-
búčik, kohúčik, kohúč út a kvet (zo slovin. [Klobut a kvet (zo slovin. [Klobut a kvet ček, petelin in roža, 1968] prel. Pavla Kováčová, 
1970) nenápadne a hravo vedie dieťa k premýšľaniu o drobnýšľaniu o drobnýšľ ých hodnotách živo-
ta (zdravie, možnosť chodiť do školy a učiť sa, mať čo jesť, mať, mať ť rodičov, prežiť deň 
v zdraví a šťastí, ví, ví pokoji sa vyspať). 

Proces objavovania sveta, potvrdzovania si hodnôt, schopnosť nachádzať ča-
rovnosť vo všednosti ponúkajú aj naračne variabilné rozprávky rumunského proza-
ika Octava Pancu-Iašiho (1929 – 1975) Prečo sa babky rčo sa babky rč áo sa babky ráo sa babky r no smejú (z rum. [Tartine 
cu vara si vint, 1968] prel. Milota Bagoňová, 1975). Rozprávkovosť je tu záležitosťou 
detskej imaginácie, vtipných situácií a dobromyseľného prekárania, len zriedkavo 
vecou fantastického nadskutočna. 

6.5 Prekladové Prekladové Prekladov modality animovanej zvieracej rozprámodality animovanej zvieracej rozprámodality animovanej zvieracej rozpr vky

Rozprávka škótskeho autora Kennetha Grahama (1859 – 1932) ŽabiakovŽabiakovŽ e abiakove abiakov
dobrodruždobrodruždobrodru stvžstvž ástvástv  (z angl. [The Wind in the Willows, 1908] prel. Peter Čačko, 1972, verše 
prebás. Jana Šimulčíková) patrí už ku klasike autorských rozprávok; obsahuje prvky 

45  Medzi nimi je jeden explicitne poplatný dobovej ideológii: “Poznali, “Poznali, “ že sú revolucionári a chcú 
na Kube budovať socializmus” (s. 67).” (s. 67).”
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mysticizmu, dobrodružnosti, moralizmu a kamarátstva, ale aj oslavy prírody. Príbe-
hy sú osnované okolo šikovne individualizovaných postáv: sebavedomého, drzého, 
nevychovaného a predovšetkým dobrodružne a zároveň poeticky orientovaného 
Žabiaka (zámožného majiteľa honosnľa honosnľ ého sidla) a pohostinného, priateľskľskľ ého vod-
ného potkana, resp. aj skromného a domácky založeného  krta či dobromyseľného 
a dobrosrdečného jazveca (plus niekoľkých vedľajľajľ ších postáv). Určitá miera moraliz-
mu je spojená s úsilím postáv prevychovať Žabiaka – zbaviť ho chorobnej závislosti 
na autách alebo sklonu k vystatovačnosti. 

Pôvabné rozprávanie o kamarátstve malého zajačika a malej veveričky ponúk-
la Daisy Mrázková (1923) v rozprávke Haló, Hopkó, Hopkó áč, Hopkáč, Hopk ik!áčik!áč  (z ik! (z ik! čes. [Haló, Jacíčku, 1972]  
prel. Viera Švenková, 1978). Podstatou príbehu je priateľstvo, spoloľstvo, spoloľ čné poznávanie 
sveta, hry, prekvapenia z bežných objavov. Drobné epizódy sú naplnené nevtiera-
vou radosťou, tichým šťastím, ale aj malými napätiami. Podobne nenápadný je aj 
humor, vyplývajúci najmä z detskej naivity. Animálni hrdinovia pripomínajú deti aj 
v tom, akí sú dôverčiví, akí, akí é pocity zakúšajú (napr. v situácii, ak ich dospelí karhajú 
pre zvedavosť, alebo keť, alebo keť ď majú zlú náladu a pod.).

Mimoriadne vtipné sú rozprávky západonemeckého autora Josefa Guggen-
mosa (1922 – 2003) Prečo majčo majč ú sovy veľkľkľ é ké k očičič  (z nem. [Warum die Ki (z nem. [Warum die Ki äuze grosse 
Augen machen, 1968] prel. Hana Ferková, 1975). Väčš, 1975). Väčš, 1975). V inou inklinujú k báji, ktorá krát-
ko a vtipne rozpráva pôvod niečoho, čo možno pozorovať  na výzore alebo spôsobe 
správania sa zvierat. 

VäčšVäčšV ina animovaných zvieracích rozprávok jednoduchým spôsobom tlmočí 
hodnoty priateľstva aľstva aľ vzájomnej pomoci. Tak je to vo zvieracích animovaných príbe-
hoch Anisie Mirandy (1932 – 2009) RozpráRozpráRozpr vky Kmotra Svrčkačkač  (zo špan. [Los cuen-
tos del Compay Grillo, 1975] prel. Kornélia Resutíková, verše Božena Trilecová, 1979), 
aj v rozprávkach Tomiko Inui (1924) Muško a Miško a Miš ško a Miško a Mi ko na severnom pško na severnom pš óle (z jap. [Hokk-
joku no Muška – Miško, 1964] prel. Viktor Krupa). Táko, 1964] prel. Viktor Krupa). Táko, 1964] prel. Viktor Krupa). T to autorka opäť siahla po osved-
čenom modeli figurálnej dvojice (tentoraz sú to dve medvieďatďatď á), pričom prepája 
reálny obraz prostredia severného pólu, arktickej krajiny a jej obyvateľov sľov sľ antro-
pomorfizmom. Spojenie útlocitnosti vo vzťahu k zabíjaniu víjaniu ví rámci potravinového 
reťazca (nahráva tomu motív priateív priateí ľstva medzi medvedľstva medzi medvedľ íkmi, tuleňom a človekom) 
s faktom, že zabíjaíjaí ť sa musí, aby bolo moí, aby bolo moí žné prežiť, nie je prť, nie je prť íliš ústrojné. Kontrapro-
duktívne  je tieívne  je tieí ž nadužitie deminutív ako nositeív ako nositeí ľa emocionality textu. ľa emocionality textu. ľ

Mierne dobrodružný akcent má aj trojica rozprávok Friedricha Wolfa 
(1888 – 1953) DubyváľDubyváľDubyv ko a ináľko a ináľ é rozprározprározpr vky (z nem. [Mvky (z nem. [Mvky ärchen für grosse und kleine 
Kinder, 1960] prel. Valéria Paríková, 1973). Sú to nenáročné rozprávky o vzájomnej 
pomoci, kamarátstve, láske.

Viaceré zvieracie rozprávky majú zdôraznený humoristický charakter, ako je 
to v príbehu o tom, ako prešibaná líška oklamala a podviedla pyšného, ale hlúpeho 
páva, v rozprávke Alfreda  Könnera (1921 – 2008) Svadba pána Pána Pána P va (z nem. [Die 
Hochzeit des Pfaus, 1973] prel. Hana Ferková, 1976), podávanej podľa srbskľa srbskľ ého mo-
tivu, alebo aj v rozprávke Jurija Jakovleva (1928 – 2013) Lev ušiel z domušiel z domuš  (z rus. 
[Lev ušol iz doma, 1971] prel. Ján Štrasser, 1978) kombinujúcej verše s prozaickou 
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naráciou o levovi, ktorý po dobrodružných zážitkoch sa napokon rozhodne, že jeho 
vlasťou je moskovská ZOO, kde sa narodil.  

Osobitnou modifikáciou zvieracích rozprávok sú tie, v podloží ktorých sú 
prítomné prvky domácej folklórnej tradície. K takým patrí kniha Amosa Tutuolu 
(1920 – 1997) Striga z dždžd ungle. Z minulosti môjho mestaôjho mestaô  (z angl. [Feather woman 
of the jungle, 1962] prel. Hviezdoslav Herman, 1978). Desať dobrodružno-rozpráv-
kových príbehov z černošského prostredia sa vyznačuje rozmerom exotiky. Jej nosi-
teľom je prostredie dľom je prostredie dľ žungle, motívy zívy zí každodenného života Jorubov (kmeňa juho-
západnej Nigérie), prvky ich mýtov (ale aj európskej mytológie), povier a zvykov. To 
všetko sa stalo súčasťou dobrodružných, ale pomerne stereotypne komponovaných 
príbehov podávaných na pokračovanie. 

Aj pri jednoduchých zvieracích animovaných rozprávkach sa objavili ambície 
naplniť ich symbolikou. Próza Wernera Heiduczeka (1926) RozpráRozpráRozpr vka o mrzkom 
vtáčatkuáčatkuáč  (z nem. [Der kleine hassliche Vogel, 1973] prel. Hana Ferková, 1979) je evi-
dentne inšpirovaná Andersenovým Škaredým káčatkom (škaredý vtáčik s krásnym 
hlasom sa spočiatku skrýva pred ostatnými, ale napokon práve on svojím spevom 
rozveselí slnko). V andersenovskom duchu vyznieva aj posolstvo, že aj v škaredom 
sa môže skrývať krása, teda že krása je relatívna.ívna.í

Typu biologických rozprávok sa v prekladovej tvorbe 70. rokov približuje azda 
len kniha Jevgenija Čarušina (1901 – 1965) Hlúpe opiúpe opiú čkyčkyč  (z rus. [Pro boky (z rus. [Pro boky ľšich i ma-
leňkich, 1953] prel. Peter Ždan, 1974). Príbehy sú žánrovo rôznorodé: sú tu humorné 
historky o prejavoch zvierat v zajatí aj na slobode, o ich humorných výčinoch a ne-
dorozumeniach s ľuďmi, sú tu tiež poľovnľovnľ ícke príbehy a napokon aj spomienkové 
historky z vlastného detstva a dospelosti väčšinou motivované stretnutím so zviera-
ťom. Z príbehov cítiť aj autentický vzťah k prírode, aj samozrejmosť lovenia zvierat.

Z bohatstva svetovej autorskej rozprávky bolo teda vybraných a preložených 
veľa prľa prľ íťažlivých príbehov, pričom (ako sa konštatovalo už vyššie) tento žáner nebol 
významnejšie ovplyvnený ideologickým príznakom. Preklady autorských rozprávok, 
rovnako ako domáca tvorba v tomto žánrovom okruhu, dokázali poskytovať azyl 
slobodnej tvorbe, ba občas zafungovať aj ako kryptogram. Členitosť poetiky prelo-
žených autorských rozprávok mohla byť v 70. rokoch dobrým inšpiračným zdrojom 
pre rozvoj pôvodnej tvorby a vhodne rozširovala fantazijnú líniu čítania detí. 
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7  IMPORTOVANÁ AUTORSKÁ ROZPRÁVKA ÁVKA Á
  V TEORETICKO-RECEPČNOM 
  INTERPRETAČNOM POHĽADE 
  (Radoslav Rusňák)

Čitateľskľskľ é potešenie, povedané slovami P. Nodelmana (2003, s. 214), nevyplý-
va iba z toho, že príbehy napĺňajú žánrové očakávania príjemcu, resp. íjemcu, resp. í že vychádzajú 
z ustálených naratívnych stratívnych stratí égií ako východiskových modelov, ktoré si už čitateľsky ľsky ľ
osvojil a sú mu blízke. Potešenie z textu môže u detského čitateľa vyplynľa vyplynľ úť aj z rôz-
nych vybočení zo známych modelov. Dokonale známa a opakujúca sa schéma by 
musela byť nevyhnutne nudná, no úplne nová forma by zase bola nezrozumiteľná. 
Žáner (aj rozprávkový) preto predstavuje sumu použiteľných estetických prostried-
kov, ktoré sú autorovi k dispozícii a ktorým čitateľ už rozumie. Dobrý spisovateľ je 
potom ten, ktorý je sčasti konformný s existujúcim žánrom, ale sčasti ho dokáže aj 
rozširovať (Wellek a Warren 1996, s. 336). A práve takto vznikajú zaujímavé autorské 
modifikácie rozprávkovej poetiky. V nasledujúcej reflexii venujeme interpretačnú 
pozornosť vybraným autorským rozprávkam, ktoré svojou poetikou (ale i etikou) 
obohatili kontext čítania detí v 70. rokoch 20. storočia. 

7.1 Koncepcia času včasu vč príprípr behu Michaela Endeho íbehu Michaela Endeho í Hodinový Hodinový Hodinov kvet

Dnes svetoznámy príbeh nemeckého spisovateľa Michaela Endeho ľa Michaela Endeho ľ Momo
(nem. 1973) vyšiel v slovenskom preklade pod názvom Hodinový Hodinový Hodinov kvet (1979, v pre-kvet (1979, v pre-kvet
klade Margity Príbusovej). Kniha o zvláštnom dievčatku potvrdzuje status klasické-
ho diela svetovej literatúry pred deti a mládež od svojho prvého nemeckého vy-
dania do dnešných dní. Príbeh o Mome46 zodpovedá koncepcii „klasickosti“ podľa ľa ľ
H. G. Gadamera47, pretože myšlienkové posolstvo príbehu sa rovnako v čase prvého 
publikovania originálu (i slovenského prekladu), ako aj v kontexte dneška javí viac 
než aktuálnym. Z pozície prekladovej situácie ale na druhej strane nemožno opo-
menúť ani iný zaujímavý fakt: slovenský preklad s titulom Hodinový Hodinový Hodinov kvet nevyvolal kvet nevyvolal kvet
u detského čitateľskľskľ ého publika v čase svojho prvého vydania žiaden výnimočný 
čitateľskľskľ ý ohlas; mohlo by sa dokonca zdať, ť, ť že kniha súhrou okolností neprávom za-
padla prachom. Dnes už môžeme len dedukovať, akť, akť é rôzne príčiny sa za tým skrýva-
li. Pravdou je, že dnes sa príbeh o Mome vďaka prebudenďaka prebudenď ému čitateľskľskľ ému dopytu 
opätovne dostáva zo zaprášených knižničných archívov na police slovenskívov na police slovenskí ých det-
ských knižníc – a aj tento proces znovuobjavenia či nového čítania chtiac-nechtiac 

46 Slovenský preklad, na rozdiel od českého vydania (Děvčávčáv tko Momo a ukradený časý časý č , 1979, 2005), 
meno hlavnej hrdinky deklinuje. 

47 V koncepcii H. G. Gadamera (pozri Compagnon 2006, s. 268) totiž podstata klasiky spočíva prčíva prčí áve 
v schopnosti hovoriť v ktoromkoľvek prľvek prľ ítomnom čase tak, ako keby sa to hovorilo iba tomuto 
času.
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potvrdzuje status klasiky diela nemeckého autora, presnejšie jej variabilnú – a teda 
ešte stále časom a čitateľmi overovanú – súčasť (bližšie pozri Rusňák 2009, s. 30). 

V rozprávkovom románe Hodinový Hodinový Hodinov kvet ide o kvet ide o kvet žánrové „pomedzie“ – kríženie 
štruktúrnych znakov dvoch žánrov. Tejto konštelácii zodpovedá aj rozmer fantastiky, 
ktorá sa podieľa na tvorbe literľa na tvorbe literľ árneho sveta. Ak vychádzame zo stratifikácie fiktív-ív-í
nych svetov podľa R. Prľa R. Prľ édala (podľa J. Heldovej 1985)ľa J. Heldovej 1985)ľ 48, na príbeh o dievčatku Mome 
sa vzťahuje prvý variant, a to vstup neobyčajného prvku do obyčajného sveta. Oby-
čajný príbehový svet zaľudňujú literárne postavy bežných ľudí každodenného ži-
vota – dvaja najlepší priatelia Momy: Beppo Zametač a Giro Sprievodca, ďalej holiďalej holiď č 
Fusi, murár Nikola, krčmár Nino atď. Sď. Sď neobyčajnosťou Momy sa môžeme konfronto-
vať s jej príchodom na scénu. Jej tajomnosť a ojedinelosť vyviera nielen z nejasnosti 
príchodu nevedno odkiaľ, ale aj zľ, ale aj zľ neobyčajnosti zovňajška a charakteru. Literatúra 
pre deti a mládež si ako centrálneho hrdinu vyžaduje detský charakter, resp. stvore-
nie či vec, ktorému sú detské charakteristiky vlastné. V tomto smere môžeme Momu 
identifikovať ako detskú hrdinku, ktorá je ako centrálna postava príbehu sirotou. Ako 
upozorňuje P. Nodelman a M. Reimerová (c. d., s. 213), knihy pre deti sa na seba vo 
všeobecnosti podobajú a majú k sebe oveľa bliľa bliľ žšie, než by sa mohlo zdať na prvý 
pohľad. Aj najznľad. Aj najznľ ámejšie a najslávnejšie príbehy literatúry pre deti a mládež (a po-
tešenie  z nich plynúce) nespája vznešená predstava, že sú nevyhnutne unikátne 
a absolútne jedinečné, ale práve to, že majú mnoho spoločné s príbehmi, ktoré už 
dieťa predtým čítalo, vďaka ďaka ď čomu sa môže oprieť o svoju predchádzajúcu skúsenosť 
(a mať z anticipovania nasledujúcich udalostí príbehu adekvátne potešenie). Sú 
teda inovatívnymi variívnymi varií áciami základných rozprávacích modelov a čitateľskľskľ ý zážitok 
plynie aj z naplnenia tzv. horizontu očakčakč áakáak vania (H. R. Jauss)49.

Moma teda do príbehu vstupuje s neobyčajným fyzickým zjavom (blízkym 
marginalizovanej rómskej komunite, ale v príbehu sa tento aspekt ďalej neaktuali-ďalej neaktuali-ď
zuje) a zároveň ako sirota bez rodičovského zázemia a domova50.

Sirota ako hlavná detská hrdinka nevyhnutne predznamenáva aj nezávislosť 
a slobodu od dospelých osôb; na druhej strane však evokuje aj potenciálne nebez-
pečenstvo, plynúce z nedostatku ochrany rodičovskou láskou a opaterou. Zobrazo-
vanie sirôt ako hlavných postáv môže mať podľa P. Nodelmana aľa P. Nodelmana aľ M. Reimerovej c. d., 
s. 197) dva relevantné dôvody: autor sa chce zamerať na prirodzenú detskú túžbu 

48  Prvý variant uvádza prienik neobyčajného prvku do obyčajného sveta; druhý variant vstup oby-
čajného prvku do neobyčajného sveta a posledným variantom je prítomnosť neobyčajných prv-
kov v rovnako neobyčajnom svete.

49  Horizont očakávania (H. R. Jauss, termín pochádza od H. G. Gadamera) – nový text v čitateľovi ľovi ľ
evokuje celok očakávaní a pravidiel hry, na ktoré ho pripravili predchádzajúce diela, a tie sa môžu 
v priebehu čítania meniť, opravovať, opravovať ť, modifikovať, modifikovať ť, ť, ť či len jednoducho reprodukovať (podľa Com-ľa Com-ľ
pagnon c. d., s. 233).

50 Ukážka:  „A skade si prišA skade si prišA skade si pri lo, dieťa?ťa?ť “
 Moma neisto uká Moma neisto uká Moma neisto uk zala kdesi do diaľky?ľky?ľ
 „Kde máš rodičov“ vyzvedal sa muž ďalej.ž ďalej.ž ď
 Dieťa hťa hť ľadelo naľadelo naľ ňho aj na ostatných bezradne aých bezradne aý málinko pokrčilo plecia. Ľudia okolo pozreli na seba 

a vzdychli (s. 15 – 16).
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po nezávislosti; resp. chce zvýrazniť strach detí zo straty ochrany, ktorú im dospelí 
poskytujú. Na hlavnej hrdinke v pozícii siroty je zvláštne aj to, že svojím statusom 
nijako zásadne netrpí, presnejí, presnejí šie vôbec ho nevníma ako psychicky traumatizujúci. 
Navyše jej osobnosť je po emocionálnej stránke zrelšia než mnohé dospelé postavy, 
s ktorými prichádza do kontaktu a ktoré jej osobnostnú autoritu aj navonok deklaru-
jú svojimi návštevami u nej, mimovoľne ju postaviac do pozície mediátorky medzi-
ľudských vzťahov. A Moma všetky vzťahy lieči len sústredeným počúvaním.  

Neobyčajnosť v koncipovaní postavy Momy je znásobená aj priestorovou 
dištanciou jej bydliska od ostatných – usídli sa totiž v starom divadelnom koloseu, 
amfiteátri. Pozitívnou postavou Momy sa vívnou postavou Momy sa ví šak vstup neobyčajnosti do príbehu len 
iniciuje; jej náprotivkom sa stanú záporné postavy sivých mužov, nenápadných osôb 
v sivých oblekoch, neustále fajčiacich a šíriacich chlad. Táriacich chlad. Táriacich chlad. T to strašidelná spoločnosť 
sivých mužov, ako poznamenáva J. Poláková (2007), núti ľudí pod rôznymi (spravidla 
veľmi zištnými) zámienkami šetriť čas, o ktorý ich však v skutočnosti oberajú. Keď sa 
už situácia vyhrotí do tej miery, že hrozí reálne ovládnutie sveta organizovanou sku-
pinou sivých mužov, správca času a zároveň úhlavný nepriateľ sivej skupiny, majster 
Hodinus, sa rozhodne zasiahnuť. Na intervenciu proti desivej komunite tajomných 
mužov s klobúkmi a cigarami potrebuje pomoc dieťaťa, krehkej hlavnej hrdinky. Tá a, krehkej hlavnej hrdinky. Tá a, krehkej hlavnej hrdinky. T aj 
kvôli svojim blízkym priateľom, ktorľom, ktorľ ých muži šikovnou manipuláciou nielen okradli 
o čas, ale zároveň ich pripravili o pokoj duše, výzvu postaviť sa mocnej presile prijme. 
Moma sa do zdanlivo vopred prehratého boja proti armáde dobre organizovaných 
sivých mužov púšťa sama, a to iba s kvetom v ruke a korytnačkou Kassiopeiou pod 
pazuchou, aby silou svojej nedospelosti a nevinnosti napokon zvíťazila. 

Môžeme teda povedať, ť, ť že neobyčajnosť, sť, sť ktorou do príbehu vstupuje Moma, 
so sebou v závese prináša aj zásadný sujetotvorný problém: zdanlivá úspora času 
(akoby šlo o investíciu, ktorú je možné zhodnotiť) sa v skutočnosti stáva sofistiko-
vanou krádežou, udržiavajúcou bytostnú existenciu sivých mužov a umožňujúcou 
znásobovanie ich počtu. Veličina času sa preto príchodom sivých mužov stále viac 
zviditeľňuje a zhmotňuje, až napokon nadobúda črty predmetovej postavy – kvetu.

Je nesporne zaujímavé, v koľkých rôznych obmenách môžeme v príbehu 
Michaela Endeho lokalizovať čas. Čas tu akceleruje (majster Hodinus náhle zostar-
ne, kvet času zrýchlene zaniká); je reverzibilný (spý (spý ätné prúdenie času v Nijakej ulici 
spôsobuje omladenie); disponuje schopnosťou retardácie (spomaľuje sa – čím rých-
lejšie siví muži utekali, tým boli pomalší); dokonca má schopnosť vyvolať vlastnú 
neexistenciu (majster Hodinus ako správca času zaspal, aby plynutie času na určitú 
dobu prerušil – všetko v tom momente stvrdne). Čas má schopnosť vstupovať do tela
(vo fiktívnej ontolívnej ontolí ógii literárneho sveta); má schopnosť vystupovať z tela (v Nijakej 
ulici v smere k Ničiemu domu); objavuje sa podmienka jeho obojsmerného prúdenia
(musí existovať rovnováha a harmónia v protichodnom prúdení času v oboch sme-
roch); a napokon je to aj schopnosť absolútnej časovej redukcie (maximálna redukcia 
a akoby zhustenie času do jedinej existujúcej hodiny pre Momu).

Čas ako konštrukčná príbehová veličina, ktorá sa v procese prekladu origi-
nálneho textu (Momo, 1973) v titule slovenskej verzie aj aktualizovala (Hodinový Hodinový Hodinov
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kvet, 1979)kvet, 1979)kvet 51, vytvára vo svojich literárno-umeleckých modifikáciách štvordimen-
zionálne kontinuum. Prvým rozmerom kontinua je reálne existujúci čas, potrebný 
na oboznámenie sa so sujetom príbehu – teda čas čitateľa; druhľa; druhľ ým rozmerom je 
fiktívny literívny literí árny čas, ktorý je umeleckým spôsobom zviditeľnený a zhustený (Bach-
tin 1989, podľa ľa ľ Šimon 1997) – teda čas príbehu. V treťom rozmere čas implicitne 
vystupuje ako iniciátor dobrodružstva, a to tak dobrodružstva hľadania, ako aj po-ľadania, ako aj po-ľ
znania. V holistickom rozmere predstavuje tento rozmer času pre príbeh pozitívnu ívnu í
hodnotu; v parciálnom (presnejšie v nedourčených miestach) však nadobúda – pa-
radoxne – potenciálne negatívny nívny ní áboj: správca času, majster Hodinus, odporúča 
Mome vzdialiť sa od neho, keď bude zaspávať; vť; vť niektorých momentoch majster 
náhle zostarne; majster vyhýbavo odpovedá na priamu otázku Momy, či on sám je 
smrť a pod. Štvrtý rozmer času by sme mohli nazvať figurálnym spredmetneným ča-
som – teda časom ako zhmotnenou postavou (entitou), ktorá v príbehu berie na se-
ba materiálnu podobu kvetu. Z pozície znaku je kvet symbolom; v príbehu sa však 
aktualizujú len niektoré jeho významy. Spredmetnený čas v kvetovej substančnej 
podobe je akoby neúplnou postavou: je postavou sčasti autonómnou, ale sčasti aj 
závislou; sčasti predmetovou, ale sčasti aj éterickou. Príbeh sémanticky aktualizuje 
najmä vegetačné obdobie kvetu ako znakové vyjadrenie nezadržateľného plynutia 
času (literárne zhusteného do jednohodinového časového cyklu). Kvet času sa pre si-
vých mužov stáva komoditou a manipulovateľnou investíciou, ktorá sporením doká-
že vytvárať a akumulovať zisk. V tomto smere aj zamrznuté kvety v trezore, slúžiace 
ako existenčné zásoby pre sivých mužov, sú len dočasným pozastavením vegetačnej 
existencie kvetu, pričom negácia (presnejšie dočasné zamrazenie) len z mínusového 
hľadiska potvrdzuje temporľadiska potvrdzuje temporľ álny status kvetu. 

Vzťah medzi Momou a majstrom Hodinusom (resp. aj korytnačkou Kassio-
peiou, ktorá je pre Momu vždy bezpečným ukazovateľom cesty aľom cesty aľ správneho smeru) 
pripomína osvojovanie si poznania a životných právd pod starostlivým dohľadom ľadom ľ
učeného majstra v tradícii východnej filozofie52. Túto domnienku potvrdzuje aj uplat-
nenie tzv. hádankovédankovédankov ho princípuípuí  a hľadania odpovedľadania odpovedľ í, vedí, vedí úcich ku kognitívne nívne ní ároč-
nému a v literatúre pre deti a mládež nesamozrejmému vyvodeniu myšlienkových 
konštruktov vyššej abstrakcie, v tomto prípade o prúdení času: Moma pod vedením 
majstra Hodinusa dôjde kôjde kô záveru, že prítomnosť je iba preto, lebo sa budúcnosť pre-
mieňa na minulosť. Prichádza k poznaniu, že vlastne neexistuje okamžik, ktorý je 
práve teraz – teda prítomnosť, ale len minulosť, ale len minulosť ť a budúcnosť. V tomto vrchole príbe-
hu sa treba prikloniť k tvrdeniu M. Nikolajevy (1998), ktorá M. Endeho (spolu s niekoľ-
kými ďalďalď šími autormi svetovej literatúry pre deti a mládež) označuje za autora, ktorý 
vlastne nepíše pre deti. Napriek tomu, že mnohí z autorov to nepopierajú, ich diela 
sa vždy nanovo označujú za intencionálnu literatúru, a preto aj nás istým spôsobom 
vedú k nutnému redefinovaniu pojmu literatúry pre deti a mládež. Podľa M. Niko-ľa M. Niko-ľ

51 Podobne sa čas zviditeľnil aj v českom preklade názvu: Děvčávčáv tko Momo a ukradený časý časý č  (1979, 
2005).

52  Podľa viacerľa viacerľ ých zdrojov M. Ende inklinoval k východnej filozofii zen-budhizmu. 
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lajevy stále viac diel detskej literatúry prekračuje jej zaužívanžívanží é hranice a posúva sa 
čoraz bližšie k tzv. mainstreamového prúdu, t. j. bližšie k literatúre pre dospelých. 
TýTýT m sa zároveň stále viac vystavujú aj prenikaniu takých typicky postmoderných čŕt, 
ako je žánrový eklekticizmus, polyfóeklekticizmus, polyfóeklekticizmus, polyf nia, metafikcia či rozpad tradičných naratívnych ívnych í
štruktúr. A platí to aj pre Endeho literárnu tvorbu. V tomto kontexte možno súhla-
siť aj s niektorými anglo-americkými literárnymi teoretikmi, ktorí sú presvedčení, í, í že 
texty detskej literatúry majú v skutočnosti nie jedného, ale dvoch implicitných ých ý čita-
teľovľovľ . J. P. May (1995, podľa Nodelman aľa Nodelman aľ Reimerová c. d.) konštatuje, že detské knihy 
sú čítané nielen deťmi, ale aj dospelými, takže to nie sú knihy zamerané iba na jedno 
čitateľskľskľ é publikum. Podobne Z. Shavitová (1986, s. 71) podotýka, že texty detskej 
literatúry majú nevyhnutne dvoch implicitných čitateľov, aľov, aľ to tzv. pseudoadresáta
a adresáta reálneho. Dieťa ako oficiálny čitateľ textu nie je určený na jeho plnú reali-
záciu, a preto je podľa tohto zaujľa tohto zaujľ ímavého názoru viac ospravedlnením pre literárny 
text než jeho pravým adresátom. Týtom. Týtom. T m sa v skutočnosti stáva dospelý adresát, ktorý 
dokáže zo znakovej podstaty literárneho textu derivovať oveľa viac neľa viac neľ ž implicitný 
detský čitateľ, vydľ, vydľ ávaný za „oficiálneho“. Momin pr“. Momin pr“ íbeh, obzvlášť jej hľadanie pod-ľadanie pod-ľ
staty času v rozhovoroch s majstrom Hodinusom (ako aj prostredníctvom odkazov 
a správ na pancieri Kassiopei) by túto domnienku určite potvrdzoval. Na druhej stra-
ne však nemôžeme opomenúť fakt, že slovenské vydanie sa v plnej miere usiluje 
zvýrazniť status primárne detského implicitného čitateľa: vypovedľa: vypovedľ á o tom nielen ty-
pografia písma a ilustračná stránka umeleckého textu, ale najmä preklad. V preklade 
M. Príbusovej sa meno hlavnej hrdinky nevníma ako nesklonné, ale dôsledne sa dek-
linuje. Mohli by sme povedať, ť, ť že jej preklad iba rešpektuje slovenčinu ako flektívny ívny í
jazyk. Na druhej strane však môže ísť aj o zámerné prispôsobovanie sa rečovej praxi 
dieťaťa, ktoré systém pravidiel skloňovania prirodzene prenáša aj na slová a slovné 
spojenia, ktoré predtým ešte nikdy nepočulo (pozri Vužňáková 2009, s. 66; tiež Vuž-
ňáková 2012, s. 141 – 143). Dievčenské meno Momo by preto dieťa vo svojej reči 
začalo spontánne skloňovať. Čo sa týka mien ďalďalď ších postáv – slovenský preklad je 
verný: Beppo Zametač (Beppo Straßenkehrer), Giro Sprievodca (enkehrer), Giro Sprievodca (enkehrer Girolamo Fremden-
füfüf hrer), Kassiopeia (hrer), Kassiopeia (hrer Kassiopeia), siví muži (die grauen Herren), Nino (Nino), Nikola (Ni-
cola), pán Fusi (Herr Fusi). Literárnu aktualizáciu prototextu z dôvodu prispôsobenia 
mena domácemu kontextu, ako aj porozumeniu zo strany predpokladaného det-
ského adresáta možno postrehnúť najmä pri mene správcu času, majstra Hodinusa 
(v pôvodine Meister Hora; český preklad meno neaktualizuje a ponecháva ho v tvare 
majster Hóra).

Rozprávkový román Michaela Endeho je v slovenskej prekladovej literatúre 
v kontexte 70. rokov nepochybne jednou z najpozoruhodnejších kníh, ktorá, ako 
naznačuje aj česká reedícia titulu, rozhodne ešte nepovedala svojím zásadným myš-
lienkovým posolstvom posledné slovo v literárno-komunikačnej interakcii so slo-
venským (detským?) čitateľom. Literľom. Literľ árna hrdinka Moma totiž čitateľa aj dnes ume-ľa aj dnes ume-ľ
lecky sugestívnym spívnym spí ôsobom presviedča, že človeku skutočne zostáva iba ten čas, 
ktorý venoval druhým.
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7.2 Poznávanie ako dobrodružvanie ako dobrodružvanie ako dobrodru stvo vžstvo vž próprópr ze Kennetha Grahamaóze Kennetha Grahamaó
                           Žabiakove dobrodruŽabiakove dobrodruŽ žabiakove dobrodružabiakove dobrodru stvžstvž ástvástv

Literárne dielo K. Grahama vyšlo v pôvodnom anglickom vydaní pod názvom 
The Wind in the Willows (Vietor vo vŕbach) v roku 1908. Slovenský preklad z roku 1972 
sa pôvodného názvu nepridŕžal a edične stavil na akčnejší a epickejší titul Žabiakove Žabiakove Ž
dobrodružstvžstvž ástvástv 53. Grahamov príbeh o Krtovi a Potkanovi, dvoch verných priateľoch, ľoch, ľ
patrí dnes do oblasti klasickej svetovej literatúry pre deti. Z hľadiska kompoziľadiska kompoziľ čnej 
funkcie sa realizovanie vzťahu medzi oboma postavami (Krtom a Potkanom) pribli-
žuje koncepcii figuráfiguráfigur lnej dvojice. Obe postavy totiž vytvárajú vzájomnú konfiguráciu 
a sú postavami, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a navzájom potrebujú, akoby jedna bez 
druhej nemohla byť (Všetička 2001, s. 42).

Podľa J. Sladovej (2008, s. 350) nejde vľa J. Sladovej (2008, s. 350) nejde vľ tomto prípade o čistý variant roz-
právkového žánru, pretože je kontaminovaný aj prvkami dobrodružného románu, 
príbehu so zvieracím hrdinom, ako aj bájky či poviedky. Dielo od K. Grahamea je 
príbehom zvierat žijúcich na brehu rieky a v jej blízkom okolí, ktorí, ktorí ému – slovami 
J. Sladovej – nechýbajú typické črty anglického prostredia. Recenzie a literárnoved-
né interpretačné štúdie sledovaného textu tak v anglo-americkom, ako aj česko-slo-
venskom kontexte (pozri Jurčo, 1972, s. 633; Sladová, 2008, s. 350 – 354; Nodelman 
a Reimerová c. d., s. 153 – 154, 156; Sarland 2005, s. 37 – 39) majú k sebe veľmi blízko: 
Grahamov príbeh prirovnávajú k pastorálnej idyle (na život Krta totiž možno naze-
rať aj ako na sled príjemníjemní ých idylických obrázkov), ktorá odsudzuje dobrodružstvo 
ako neželanú aféaféaf ru a zbytočné naháňanie sa za niečím novým, ďalekďalekď ým a exotic-
kým. Zámer škótskeho autora je skôr zvýraznený vo videní samotného života ako 
veľkého dobrodružstva, pričom najväčším z dobrodružstiev je práve poznávanie 
a intenzívne preciívne precií ťovanie každodenného života. Pravým hrdinom už potom nie je 
bohatý, tvrdohlavý, tvrdohlavý ý a falošný Žabiak, ale Krt, napĺňajúci svojou skromnosťou, priateľ-
skosťou a ústupčivosťou skôr rolu antihrdinu. Pokojný a jednoduchý život, v ktorom 
nemá priestor falošnosť,ť,ť zbytočný prepych a materializmus, dôraz na skutočné city 
a pevné vzťahy, lyrické prírodné scenérie spojené s filozofickými úvahami o živote, 
ako aj jemný humor – to všetko sú v očiach recenzentov a interpretátorov základné 

53  V roku 1992 vyšla kniha K. Grahamea aj vo vydavateľstve Fortuna pod nľstve Fortuna pod nľ ázvom RozpráRozpráRozpr vky spod 
vŕvŕv byŕbyŕ , ktorby, ktorby ý je pôvodnému názvu bližšie. V prípade tohto vydania však ide o nevydarenú „vypre-
parovanú“ verziu príbehu pre najmenších čitateľov. Vľov. Vľ roku 2001 zas české vydavateľstvo Albatros ľstvo Albatros ľ
vydalo knihu pod inovovaným názvom VíVíV tr ve vrbítr ve vrbí ách aneb ŽabŽabŽ ákova dobrodružstvžstvž ístvístv , í, í čím premos-
tili originálny titul diela s česko-slovenskou prekladovou praxou. 

 V súvislosti s titulom diela v slovenskom preklade môžeme spätne upozorniť na 60. roky a podob-
ný počin prekladateľskľskľ ého zásahu do titulu knihy O. Preusslera Vodníčkove dobrodružstvžstvž ástvástv  (1969; 
v origináli Der kleine Wasserman – pozri Rusňák 2012, s. 143 – 157). Dobová slovenská literárna 
kritika na stránkach Zlatého májaájaá  (Jurčo, c. d., s. 633) v tomto počine videla mystifikáciu zo strany 
prekladateľa ľa ľ či vydavateľstva, pretoľstva, pretoľ že pôvodný názov má skôr prvky antidobrodružnosti, ktorá 
korešponduje s duchom originálneho textu a je vyjadrením sémantického gesta škótskeho au-
tora. Č

ponduje s
Č
ponduje s

o je však podstatnejšie, po obsahovej stránke sa slovenský preklad vydaril, a to, čo jeho 
titul z prototextu nevystihol, teda lyrickú atmosféatmosféatmosf ru a poéziu prírody, priniesla obsahová stránka 
v umelecky presvedčivom preklade.  
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kontúry slávneho literárneho príbehu. V Grahamovej stratégii je zárukou pokojné-
ho života hlavne poznanie svojho miesta v prírode (a analogicky aj v spoločnosti) 
a neprekračovanie všeobecne platných zákonov. Ozvenu neprekračovania zákonov 
a konformnosť spojenú s dodržiavaním noriem a pravidiel by sme dnes mohli pova-
žovať aj za echo éry pôvodného vzniku literárneho textu. Zvlášť preto, lebo vo vzťa-
hu k novému kontextu Grahamovho diela na Slovensku (teda k roku 1972) došlo 
podľa M. Jurľa M. Jurľ ča vo výchovnom pláne príbehu aj k zníženiu hodnôt, hoci estetická 
hodnota vďaka vernďaka vernď ému, umelecky presvedčivému prekladu (preklad Peter Čačko, 
verše prebásnila Jana Šimulčíková), zostala neporušená. Výchovné hodnoty sú v lite-
rárnom texte vždy do istej miery aj spoločensko-kultúrnym odrazom obdobia zrodu 
knihy – v tomto prípade teda viktoriánskej epochy s jej hodnotovou stratifikáciou (aj 
čo sa detskej literatúry týka).  

Príbeh ŽabiakovŽabiakovŽ ýabiakovýabiakov ch dobrodruých dobrodruý žstievžstievž  je vystavanstiev je vystavanstiev ý na variačnom princípe, v kto-
rom sa sujetotvornou stáva prvá kapitola (pozri Nodelman a Reimerová c. d.). V nej 
Krtko neodolá pokušeniu spojenému s príchodom jarného počasia a zanecháva 
upratovanie svojho obydlia, aby sa nechal očariť časom ničnerobenia stráveným 
na nábreží rieky. Všetky nasledujúce kapitoly sú v rôznom smere variáciou úvodnej 
a zachytávajú príbehy a príhody zvierat, ktoré rovnako láka opustiť svoj domov. Krt-
kov introdukčný príbeh je potom kontrapunktom toho, čo sa v príbehu udeje. Je 
teda jedným z naratívnych modelov odchodu hrdinu zívnych modelov odchodu hrdinu zí domu, ktorý následne slú-
ži ako schéma pre komplexnejší a problematickejší vzťah medzi Potkanom a Ža-
biakom. Variácie tej istej schémy, resp. rôzne formy toho istého modelu, sú podľa ľa ľ
P. Nodelmana (c. d., s. 205) typické naratívne ívne í štruktúry literatúry pre deti a mládež, 
dodávajúce jej zároveň základný didaktický impulz, pričom je tento variačný princíp 
charakteristický pre celé ľudské úsilie, ktorým sa ľudia usilujú dať zmysel tomuto sve-
tu; inými slovami ide o vzťah začlenenia nových skúseností človeka do jeho starších 
skúsenostných schém.   

Z literárnohistorického pohľadu je zaujľadu je zaujľ ímavé, že v 70. rokoch, teda v čase pr-
vého slovenského vydania ŽabiakovŽabiakovŽ ýabiakovýabiakov ch dobrodruých dobrodruý žstievžstievž , sa diskusie ostiev, sa diskusie ostiev detskej literatú-
re vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických začali čoraz zásadnejšie meniť 
(pozri Sarland c. d., s. 33). V odbornom diskurze sa začalo skloňovať najmä to, ako sa 
v detskej fikcii určité skupiny postáv objavujú viac než ostatné, resp. ako sú niektoré 
skupiny v textoch pre deti opakovane negatívne stvívne ství árňované v zaužívanžívanží ých stere-
otypoch. Jedným z argumentov bol aj fakt, že detské knihy podporujú a pretláčajú 
hodnoty a významy určitej konkrétnej spoločenskej formácie – presnejšie: sú pohľa-ľa-ľ
dom z mužského zorného uhla a zároveň pohľadom osľadom osľ ôb bielej pleti. Týb bielej pleti. Týb bielej pleti. T m, že mno-
hými protagonistami v detských knihách boli práve postavy bielych chlapcov, bolo 
zároveň naznačené, že knihy pre deti boli nevyhnutne rasistické, vytvárajúce rôzne 
predsudky voči osobám a skupinám s nižším sociálnym statusom. Do týchto diskusií 
sa dostal aj svetoznámy text K. Grahama s jeho štyrmi centrálnymi antropomorfizo-
vanými postavami. 

V zrkadle nového čítania sa poukázalo najmä na fakt, že v ŽabiakovŽabiakovŽ ýabiakovýabiakov ch dob-ých dob-ý
rodružstvžstvž ástvástv ch sú najdôležitejšie vzťahy v podstate iba medzi mužskými postavami: 



79

Krt, Potkan, Jazvec, Žabiak sú reprezentantmi výhradne mužskej skupiny. Zároveň sú 
to zreteľne britské zvieratá, ktoré svoj čas trávia vzájomnými socializačnými vzťah-
mi, jeden s druhým. Z dnešného aspektu by absencia ženského elementu v skupi-
ne hrdinov mohla evokovať aj niečo zo sexuálnych preferencií mužských postáv. 
Ak by kniha bola napísaná dnes, čitatelia by sa mohli domnievať, ť, ť že deťom ponúka 
postoj vedúci k žci k žci k ivotnému štýlu homosexuálov (pozri Nodelman a Reimerová c. d., 
s. 153). Z naznačených vzťahov je zaujímavý najmä centrálny vzťah celého príbehu 
– vzťah Krta a Potkana, ktorý sa, ako podotýka Ch. Sarland (c. d., s. 41), veľmi podo-
bá vzťahu dvoch mužov žijúcich spolu v spoločnej a šťastnej domácnosti, z ktorých 
jeden (Krt) je pod ochrannými krídlami druhého (Potkana). Podľa E. K. Sedgwickovej ľa E. K. Sedgwickovej ľ
(1985, s. 123) je však práve ticho okolo možnej sexuálnej príťažlivosti pre mužov dô-
ležité, pretože u muža ide vždy v prvom rade o upevnenie si vzájomných vzťahov 
s ostatnými mužmi. Podotýka, že muži sú riadení tzv. mužskou homosociálnou túž-
bou a homosociálnosť tradične vyžaduje homofóaduje homofóaduje homof biu ako podmienku na to, aby bola 
medzi mužmi akceptovaná. Literárny text K. Grahama svojím spôsobom umožňu-
je u chlapčenských čitateľov vznik homosociľov vznik homosociľ álnosti (podľa Nodelman a Reimerovľa Nodelman a Reimerovľ á 
c. d., s. 167). 

V tomto prípade je veľmi podstatné upozorniť na kontext doby, v ktorej lite-
rárny text K. Grahama vznikol. Z hľadiska spoloľadiska spoloľ čenského a kultúrneho zázemia auto-
rovej súčasnosti je jasné, že jeho zvierací hrdinovia žijú iba takým životom, ako mno-
ho bežných mladých mužov (džentlmenov) v danom čase. Mnoho viktoriánskych 
mužov sa, slovami E. Showalterovej (1990, podľa Nodelman aľa Nodelman aľ Reimerová c. d., s. 153), 
ženilo neskoro alebo vôbec a svoj staromládenecký život trávili v mužskej spoloč-
nosti založenej na výlučne mužských priateľstvľstvľ ách. Pre čitateľov vľov vľ danom čase teda 
správanie mužských zvieracích hrdinov neimplikovalo nič z ich sexuálnych preferen-
cií. 

Súčasný kontext uvažovania o literatúre pre deti a mládež aj v pojmoch ako 
gender čgender čgender i queer54queer54queer v mnohom pripomína myšlienku P. Hollindalea (1988, podľa Nodel-ľa Nodel-ľ
man a Reimerová c. d., s. 201), podľa ktorej je vľa ktorej je vľ ýraznou črtou mnohých klasických 
diel detskej literatúry to, že akoby podkopávali či oslabovali práve tie hodnoty, ktoré 
sa v nich povrchovo a navonok objavujú ako vyzdvihované. Čítanie s dôrazom na 
genderové kategórie sa dnes v duchu myšlienky P. Hollindalea proklamujú ako je-
den zo spôsobov tzv. čítania proti textučítania proti textučí , ktoré by malo znásobiť a prehĺbiť čitateľskľskľ ý 
zážitok. Dodajme, že aj čítanie proti textu môžeme vnímať ako jeden zo znakov kla-
sického diela, ktoré je (gadamerovsky) schopné hovoriť v ktoromkoľvek obdobľvek obdobľ í tak, 
ako keby to hovorilo len tomu obdobiu. 

54  Doslovným prekladom teórie queer (Queer theory), ktorej hlavnrie queer (Queer theory), ktorej hlavnrie queer ými predstaviteľkami sú E. K. Sed-
gwicková a J. Butlerová, by mohlo byť pomenovanie „teória zvláštnosti, divnosti“. Z“. Z“ pôvodne 
hanlivého a negatívneho oznaívneho oznaí čenia sa časom stalo oficiálne pomenovanie teórie, ktorá podľa ľa ľ
J. Cullera (2002, s.142) pracuje s marginálnym – teda s tým, čo zostalo ponechané bokom ako 
perverzné, spoločensky neprijateľné, radikálne odlišné – a to v záujme analyzovania kultúrnej 
konštrukcie centra: teda heterosexuálnej normatívnosti. Teívnosti. Teí ória queer kriticky skúma kultúru za-
loženú na popretí homoerotických vzťahov ako takých.
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7.3 Večnčnč ý ný n chlapec Peter Pan Jamesa Matthewa Barrieho 

KýKýK m pre literárny svet ŽabiakovŽabiakovŽ ýabiakovýabiakov ch dobrodruých dobrodruý žstievžstievž , ako podotstiev, ako podotstiev ýka M. Jurčo 
(c. d., s. 633), je charakteristická nenásilná interferencia fantastického animálneho 
sveta s ľudským, v prípade literárneho priestoru v diele Jamesa Matthewa Barrieho 
Peter Pan (1971, preklad Elena Dzurillová) ide o ostrý stret dvoch antagonistických 
svetov: reálneho, reprezentovaného rodinou Darlingovcov s deťmi (sústredenými 
okolo Wendy), a fantastického, reprezentovaného postavou Petra Pana a jeho kra-
jinou Kdenič-Tunič55 (so všetkými jej bytosťami a reáliami). V prípade slovenského 
prekladu Petra Pana však treba upozorniť na skutočnosť, ť, ť že do slovenského kontextu 
literatúry pre deti bola prekladaná už prerozpráprerozpráprerozpr vaná, a tým činom zjednodušená ver-
zia príbehu o chlapcovi, ktorý odmietol dospieť. Originálny literárny text bol preroz-
právaný May Byronovou, ktorá recepčne otvorila text aj detským čitateľom niľom niľ žšieho 
veku.56 Preklad fantazijnej krajiny či mena Petrovho úhlavného nepriateľa, resp. vľa, resp. vľ íly 
do slovenčiny (Kdenič-Tunič, č, č Kubo Hák, Cililing – v origináli Neverland,Neverland,Neverland Captain Hook, 
Tinker Bell) môžeme chápať ako adaptáciu kultúrneho kontextu (Klingberg), resp. ako 
literáliteráliter rnu aktualizáciu prototextu z hľadiska domľadiska domľ ácej umeleckej konvencie (Ďurišin) – 
v tomto prípade rešpektujúcej detského čitateľa ranľa ranľ ého školského veku.

Peter Pan, chlapec, ktorý dobrovoľne odmietol dospieť, sa stť, sa stť áva vodcom sku-
piny Stratených chlapcov, s ktorými nielen žije vo fantazijnej krajine Kdenič-Tunič, 
ale ako ich spolubojovník zvádza po ich boku urputné boje so skupinou červenokož-
cov – Indiánov, ako aj s bandou dospelých pirátov, ktorých kapitánom je Kubo Hák, 
nezmieriteľný nepriateľ Petra Pana. Do tejto zvláštnej krajiny sa z obyčajného sveta 
dostáva Petrova rovesníčka Wendy (spolu s bratom Johnom a Michaelom) a stáva sa 
pre všetkých Stratených chlapcov tým, čo im chýba najviac, a to mamou. Príbeh vr-
cholí porážkou pirátov a zožratím Kuba Háka tikajúcim krokodílom, ako aj šťastným 
návratom Wendy a jej bratov domov (spolu so Stratenými chlapcami). Jediný, kto ý, kto ý
návrat – ako i dospievanie – odmietne, je Peter. 

Ak je pravdou tvrdenie G. A. Hudsonovej (2006, s. 313 – 315), príbehu o Pet-
rovi Panovi môžeme hlbšie čitateľsky porozumieľsky porozumieľ ť vtedy, ak vezmeme do úvahy 
kontext doby, z ktorej literárny text vzišiel. Podľa autorky sa prvky satiry aľa autorky sa prvky satiry aľ paródie 
dostávajú do Barrieho diela najmä v súvislosti s jeho zámerom postaviť sa svojím 
príbehom kontroverzne k dielu básnika W. Wordswortha, ktorý, iný, iný špirovaný Platóno-
vou idealistickou koncepciou o rozpamätávaní sa duše na svet ideí, í, í ódicky glorifiko-
val obdobie detstva ako času, kedy si je detská duša v ranom štádiu života ešte ve-
domá svojej predexistenčnej formy duchovného bytia. J. M. Barrie svojím fiktívnym ívnym í
svetom Platónov koncept sveta ideí na jednej strane rešpektuje (existencia krajiny

55  Ide o prekladovú aktualizáciu pomenovania krajiny (v anglickom origináli Neverland). V naj-
novšom slovenskom preklade knihy Peter Pan (Bratislava: Slovart, 2008; preklad Adriana Oravco-
vá) sa fantazijná krajina pomenováva Krajina-Nekrajina.

56  Slovenský preklad uvádza v tiráži spodnú vekovú hranicu čitateľstva sedem rokov.ľstva sedem rokov.ľ



81

Kdenič-Tunič), na druhej ho však aj neguje (nebezpečný charakter života i ľudí vo fan-
tazijnej krajine). G. A. Hudsonová vidí v Petrovi Panovi viacero elementov, ktoré Bar-
rieho spájajú s L. Carrollom. Radí medzi ne napríklad nonsensové prvky, realizáciu 
cesty do fantastického sveta, ako aj využitie konkrétnej reálie ako prahu medzi dvo-
mi svetmi (u Carrolla zrkadlo, u Barrieho okno). Navyše, v naratívnej stratívnej stratí égii autor 
využíva, podobne ako L. Carroll, zaužíva, podobne ako L. Carroll, zauží žívanžívanží ý a v detskej literatúre osvedčený binárny 
model domov – svet (presnejsvet (presnejsvet šie domov – svet – návrat domov).

Mnohé postavy z príbehov pre deti sa vydávajú na cestu a opúšťajú domov 
s túžbou odpútať sa od neho. Pre domov sú spravidla vždy charakteristické rôzne 
obmedzenia, a preto literárni hrdinovia chcú byť slobodnejšími. Finálne riešenie 
však napokon vedie hlavného protagonistu k poznaniu, že domov je hodnotou, kto-
rá sa nesmie nivelizovať, ať, ať toto nové poznanie je v odraze prežitých dramatických 
udalostí a zvratov omnoho ustálenejšie. Napriek tomu, že hlavného hrdinu napĺňa 
radosť z nových skúseností, ktorí, ktorí é by doma určite nezažil, po návrate domov napo-
kon prichádza akceptovanie obmedzení, ktorí, ktorí é hrdina pôvodne odmietal, resp. ktoré 
ho priviedli k odchodu (bližšie pozri Nodelman a Reimerová c. d., s. 213). Aj v Bar-
rieho stratégii sa takéto modelovanie hrdinu uplatní: nie však v prípade Petra Pana, 
ale – paradoxne – v postave Wendy.

Literárny text J. M. Barrieho ponúka príbeh, ktorý vo svojej sémantickej štruk-
túre prináša obraz večného a nekončiaceho sa detstva. Postava Petra Pana je v tejto 
koncepcii svorníková, pretože práve ona na seba viaže mýtické predstavy pretrváva-
júceho detstva. Barrie však k tomuto mýtu, resp. kultu detstva pristupuje na základe 
protikladov, združených v Petrovej postave. Ten je chlapcom, ktorý na jednej strane 
túži rýchlo dospieť, no zť, no zť ároveň sa nedokáže vzdať bezstarostných detských radostí; 
túži po oslobodení z materskej ochrany, no tiež po maminej permanentnej prítom-
nosti; túži po pokojnom živote, ale zároveň sa nevie a nechce vzdať dobrodružstva 
(pozri Váň(pozri Váň(pozri V ová 2008, s. 268-269). Podľa P. Nodelmana (c. d., s. 193) literatľa P. Nodelmana (c. d., s. 193) literatľ úra o det-
skej nevinnosti sa zvyčajne vždy končí obratom, a to obratom k nevyhnutnej strate 
detskej nevinnosti. Napriek tomu, že Peter Pan zostane dieťaťom, opustia ho jeho 
kamaráti a rovesníci, ako aj Wendy, ktorá zo sveta nevinnosti odchádza napriek jeho 
idylickej atraktívnosti. Peter zostívnosti. Peter zostí áva navždy mladý, aý, aý práve preto, že čitatelia ho 
z tohto dôvodu budú mať radi, posilňuje sa ambivalencia opozitných hodnôt: mla-
dosť, nebezpeť, nebezpeť čenstvo, zisk – zrelosť, skť, skť úsenosť, prezieravosť, prezieravosť ť. Podľa autora sa mnoho ľa autora sa mnoho ľ
detských kníh pokúša zobraziť dospievanie bez nutnosti dospieť, ť, ť čím akoby chceli 
vytvoriť akúsi kombináciu Petra a Wendy. 

MýMýM tus večného detstva sa u J. M. Barrieho posúva do sveta omnoho zlovest-
nejšieho, než je to bežné v detskej literatúre. V jeho literárnom svete musia postavy 
neustále bojovať o prežitie. V týchto reláciách možno podľa G. A. Hudsonovej (c. d., ľa G. A. Hudsonovej (c. d., ľ
s. 313 – 319; 323) hovoriť o takom modelovaní vzťahov medzi protagonistami, kto-
ré vychádza z princípov darwinovskej teórie. Ak by sme chceli spätne rekonštruovať 
váhu, ktorú mohla mať v očiach J. M. Barrieho Darwinova evolučná teória (O pôvode 
druhov) v porovnaní s koncepciou J. J. Rousseaua (Emil alebo o výchove), je zrejmé, 
že J. M. Barrie sa priklonil skôr na stranu naturálnosti a živelnosti než k nevinnosti 
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a prirodzenému dobru v človeku. Fantazijná krajina Kdenič-Tunič je plná smrteľných 
bitiek, zúrivých bojov o moc a prežitie (Kubo Hák s Petrom Panom na seba neustá-
le číhajú; červenokožci sa pýšia skalpmi; krokodíl chce s kapitánom Kubom Hákom 
dokončiť to, čo začal odhryznutím jeho ruky a pod.) a môžeme v nej dokonca nájsť 
aj náznaky sexuálnej súťaže, ktorá sa završuje vystrelením šípu do Wendinej hrude 
(Cililing verzus Wendy, vodné víly verzus Wendy). Fantastickej krajine je teda vlastné 
všetko to, čo môžeme nájsť aj v darwinovskej teórii. O skôr evolučnom videní a rie-
šení vzťahov u Barrieho vypovedá aj finálne projektovanie nekonečného a zreťazu-
júceho sa cyklu vzťahov Petra Pana s Wendinou rodinou, do ktorého sa dostávajú 
nielen jej predkovia, ale aj budúce potomstvo (finále príbehu). 

Škótsky autor, ako možno skonštatovať, si vo svojom diele vyberť, si vo svojom diele vyberť á literárnu 
kategóriu kontrastu na to, aby poukázal na detské primitívne pudy, krutosívne pudy, krutosí ť a tyran-
ský prístup. Neostýcha sa v postave hlavného protagonistu prezentovať chladný 
a znepokojujúci obraz potenciálne dravého a krutého dieťaťa a tento obraz je záro-
veň satirickou odpoveďou na dobovďou na dobovď ý detský ideál vo viktoriánskej spoločnosti. Týnosti. Týnosti. T m 
sa stáva akousi sondou do najzákladnejších primitívnych pudov bytia detívnych pudov bytia detí í a zároveň 
aj demonštráciou toho, aká môže byť živočíšna prirodzenosť človeka krutá, nepria-
teľskľskľ á a súťaživá. Barrieho obraz dieťaťa má v literárnom znakovom stvárnení urči-
te ďaleko od jeho chďaleko od jeho chď ápania ako neškodnej, nevinnej a roztomilej bytosti (porovnaj 
Hudson c. d., s. 313; 317; 320). 

Od 70. rokov sa však aj klasický text škótskeho autora detskej literatúry dostal 
do centra diskusií ohľadom ľadom ľ úlohy mužských a ženských rolí – s upriamením pozor-
nosti najmä na charakter a vzťahy medzi chlapčenskými hrdinami. Agresivita, kru-
tosť a výbojnosť sa už odlúčili od konceptu dieťaťa vo všeobecnosti a pozornosť sa 
zamerala najmä na literárne projektovanie rodových rolí iba na chlapcov. Barrieho 
stvárnenie divokého života Stratených chlapcov na čele s kapitánom Petrom Pa-
nom, kde chlapci svojím správaním alternujú správanie zvierat, nie je príbehom o ty-
pických deťoch. Prekvapivosť súčasného diskurzu o klasickom diele J. M. Barrieho 
spočíva najmčíva najmčí ä v tom, že v správaní literárnych postáv v skupine Stratených chlap-
cov je podľa neho akoby ľa neho akoby ľ šifrovaný „kód chlapca“. Pod“. Pod“ ľa W. Pollacka (1998, podľa W. Pollacka (1998, podľ ľa ľa ľ
Nodelman a Reimerová c. d., s. 167) tento kód od chlapcov vyžaduje, aby nežnejšie 
pocity empatie, estetického záujmu alebo senzitivity a zraniteľnosti skrývali a nevy-
jadrovali žiadne emócie okrem zlosti, ktorá je pravým prejavom mužnosti. Ak u nich 
vyjde na povrch to, čo chlapčenský kód nedovoľuje, riskujú odmietnutie zo strany 
ostatných členov mužskej komunity. Na okraj tiež možno poznamenať, ť, ť že spolužitie 
Stratených chlapcov v homogénnej kooperujúcej skupine – podobne, ako sme to 
naznačili pri vzťahu Krta a Potkana v ŽabiakovŽabiakovŽ ýabiakovýabiakov ch dobrodruých dobrodruý žstvžstvž ástvástv ch od K. Grahamea 
– je v súčasných teóriách (gender a queer) možné vnímať aj ako sexuálny model vzá-
jomného spolužitia ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciou. 

V detskej literatúre sa spravidla každé revoltovanie chlapčenských hrdinov 
nakoniec končí ich návratom do priestoru kontrolovaného matkami; u Barrieho sa 
takto domov vracajú práve Stratení chlapci. Podľa P. Nodelmana (c. d., s. 166-167) sa ľa P. Nodelmana (c. d., s. 166-167) sa ľ
knihami, v ktorých chlapci revoltujú, potvrdzuje rozpor v samotnej podstate kon-
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venčných predstáv o maskulinite – že chlapci a muži sú viac mužní, keí, keí ď rebelujú pro-
ti zovretiu spoločenskými pravidlami, ktoré sa – koniec koncov – napokon aj tak mu-
sia naučiť rešpektovať a správaním potvrdzovať. Ako autor pokračuje, v mnohých 
príbehoch o chlapcoch šťastný koniec pozostáva z toho, že hrdina zanechá svoje 
agresívne muívne muí žské správanie, ktorým sa na začiatku prezentoval. Toto zobrazenie 
„skrotených“ chlapcov však môže mať podľa neho iba malľa neho iba malľ ý vplyv na reálnych chlap-
čenských čitateľov najmľov najmľ ä preto, že takéto modely želaného správania sa nemôžu 
porovnávať s obrovskou silou kultúrnych konvencií, ktorí, ktorí é sú posilňované tradičnými 
formami maskulinity. 

7.4 Muminovská Muminovská Muminovsk sága Tove Janssonovej ága Tove Janssonovej á

V sedemdesiatych rokoch obohatili slovenskú prekladovú literatúru prvé 
tri diela svetoznámej ságy o Muminovcoch (vo všetkých troch dielach je preklada-
teľkou Helena Dobiášová; verše prebásnila Božena Trilecová): ČarodejnČarodejnČ íkov klobíkov klobí úk
(1974), Povodeň u Muminovcov (1978) a Blíži sa kométa (1979). Ako naznačuje dobo-
vá recenzistika detskej literatúry v Zlatom máji, celosvetovo úspešné príbehy jed-
nej z najznámejších fínskych autoriek sa na Slovensku nestretli iba s glorifikujúcim 
ohlasom. Podľa slov D. Heviera (1978, s. 715) je vydanie tejto autorky pre slovenskľa slov D. Heviera (1978, s. 715) je vydanie tejto autorky pre slovenskľ é 
detské publikum šťastným objavom. Jej potenciál D. Hevier vidí najmä v tom, že 
jej tvorba je nadviazaním na tradíciu fantastickej prózy podobnej L. Carrollovi, ako 
aj J. M. Barriemu. Zároveň rozvíja jednu líja jednu lí íniu, ktorá už síce bola v detskej literatúre 
dobre známa, ale stále je plodná – líniu J. Swifta, presnejšie líniu vytvárania fantas-
tického sveta, ktorý sa v rôznych paralelách približuje i vzďaďaď ľuje svetu ľudí. M. Žilko-
vá (1979, s. 442) vidí podobnosť Muminovcov s človekom v rovine sujetu príbehu, 
kým fantastickosť a ireálnosť je podľa nej presľa nej presľ ťahovaná do formy Muminovcov, pri-
čom má na mysli vizuálny vnem z kreslených postáv. Napriek tomu, že obyvatelia 
Muminovského údolia sú zobrazovaní rôzne a málokedy majú výzor pripomínajúci 
človeka, môžeme o nich povedať, ť, ť že sú verziami ľudí. Ako hovorí Ch. McDonnellová 
(2010, s. 55), Muminovské údolie je zmesou reality a fantázie, miestom tak známe-
ho, ako aj exotického. Pre D. Heviera sú Muminovci pôvabnými postavičkami, aký-
misi krížencami medzi človiečikom, trpaslíkom, hrochom a malým slonom a svojou 
prehľadnosľadnosľ ťou a čitateľnosťou mu pripomínajú postavičky z komiksov a kreslených 
vtipov. Muminovci mu zároveň pripomínajú Tolkienových hobitov. Alternatívny svet ívny svet í
fínskej autorky je aj podľa tvrdenia M. Juľa tvrdenia M. Juľ říčkovej (2007) inšpirovaný J. R. R. Tolkienom 
a L. Carrollom. V jej videní nesú Janssonovej texty závažné etické posolstvo súvisiace 
aj s neliterárnym kontextom konca druhej svetovej vojny, keď sa fantastický, dý, dý ôsled-
ne prepracovaný, no najmý, no najmý ä pokojný a trochu naivný svet zvláštnych stvorení objavil 
medzi knihami pre deti po prvýkrát. 

O tom, že fínska autorka bola na Slovensku prijatá nejednoznačne, svedčí aj 
recenzia M. Žilkovej (c. d.), ktorá Povodeň u Muminovcov (1978) hodnotMuminovcov (1978) hodnotMuminovcov í ako nudný 
text (podľa skľa skľ úsenosti čítajúcich detí). Ako podotýka, na Janssonovej štýl si treba 
zvyknúť, pretoúť, pretoúť že za nudnú ju v jej druhej knihe považovali aj tie deti, ktoré už mali 
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čitateľskľskľ ú skúsenosť s prvou knihou, ČarodejnČarodejnČ íkov klobíkov klobí úk (1974). Ako výhradu M. Žil-
ková uvádza uprednostňovanie naratívnej strívnej strí ánky textu pred dejovou, a keďže die-
ťa potrebuje a očakáva príbeh, ani vtipné a humorné dialógy nestačia na upútanie 
detského záujmu. Opakom tohto pohľadu je recenzia D. Heviera (c. d.), ktorľadu je recenzia D. Heviera (c. d.), ktorľ ý vidí to-
tožné dielo od T. Janssonovej ako majstrovské, najmä čo sa týka vytvárania napína-
vých príbehov, ktoré detskému čitateľovi svojou dobrodruľovi svojou dobrodruľ žnosťou imponujú57. Ako 
osobitnú kapitolu vníma autorkin zmysel pre humor, v ktorom cíti typický severský 
smiech: jemný a tlmený. R. Olson (2007, s. 32) vidí základ Janssonovej humoru, ktorý 
ho robí aktuálnym aj po desaťročiach, v tom, že je hlboko zakorenený viac v slušnos-
ti a mravnosti než v akejkoľvek forme humanitľvek forme humanitľ árnosti.

Za nejednoznačným prijatím Janssonovej próz v slovenskom kultúrnom kon-
texte i detskom čítaní sa môže ukrývať aj rýdzo pragmatický aspekt dobovej prekla-
dateľskej aľskej aľ edičnej logistiky. Janssonovej knižky totiž vyšli na Slovensku v nasledu-
júcom poradí: ČarodejnČarodejnČ íkov klobíkov klobí úk (1974), k (1974), k Povodeň u Muminovcov (1978) aMuminovcov (1978) aMuminovcov Blíži sa 
kométa (1979). Uvedené poradie však nekorešponduje so sledom vydávania pôvod-
ných diel T. Janssonovej, ktoré vychádzali v inom poradí, aí, aí to: Blíži sa kométa (1946), 
ČarodejnČarodejnČ íkov klobíkov klobí úk (1948), k (1948), k Otecko píše pamäti58 (1950) a Povodeň u Muminovcov
(1954). Vychádzajúc zo súčasných spomienok E. Hornišovej, zodpovednej redaktor-
ky Mladých liet, ktorá bola v 70. rokoch pri vydaní všetkých troch Janssonovej próz, 
sa za uvedeným poradím slovenských prekladov ukrýva iba individuálne rozhod-
nutie prekladateľky, ktorá si sama zvolila poradie prekladov (pravdepodobne bez 
prihliadania na možnú významovo-obsahovú previazanosť jednotlivých titulov). 
Pravdou je, že dej príbehu ČarodejnČarodejnČ íkov klobíkov klobí úk (na Slovensku vyk (na Slovensku vyk šla ako prvá, v origi-
náli druhá) u implicitného čitateľa prirodzene poľa prirodzene poľ číta s poznaním reálií i chronotopu 
príbehu, a preto popis Muminovského údolia už nie je natoľko detailný. V jednom 
mieste dokonca implicitného čitateľa na udalosľa na udalosľ ť z knihy Blíži sa kométa aj priamo 
odkazuje (na Slovensku však vyšla až ako tretia v poradí). Určite prekvapujúcim je aj 
fakt, že slovenská prekladová literatúra sa v 70. rokoch o Janssonovej diela rozrástla 
prakticky náhodne: prekladateľku H. Dobiášovú v čase jej pobytu v Škandinávii die-
la fínskej autorky59 jednoducho nadchli, a preto za ich edíciou na Slovensku treba 
v prvom rade hľadaľadaľ ť práve jej osobné i profesionálne nadšenie a túžbu sprístupniť 
muminovskú ságu aj slovenským detským čitateľom.      ľom.      ľ

Odhliadnuc od súhry rôznych pragmatických činiteľov, ktorľov, ktorľ é vydanie troch 
kníh fínskej autorky v slovenskom prostredí obostierajú, by sme mohli v zhode 
s M. Nyklovou (1977, s. 646; podobne Hevier c. d.) poznamenať, ť, ť že tri pôvabné lite-

57  KýKýK m teda M. Žilková prichádza k záveru, že kniha z roku 1978 od T. Janssonovej nie je najšťastnej-
ším edičným počinom Mladých liet a kladie si rečnícku otázku, či by nebolo vhodnejšie spestriť 
čitateľskľskľ ý repertoár detí iným autorom fínskej detskej literatúry, resp. nejakou domácou prvoti-
nou, pre D. Heviera ide o knihu, ktorej umelecké kvality sú nesporné a ktorej kvalita a pútavosť 
pre mladého čitateľa by mohla naraziľa by mohla naraziľ ť asi len na menší počet vydaných kníh. 

58 V 70. rokoch v slovenskom preklade nevyšla.

59 Diela fínskej autorky boli z osobných dôvodov T. Janssonovej písané vo švédčine a vo Švédsku 
i po prvýkrát vydávané. 
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rárne texty fínskej spisovateľky môžu detskému čitateľovi odkryľovi odkryľ ť nielen niečo z vnú-
torného sveta živých bytostí (a to veľmi zrozumiteľným jazykom), ale zároveň mu 
môžu pomôcť umeleckou cestou odhaliť aj veľa skutoľa skutoľ čných a užitočných poznatkov 
o svete a jeho zákonoch (reálie divadla a jeho zákulisie, fyzikálne úkazy na Zemi spo-
jené s blížiacou sa kométou a pod.).

V zovšeobecňujúcom pohľade mľade mľ ôžeme skonštatovať, ť, ť že Janssonovej séria 
o Muminovcoch, z ktorej boli v 70. rokov na Slovensku vydané tri knihy, je žánro-
vo nejednotná. Prvé tri sa považujú za rozprávky s dobrodružným námetom (myslia 
sa tým prvé tri vydania vo švédskom jazyku – Blíži sa kométa, ČarodejnČarodejnČ íkov klobíkov klobí úk, k, k
Otecko píše pamäti). Štvrtá kniha v originálnom poradí (Povodeň u Muminovcov) je Muminovcov) je Muminovcov
satirou (pozri Sarmavuori 1995, s. 36). Práve tento druh komiky, z pozície detské-
ho veku pravdepodobne recepčne neprijatý či nepochopený, sa mohol ukrý, sa mohol ukrý ývať aj 
za odmietnutím Povodne u Muminovcov (detekovanMuminovcov (detekovanMuminovcov ým M. Žilkovou) u slovenských 
detských čitateľov. ľov. ľ

Čaro muminovskej série spočíva v sugestčíva v sugestčí ívnom stvívnom ství árnení utopického spo-
ločenstva, v ktorého centre stojí rodina Muminovcov: otecko, mamička a ich syn 
Mumintroll. Autorka čerpala z autopsie vlastných spomienok, a preto je pendantom 
Mumintrollovho otecka a mamičky jej vlastný otec a mama, pričom Mumintroll sa 
považuje za Janssonovej alter ego (Juříčková c. d.; Sarmavuori c. d.). V mnohých in-
terpretačných štúdiách je jednou z najviac zaujímavých postáv práve Mumintrollo-
va mamička, vytvárajúca teplo domova nielen pre svoju rodinu, ale aj pre všetkých 
členov údolia, ktorí do ich domova akýmkoľvek spľvek spľ ôsobom zavítajú. Je tou, ktorá má 
pochopenie pre potreby každého návštevníka pod jej strechou a dokáže akceptovať 
všetky excentrickosti, potreby i nálady hostí. Podľa slov M. Juľa slov M. Juľ říčkovej (c. d.) mamička 
predstavuje samotné centrum bytia, v ktorom spočíva blaho rodiny ičíva blaho rodiny ičí okolia. Rozu-
mie integrite dieťaťa – vie, kedy ju potrebuje a rovnako aj to, kedy potrebuje byť 
samo. Muminovská rodina pôsobí ako celok liberálne a tolerantne a vytvára otvo-
rené bezstarostné prostredie, v ktorom je každý prijatý s otvorenou náručou. Práve 
v tomto stvárnení je rodina Muminovcov považovaná za výrazne inkluzívnu (pozri ívnu (pozri í
tiež McDonnell c. d.; Sarmavuori c. d.; Nyklová c. d.). 

Celá muminovská séria T. Janssonovej sa objavila aj pod drobnohľadom sľadom sľ ú-
časných teórií (gender, queer). Objavili sa názory, podľa ktorľa ktorľ ých je dielo fínskej au-
torky ako celok tvarované a ovplyvňované jej sexualitou. Diskutované boli najmä 
autorkine komiksy o muminovskej rodine (uverejňované v London Evening News) 
– najmä pre komiksovú naratívnu techniku, ktorou akoby potvrdzovala, ívnu techniku, ktorou akoby potvrdzovala, í že hranice 
medzi rodmi a sociálnymi statusmi sú veľmi „pórovité“, é“, é“ čím by zároveň spochybňo-
vala aj existenciu binárneho genderového systému. Fakt, že autorka bola homose-
xuálne orientovaná a žila so svojou partnerkou (Tuulikki Pietilä), nebol všeobecne 
známy, ale práve táto skutočnosť mohla ovplyvniť to, že T. Janssonová dobre pozna-
la spoločenské postavenie homosexuálov (pozri Zuck 2009, s. 12). 

Spájanie T. Janssonovej a genderových teórií je vo vzťahu k tomu, že vo svo-
jom diele o Muminovcoch nijakým spôsobom nenaznačuje homosexuálne správanie 
a dokonca ani nijakým spôsobom nepretláča model spolužitia, ktorý by implicitne 
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uprednostňoval správanie heterosexuálov (a ktoré by sa preto mohlo stať poľom pre ľom pre ľ
uplatnenie teórie queer), je do istej miery prekvapujúce. Mumintroll je síce zaľúbený 
do Snorky a jeho otecko do mamičky, ale oba páry sa majú rady nie preto, lebo sa to 
očakáva (ako genderová rola či stereotyp), ale preto, že každý z nich skutočne obdi-
vuje svojho milovaného partnera. Mumintroll rovnako necíti žiadnu potrebu byť ná-
silný alebo zneužívažívaží ť svoje okolie len preto, aby dokázal svoju mužnosť a ak sa jeho 
priateľke Snorke páčia šperky či náramok na nohe, resp. ak mamička varí alebo pečie 
v kuchyni, je to iba preto, lebo tieto veci majú rady a skutočne ich zaujímajú. Knihy 
fínskej autorky sa pre teóriu queer stali interesantné, ako podotýka J. Vanderhoof-
tová (2010), najmä pre otvorený a „všeobjímajúci“ charakter muminovskej rodiny, 
ktorá je ochotná prijať všetky zvláštne a podivné bytosti a stvorenia. Akceptuje ich 
bezpodmienečne aj s ich potrebami a excentrickosťou – od úzkostlivého a poriad-
kumilovného Hemula až po introvertného a neustále vandrujúceho Mumrika. Tieto 
bytosti sa nestávajú iba časťou rodiny, ale rodinou samotnou, a to v pravom zmysle 
pojmu queer. 

7.5 RozpráRozpráRozpr vkový vkový vkov svet Otfrieda Preusslera 

Po Vodníčkovýkovýkov ch dobrodruých dobrodruý žstvžstvž ástvástv ch v 60. rokoch sa v slovenskej prekladovej li-
teratúre pre deti a mládež v 70. rokoch minulého storočia objavujú hneď dva nové 
preklady od nemeckého autora O. Preusslera, rozprávky U nás v Kocúrkove (1974; 
preklad Hana Ferková) a Malá bosorka (1979; preklad Milan Žitný). Ký). Ký). K m na jednej 
strane môžeme povedať, ť, ť že obidve diela spája humor ako signifikantný sujetotvor-
ný činiteľ, na druhej strane sa diela rozchľ, na druhej strane sa diela rozchľ ádzajú vo forme komiky a vekovej intencie 
textov. 

V prípade prekladu názvu prvej autorskej rozprávky (U nás v Kocúrkove; v pô-
vodine Bei uns in Schilda (1958)) došlo k voľbe adekvátneho slovenského ekvivalentu 
Kocúrkovo60 namiesto nemeckého pomenovania Schilda. O. Preussler poznal z roz-
právania svojej babky (v českom prostredí) mnoho literárnych postáv, ktoré, ako 
uvádza J. Poláková (c. d.), vo svojej tvorbe pre deti často modifikoval a napĺňal no-
vými vlastnosťami. Fabulačne je aj príbeh o fiktívnej histívnej histí órii a obyvateľoch mesteľoch mesteľ čka 
Kocúrkova blízky ľudovej látke, presnejšie folklórnemu príbehu O múdrom Maťko-
vi a bláznoch. Aj v Preusslerovom príbehu je leitmotívom obyívom obyí čajná ľudská hlúposť 
– autor však aktualizuje rozprávača, čím radikálne mení fokalizáciu udalostí. Temati-
zovanie ľudskej hlúposti sa teda realizuje akoby „z prvej ruky“ – iniciačným prvkom 
každého dobrodružstva v príbehu je hlúposť sama, zosobnená všetkými obyvateľmi 
mestečka Kocúrkova. O. Preussler v tomto smere využil variačný princíp, v rámci kto-
rého vystaval sujet diela na rôznych obmenách absurdných situácií, ví, ví ktorých okrem 
humoru zohráva dominantnú rolu mentálna obmedzenosť protagonistov, zasluhu-
júca si mravné spranierovanie. Autorský rozprávač z ľudovej rozprávky sa v stratégii 

60  Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003 pod heslom Kocúrkovo uvádza: „vymyslené 
mestečko so zaostalýzaostalýzaostal mi, obmedzenými, obmedzený ými obyvateými obyvateý ľmiľmiľ “.
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nemeckého autora aj z tohto dôvodu  transformuje na priameho rozprávača, ktorý 
je v prípade detského recipienta nesporne sugestívnejívnejí ším a presvedčivejším. 

V rozprávke U nás v Kocúrkove sa čitateľovi predstavuje Jeremiľovi predstavuje Jeremiľ áš Punktum 
ako rozprávač i (anti)hrdina príbehu, ktorý (ako časť za celok) zastupuje všetkých 
obyvateľov uľov uľ ž neexistujúceho mestečka Kocúrkova. Priamy rozprávač u Preusslera 
však nemá len aktualizačnú funkciu. Jeho koncepcia oslabuje aj potenciálnu recepč-
nú bariéru, ktorou by mohol byť rozprávač s dospelostnými charakteristikami (mest-
ský pisár). Efekt oslabenia tejto potenciálne bariéry v recepcii dieťaťa je znásobený 
aj charakterom, resp. vlastnosťami pisára. Autor od svojho implicitného čitateľa oľa oľ ča-
káva, že odhalí charakterové slabosti a nedostatky dospelého (anti)hrdinu, ktoré mu 
ako dieťaťu umožnia získať prevahu nad fokalizujúcim subjektom a tým mu aj otvo-
ria komunikačné kanály pri recepčnom zmocňovaní sa textu. V takom prípade by 
sa dospelosť hrdinu mohla stať – paradoxne – silnejšou stránkou textu, lichotiacou 
detskému adresátovi v momentoch získavania mentálnej prevahy nad fiktívnym do-ívnym do-í
spelým rozprávačom udalostí. 

Príbeh je koncipovaný ako retrospektívne rozprívne rozprí ávanie o histórii mestečka 
mestským pisárom61 a je rámcované správou o jeho podpálení vlastnými občan-
mi (čím mestečko definitívne zanikívne zanikí á). Kompozične je príbeh vystavaný ako kronika 
mesta. Autor v diele funkčne využil parodizačný princíp znásobený prvkami absur-
dity a irónie, a to hneď vo viacerých smeroch: na úrovni hrdinu (rozprávača-pisára), 
na úrovni žánru (žáner v žánri, kronika v rozprávke) či na úrovni sujetu (riešenie kon-
fliktu, problému). Čo sa týka druhu komiky, tá príbeh posúva do recepčne vyššieho 
veku, než v prípade druhého autorovho diela Malá bosorka. Uplatnenie irónie, ab-
surdity, hyperboly a parodizačných postupov si prirodzene vyžaduje recepčne vy-
spelejšieho adresáta, schopného odhaliť a oceniť tento druh komiky62. Do istej mie-
ry zostala recepčná náročnosť originálu vlastná aj príbehu v prekladovej slovenskej 
verzii prototextu. Prekladateľka v texte ponechala – a teda neaktualizovala – meno 
hlavného hrdinu (Jeremiho hrdinu (Jeremiho hrdinu ( áš Punktum)63, ktoré je na rozdiel od ostatných mien postáv 
pre mladších čitateľov ľov ľ ťažko dešifrovateľným – a to najmä z dôvodu uplatnenia mo-
tivovaného latinského priezviska, majúceho vo vzťahu k hrdinovi charakterizačnú 
funkciu. 

Komický efekt v literárnom texte vytvára aj uplatnenie zámerne prepia-
teho pátosu rozprávania. Pátos nie je neprirodzený – je totiž podmienený ustále-
ným obradným kronikárskym štýlom, ktorý autor funkčne parodizoval. Aj tento 
efekt si však vyžaduje čitateľa schopnľa schopnľ ého postrehnúť hyperbolizáciu a zosmiešnenie 

61  Celý názov diela spolu s podtitulom znie: U nás v Kocúrkove. Históriu mestečka Kocúrkova podľa ľa ľ
pravdy spísal mestskísal mestskí ý sal mestský sal mestsk pisár Jeremiáš Punktum.

62  Ak sa však čitateľ dostane do pozície implicitného čitateľa, ktorľa, ktorľ ého sa autor usiluje vytvoriť, na-ť, na-ť
dobúda v literárnej komunikácii pozíciu múdrejšieho a tým činom mu humor autora začína pri-
rodzene konvenovať.

63  Autor pri postavách v príbehu dôsledne uplatňuje charakterizačný princíp nomen omen: mäsiar 
Teľacinka, krajľacinka, krajľ čír Pichpich, pekár Kvások, truhlár Š

uje charakteriza
Š

uje charakteriza
tetka, starosta Hrebienok, muzikant Gajdoš 

a pod. 
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banálnych vecí. No sémantické gesto autora sa nevyčerpáva iba v uplatnení humo-
ru a komiky na každej úrovni sujetovej kompozičnej krivky. Netextový priestor má 
aj svoj závažnejší vertikálny rozmer. V ňlny rozmer. V ňlny rozmer. V om O. Preussler kóduje univerzálnu správu 
o nebezpečenstve ľudskej hlúposti, ktorá má tendenciu „životaschopne“ sa presúvať 
z generácie na generáciu. Finále príbehu je zároveň správou o nemožnosti nihilizo-
vať hlúposť, ktorť, ktorť á si vždy nájde cestu, aby sa zviditeľnila.  

V rovine superznaku sa preto dielo O. Preusslera U nás v Kocúrkove stáva kro-
nikou ľudskej hlúposti, ktorú ako ľudskú vlastnosť síce nikdy nemožno úplne vyko-
reniť a tým sa jej nadobro zbaviť, ale vť, ale vť ždy je možné (a doslova nutné) pomenovať ju 
jej pravým menom. A keď si človek bude od mala cibriť zmysel pre jej demaskova-
nie a následné mravné odsúdenie, je veľká šanca, že Kocúrkovo sa napokon vypáli 
samo.

 Literárne dielo Malá bosorka (1979) sa v porovnaní s príbehom U nás v Kocúr-
kove (1974) vo všeobecnosti považuje nielen za známejšie, ale aj čitateľsky ľsky ľ úspeš-
nejšie64. Ako sme už naznačili, Malá bosorka65 sa od príbehu o obyvateľoch mesteľoch mesteľ čka 
Kocúrkova odlišuje nielen druhom komiky, ale aj vekovou zameranosťou66, podmie-
nenou horizontálnou i vertikálnou štruktúrou literárneho diela. 

Podľa J. Polľa J. Polľ ákovej (c. d.) je to príbeh o milej a dobrej čarodejnici, ktorá po-
máha deťom zoznamovať sa so svetom (v rámci uplatnenia mimoestetických, prag-
matických funkcií literárneho textu). Povedané inak, príbeh o bosorke je z noetic-
kej stránky akoby voľne nadväzujúcim pokračovaním Vodníčkovýkovýkov ch dobrodruých dobrodruý žstievžstievž
zo 60. rokov (pozri Rusňák 2012) – od elementárneho spoznávania sveta (Vodníčkove 
dobrodružstvžstvž ástvástv ), zameraného viac na intrapersonálne dozrievanie, po spoznávanie 
vlastných tvorivých schopností a ich aktívne uplatnenie vívne uplatnenie ví kontakte s okolím a sve-
tom na báze sympatie a empatie (Malá bosorka), ktoré sa už dotýka viac dozrievania 
v interpersonálnej rovine. V oboch prípadoch si O. Preussler za hlavných protagonis-
tov vybral fantastické bytosti (vodníček, Malá bosorka), ktoré navyše spája genetická 
previazanosť s ľudovou slovesnosťou – vodník je spojený s českou folklórnou tradí-
ciou (a autor ju cez svoju babku mal možnosť v českom pohraničí spoznať), kým ča-
rodejnica, bosorka, striga či ježibaba je zas typickou fantastickou bytosťou ľudovej 
slovesnosti vo všeobecnosti. Pendantom Malej bosorky je teda Malej bosorky je teda Malej bosorky „archetyp“ ľudovej 
koncepcie strigy či ježibaby. 

64  Úspešná slovenská spisovateľka Gabriela Futová uvádza Preusslerovu Malú bosor-
ku ako svoje najobľúbenejšie dielo z detstva, ktoré čítala nespočetnekrát (podľaľaľ
http://www.fifik.sk/archiv-fifik2009-1-mala-bosorka). Z námetového hľadiska sa pravdepodobne ľadiska sa pravdepodobne ľ
práve Malá bosorka ukrýva za úspešným autorkiným dielom Naša mama je bosorka.

65  Preklad názvu do slovenského jazyka je v tomto prípade verný – v origináli totiž znie Die kleine 
Hexe (1957).

66  Pri Malej bosorke sa v tiráži uvádza vek od 6 rokov; U nás v Kocúrkove uvádza vek od 9 rokov. Sa-
mozrejme, uvedené vekové stupne sú len orientačné, pretože v kontexte súčasnosti treba počí-
tať so stále väčšou „priepustnosťou“ naznačených hraníc.   
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Autor svojej hlavnej postave zámerne ponechal invariantné vonkajšie cha-
rakteristiky čarodejnice67, opierajúce sa o ľudovú tradíciu a umožňujúce čitateľovi ľovi ľ
oprieť sa o predchádzajúcu čitateľskľskľ ú, resp. poslucháčsku skúsenosť so žánrom fan-
tastickej, resp. démonologickej ľudovej rozprávky. Malá bosorka žije v hlbokom lese, 
v schátranej chalúpke, má pec, lietajúcu metlu, vlastní čarodejnícku knihu a jej spo-
ločníkom je čierny havran Abraxas68, alternujúci čiernu mačku. Na druhej strane je 
však Malá bosorka ešte nezrelou v čarodejníckom remesle a pričinením situačného 
nedorozumenia sa stáva presným opakom toho, čo dieťa na základe predchádzajú-
cej skúsenosti od literárnej postavy čarodejnice očakáva. Humor ako sujetotvorný 
činiteľ sa do príbehu dostáva práve v momente odhalenia obrátenej paradigmy, kto 
je dobrá a kto zlá čarodejnica. Čitateľskľskľ é potešenie dieťaťa v tomto bode nevyplýva 
ani tak z potvrdenia si východiskovej konkretizačnej predstavy negatívnej ívnej í čarodej-
nice či bosorky. Vyviera skôr zo situačného vybočenia z očakávaného a známeho 
modelu a jeho recepčného dekódovania detským čitateľom, ľom, ľ čím dieťa získava nad 
textom prevahu autorom anticipovanú a podporovanú. Nemecký autor takto spája 
pre dieťa známe a čitateľsky osvojenľsky osvojenľ é reálie a chronotop, aby ich vzápätí humorne 
oživil, aktualizoval a naplnil inovovaným a stále umelecky presvedčivým obsahom. 
Postava bosorky je navyše hlavnou a na identifikačný proces predurčenou literár-
nou postavou, na ktorú sa z pohľadu literľadu literľ árnej teórie kladú aj isté nároky, ktoré by 
autori pre deti a mládež mali vo všeobecnosti rešpektovať (viac pozri Rusňák 2014). 
A Preussler ich rešpektuje v plnom rozsahu. 

Opierajúc sa o titul diela, Malá bosorka by mala byť vo vzťahu k detskému 
čitateľovi referenľovi referenľ čnou hrdinkou. Nie je to však celkom pravda. Hoci atribút v prota-
gonistickom type titulu naznačuje nedospelosť hlavnej hrdinky, táto jej veková cha-
rakteristika je spochybnená už v incipite úvodnej kapitoly: „Bola raz jedna Malá bo-
sorka a tá mala sotva stodvadsaťsedem rokov, ťsedem rokov, ť čo na bosorku veru nie je ešte nijaký te nijaký te nijak vek“
(s. 7). Tá(s. 7). Tá(s. 7). T to literárna postava by teda mohla byť z aspektu detskej životnej empírie po-
važovaná za dospelú, no autor, pravdepodobne počítajúc s potenciálnym sproble-
matizovaním identifikačných procesov čitateľa, uvedenľa, uvedenľ ú alternatívu uívu uí ž na začiatku 
oslabuje odkazom na vek bosoriek ako fantastických bytostí, ktorí, ktorí é z tohto hľadiska ľadiska ľ
určite nemožno porovnávať s ľuďmi. Detský čitateľ má teda možnosť od začiatku 
pristúpiť na autorov kód a aby sa v tomto ohľade ľade ľ čo najskôr „zabýval“ v texte, pome-
novanie Malá bosorka sa v celom rozsahu textu stáva vlastným, a preto jedinečným 
pomenovaním hlavnej hrdinky. V literárno-komunikačnom procese preto čitateľ ne-
ustále fixuje atribút hrdinky ako neveľkej, a preto ešte nedospelej bytosti. Toto mu 

67  Malá bosorka, ako sa možno dozvedieť už v introdukcii textu, „žila v osamelej strídídí ždžd ej chalúpke, 
schovanej v hlbokom lese. Chalúpka patrila iba jej, a tak bola skôtak bola skôtak bola sk r malá ako veľkľkľ ákák . (...) Chalúpka mala 
od vetra čudesne nachýlenú strechu, komín na nej stín na nej stí ál nakrivo a okenice ustavične hrkotali. Konča ča č
domu bola pristavená pec na chlieb. Tá pec na chlieb. Tá pec na chlieb. T nesmela chýbať, lebo niet ozajstnej strigy bez peceť, lebo niet ozajstnej strigy bez peceť “ (s. 7).

68  Meno havrana – Abraxas – má podľa odbornľa odbornľ ým prameňov staroegyptský mytologický pôvod 
a bolo používanžívanží é ako zázračná formulka. Čarovné slovo Abrakadabra, ktoré je detskému čitateľo-ľo-ľ
vi známejšie a môže mu byť v prípade mena havrana recepčnou i interpretačnou oporou, vzniklo 
práve odvodením od slova Abraxas.  
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simultánne potvrdzuje aj dominantná dejová línia textu, vypovedajúca o čarodej-
níckej neskúsenosti a nezrelosti Malej bosorky, pre ktorú sa ešte nemôže zúčastniť 
na bosoráckej tancovačke počas filipojakubskej noci69. Keďže sa jej prvýkrát zúčast-
nila nedovolene a jej vstup bol kmotrou Hrmelínou odhalený, zý, zý ároveň s trestom do-
stala aj úlohu, na ktorú jej bol vyhradený čas jedného roka.

Čas je v tomto prípade – podobne, ako to bolo v prípade Vodníčkovýkovýkov ch dob-ých dob-ý
rodružstievžstievž  (1969) stiev (1969) stiev – signifikantným, pretože O. Preussler funkčne uplatnil kalendár-
ny princípípí , a to v ročnom cykle, pričom začiatok i finále príbehu súvisí s konkrétnym 
dňom. Transformujúc slová F. Všetičku (c. d., s. 22), z hľadiska kompozľadiska kompozľ ície sa v ročnom 
cykle nepremieta postupnosť období roka vonkajškovo do kapitol textu (ako archi-
tektonických jednotiek). Jeho uplatnenie v príbehu sa prejavuje ako vymedzený de-
jový a časový rozsah, ktorý sa prekrýva s rozsahom jedného roka. V kalendárnom 
princípe, na ktorom je sujet príbehu vystavaný, nachý, nachý ádza svoje sémantické uplatne-
nie aj kruhový kruhový kruhov princípípí . Znamená to, že detský čitateľ do príbehu vstúpi v jednom vý-
chodiskovom časovom bode, ku ktorému sa po variovaní príhod Malej čarodejnice, 
v ktorých sa svojským spôsobom usiluje splniť úlohu stanovenú Hlavnou bosorkou 
(pričom sa udalosti odohrávajú vo vymedzenom rámci jedného roka), napokon cyk-
licky opäť vracia. V príbehu o Malej bosorke ide o filipojakubskú noc70, keď sa všetky 
bosorky schádzajú na bosorácku tancovačku na Veternom vŕšku71 a príbeh sa vracia 
do takmer rovnakej východiskovej situácie, odkiaľ sa začal odvíjaíjaí ť konflikt.

Napriek prvoplánovo znepokojujúcim reáliám príbehu (bosorka, havran, 
čary), primárne sa opierajúcich o čitateľskľskľ ú skúsenosť detí s folklórnymi rozprávkový-
mi látkami, je autorská rozprávka o Male bosorke vo svojom netextovom noetickom 
rozmere hrejivým príbehom o ľudskosti a empatii človeka. Sujet vystavaný na jed-
noduchom sémantickom paradoxe binárnej opozície dobra a zla ponúka vo svojom 
finále jednoduché humánne posolstvo: človek je prirodzene dobrý, aý, aý preto vôbec 
nezáleží na tom, čím je (hoci aj bosorkou), ale práve na tom, aký je (dobrý alebo zlý). 
A Malá bosorka vo svojej znakovej štruktúre prináša detskému čitateľovi dľovi dľ ôležité po-
znanie o človeku, do ktorého je ontogeneticky vštepený základný mravný imperatív, ív, í
spätý s prirodzenou potrebou sympatie a empatie v medziľudskom kontakte. Stačí 
mať len odvahu otvoriť dvere smerom von. 

O prekladoch autorských rozprávok do slovenčiny v sledovanom období 
70. rokov minulého storočia nemožno povedať, ť, ť že by priniesli absolútne jedinečné 
diela. A predsa v tomto desaťročí do slovenskej literatúry pre deti a mládež vstúpili 
príbehy, bez ktorých si dnes túto literatúru sotva možno predstaviť. Čím sú teda li-
terárne preklady zo svetovej literatúry výnimočné tak vo svetovom, ako aj v sloven-
skom kontexte? 

69  Nezrelosť je sčasti naznačená aj rodinným zväzkom Malej bosorky so strigou Hrmelínou, ktorá jej 
bola kmotrou.

70  Filipojakubská noc sa spomína v kapitole Pred radou bosoriek (s. 100).Pred radou bosoriek (s. 100).Pred radou bosoriek

71  Podľa cirkevnľa cirkevnľ ého kalendára ide o 3. máj.
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Vyššia literárna syntéza, ako klasickú svetovú literatúru nazýva D. Ďurišin 
(1992), sa vždy nanovo necháva obohacovať a fascinovať dielami, z ktorých doká-
žeme v rôznych modifikovaných formách derivovať jednu najzákladnejšiu otázku 
o zmysle bytia a smerovaní človeka – a to aj v literatúre pre deti a mládež, ktorá (ak 
má zostať univerzálna) nemôže rezignovať na zachytenie človeka v jeho komplex-
nosti. Najhodnotnejšie tituly prekladovej literatúry v 70. rokoch dokázali otvoriť tie 
vzácne priestory, kde sa možno pýtať a nedostať pritom jasnú odpoveď. Desaď. Desaď ťročie 
rovnako prinieslo detskému i dospelému čitateľovi novľovi novľ é potešenie, a to potešenie 
z neznámeho v dôverne známom. Prinieslo literárne príbehy, ktoré do ustálených 
a dôverne známych modelov rozprávania a opakujúcich sa schém vniesli inovovaný 
obsah oživený sviežimi motívmi, prekvapujívmi, prekvapují úce a detskej recepcii otvorené pointy (aj 
s nedourčenými miestami), ale aj s ľahkos ľahkos ľ ťou a zároveň naliehavosťou artikulované 
základné axiómy života i poznania, na ktorých stojí samotná podstata civilizovanosti 
a humánnosti človeka.

Literárne diela, ktoré do slovenskej literatúry vstúpili v prekladoch zo svetovej 
literatúry, si napriek svojmu ikonickému charakteru zachovali to najdôležitejšie, a to 
étos literatúry pre deti a mládež, ktorý v literárno-komunikačnom procese umožňuje 
detskému čitateľovi rozvinľovi rozvinľ úť ľudskosť ako schopnosť človeka trápiť sa pre cudzie ne-
šťastie, ale aj tešiť sa z radosti iných a prežívažívaží ť zážitky druhých ako svoje vlastné. Naj-
krajšie rozprávkové knihy 70. rokov 20. storočia so sebou priniesli živé, príťažlivé a zna-
kovo zrozumiteľné príbehy vyjadrujúce súčasne radosť i smútok, šťastie i nešťastie, 
hru i poznanie, detstvo i dospelosť. Ale čo je najdôležitejšie, každý príbeh vo svojej 
vertikálnej výslednici vyjadroval rovnaké východisko, a to dôveru v budúcnosť a svet-
lo (pozri Šimůnek 1972; Nagajev 1974), ktoré, ako ukázal dobový spoločensko-kultúr-
ny a politický život, priniesli svoje mimoliterárne ovocie o desaťročie neskôr. 
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 8  PREKLADY DOBRODRUŽNEJ LITERATÚRY
  A SCIENCE-FICTION V 70. ROKOCH –
  TVAROVÉ A HODNOTOVÉ MODIFIKÁCIE
  (Zuzana Stanislavová)

Pre 60. roky 20. storočia bola charakteristická snaha vysokou aktivitou vo vy-
dávaní prekladov vyplniť medzeru v oblas ti dobrodružného čítania mládeže, vy-
tvorenú v 50. rokoch odmietavým oficiálnym postojom voči tomuto typu literatúry 
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a pravdaže aj slabou domácou tradíciou. Vydavateľskľskľ á aktivita trvala aj v 70. rokoch 
20. storočia. Podobne ako v 60. rokoch vychádzali aj teraz jednak preklady nových ti-
tulov, jednak i veľké množstvo reedícií. V prekladovej „premiére“ sa objavila viac ako 
stovka kníh, okolo 60 titulov vyšlo v reedícii, pričom zastúpené boli rozličné žánrové 
varianty dobrodružnej prózy: chlapčenské a dievčenské prázdninové dobrodružné 
príbehy a detské detektívky, indiívky, indií ánske romány a westerny, historické dobrodružné 
príbehy, robinsonády a morské romány, novinkou boli mysteriózne príbehy, ale po-
merne zriedkavými sa stali cestopisné príbehy. Pravdaže, nie vždy išlo o žánrovo „čis-
tý“ typ prózy; detské dobrodružné príbehy boli často kontaminované detektívnym ívnym í
a kriminálnym motívom, inokedy fantastikou, humorno-satirickívom, inokedy fantastikou, humorno-satirickí ým prvkom alebo aj 
zdôrazneným historickým motívom. Vívom. Ví äčšvom. Väčšvom. V ina dobrodružnej prózy vychádzala v Mla-
dých letách v edícii Stopy.

Stabilnou súčasťou edičných plánov boli reedície alebo aj prvé vydania 
prekladov klasickej dobrodružnej literatúry. Stálicu v tomto kontexte tvorili dob-
rodružné (a vedecko-fantastické) príbehy Julesa Vernea (1828 – 1905)72, rovnako aj 
indiánske a dobrodružné romány Jamesa Fenimora Coopera (1789 – 1851)73, Char-
lesa Sealsfielda (1793 – 1864, vl. m. Carl Anton Postl)74, Karla Maya (1842 – 1912)75, 
alebo westerny O. Henryho (1862 – 1910, vl. m. Villiam Sydney Porter)76. Reedí-
cie zažívali dobrodružívali dobrodruží žné romány Marka Twaina (1935 – 1910)77, historicko-dob-
rodružné romány Alexandra Dumasa st. (1802 – 1870)78, Henryka Sienkiewicza 

72  Z bohatej tvorby J. Vernea vyšli napr. diela Dva roky práDva roky práDva roky pr zdnin (1970, 1977, Peter Ždán), ZáZáZ plava 
z mora (1970, Felix Nejeschleba), Deti kapitána Granta (1970, Teofil Ušák), Cesta na Mesiac (1971, Cesta na Mesiac (1971, Cesta na Mesiac
Ružena Jamrichová), Dvadsaťtisťtisť íc míc mí íľ pod morom (1971, Jozef Brandobur),  Cesta do stredu Zeme
(1972, Eliška Jelínková), Cesta okolo sveta za osemdesiat dní (1972, Ján Sedlák), Tajomný ostrov
(1972, Peter Ždán),  Nečakančakanč é dedičstvo čstvo č (1973, Elena Šmatláková), Nový Nový Nov gróf Monte Cristo (1973, 
Ružena Jamrichová), Robur Dobyvateľ. Robur pľ. Robur pľ án sveta (1973, Mária Flochová, Teofil Ušák), 
Dobrodružstvžstvž á stvá stv kapitána Hatterasa (1974, Teofil Ušák), PäPäP tnásťroťroť čný kapitán (1974, Štefan Kocián), 
V krajine kožušínšínší  (1974, Terézia Černá), CéCéC zar Cascabelézar Cascabelé  (1975, zar Cascabel (1975, zar Cascabel Marta Č

ý 
Č

ý kapit
Č

kapit
akovskČakovskČ áakovskáakovsk ), Päť Päť P týžtýžt dňov v balóne

(1975, Jozef Felix), Maják na konci sveta. Denník stroskotancaík stroskotancaí  (1975, Mária Vulganová), Vynález 
skazy. Zelený lúč (1977, Jozef Felix), Nádherné Orinoco (1978, Marta Č

ria Vulganov
Č
ria Vulganov
akovská), Neuveriteľnľnľ é 

dobrodružstvžstvž á stvá stv Barsacovej výBarsacovej výBarsacovej v pravyýpravyý  (1978, Marta Vulganovpravy (1978, Marta Vulganovpravy á-Gálová), Bratia Kipovci (1979, VladimBratia Kipovci (1979, VladimBratia Kipovci ír 
Dudáš), Sever proti Juhu (1979, Jozef Brandobur), Tajomný hrad v Karpatoch, Dunajský Karpatoch, Dunajský Karpatoch, Dunajsk lodivod
(1979, Jozef Oravec, Mária Terenová) a i.

73  V novom vydaní vyšla celá autorova pentalógia Kožená pančucha: Priekopníciícií  (1970, Anton ci (1970, Anton ci
Smutný), PréPréPr ria, 1971, Viktor Krupa), Lovec jeleňov (1970, A. Topoov (1970, A. Topoov ľskľskľ ý; 1978, Albert Remenár), 
Stopár (1979, r (1979, r Štefan Kocián), Posledný MohykáMohykáMohyk n (1979, Š

 (1970, A. Topo
Š

 (1970, A. Topo
arlota Barániková), aj próza ČervenČervenČ ý pirápirápir t

(1973, František Hattala).

74  Veľkľkľ ý ký k náčelník Tokeahík Tokeahí  (z nem. [Tokeah oder die Weisse Rose, 1829] prel. Ľudmila Rampáková, 
1. vyd. 1963, 2. vyd. 1974).

75 Znovu do Rio de la Plata (1970, Perla Bžochová), V Kordillerach (1970, Teofil Ušák), Duch Llana 
Estacada (1970, Perla Bžochová), Petrolejový Petrolejový Petrolejov princ (1971, Perla Bprinc (1971, Perla Bprinc žochová), Posledný Inkov odkaz
(1971, Vojtech Fronc).

76  Úkryt Čierneho BillaČierneho BillaČ  (1974, Štefan Kýštefan Kýštefan K ka)

77  Tom Sawyer a jeho dobrodružstvžstvž ástvástv  (1971, Alfonz Bednár), Čierny mustangČierny mustangČ  (1974, Teofil Ušák), 
ZáZáZ ležležle itosť mužov (1975, Marta Lesnov (1975, Marta Lesnov á), Biele ticho (1975, Štefan Kýštefan Kýštefan K ka).

78  Gróf Montecristo (postupne v priebehu 70. rokov bol vydaný v šiestich zväzkoch), Čierny tulipČierny tulipČ án
(1970, Zora Jesenská).
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(1846 – 1916)79, Alfreda Assolanta (1827 – 1886)80, Rudyarda Kiplinga (1865 – 1936)81, 
Gottfrieda Augusta Bürgera (1747 – 1794)82, nanovo vyšiel pirátsky román Rober-
ta Louisa Stevensona (1850 – 1894)83, robinsonáda Daniela Defoe (1660 – 1731)84, 
fantastika Jonathana Swifta (1667 – 1745)85 a početné ďalé ďalé ď šie tituly. Priebežne však 
pribúdali preklady kníh, ktoré v slovenčine dovtedy neboli publikovaných a medzi 
ktorými mali svoje miesto rovnako klasické, ako aj moderné príbehy. 

8.1 PráPráPr zdninovázdninová é zdninové zdninov dobrodruždobrodruždobrodru stvžstvž á stvá stv a detská detská detsk detektídetektídetekt vkaívkaí

Pripomeňme si ešte raz slová O. Chaloupku (1977, s. 429) o príbehoch s chlap-
čenským hrdinom v 70. rokoch, v ktorých podľa neho prevlľa neho prevlľ ádla „problémová“ pró-
za a chýbali tzv. prázdninové chlapčenské dobrodružstvá, a jeho výzvu k tomu, aby 
sa tomuto typu príbehov venovalo viac vydavateľskej, ale aj teoretickej pozornosti. ľskej, ale aj teoretickej pozornosti. ľ
V slovenskom kontexte sa nedostatok pôvodnej tvorby predmetného typu príbe-
hov kompenzoval práve prekladmi z iných národných literatúr.

Dobrodružná literatúra s detským hrdinom, časovo situovaná do obdobia 
prázdnin, mala za sebou bohatú tradíciu, aj čo sa týka prekladov do slovenčiny86, už 
v 60. rokoch 20. storočia. Jeden z modelov takejto literatúry predstavuje dobrodružný 
prázdninový príbeh, aký nájdeme u amerického autora Marka Twaina alebo u Ang-
ličana Arthura Ransomeho (1884-1967). Twain dokázal do svojich románov infiltro-
vať mnohé spoločenské dobové problémy (napr. problém rasizmu), Ransome zasa
v sérii svojich románov romanticky podal celkom všedné okolnosti prázdni nových 
pobytov detských skupín, pričom ako zdroj dobrodružnosti využil fantáziu svojich 
hrdinov87. Dobrodružné romány typu prázdninových príbehov alebo detských prí-
behov s výraznými detektívnymi motívnymi motí ívmi sívmi sí ú v druhej polovici 20. storočia (teda aj 
v sledovaných 80. rokoch) na vzostupe. Tento fakt zaiste súvisí s tým, že možností 
spoliehať sa na exotiku necivilizovaných prostredí bolo čoraz menej, keďže človek 
poznáva a osídľuje čoraz vzdialenejšie priestory. Zdroj dobrodružnosti sa tak hľadľadľ á 

79  V púšti a v pralese (1972, Mikuláš Stano), Traja mušketieri (1973, Helena Turcerovketieri (1973, Helena Turcerovketieri á-Devečková), 
Traja mušketieri po dvadsiatich rokoch (1975, Vladimír Dudáš a Pavol Bunčák), Zaľúbený Ascanio
(1977).

80 Dobrodružstvžstvž á stvá stv kapitána Korkorána Korkorána Korkor na (1970, Víťazoslav Hečko). 

81  OdvážOdvážOdv ni kapitáni (1971, Jana ni (1971, Jana ni Šimulčíková), Kniha džKniha džKniha d unglí (1972, Ada Kuzmí (1972, Ada Kuzmí ányová-Bruothová).

82  Münchhausenove veselé dobrodružstvžstvž ástvástv  (1972, Elena Chmelová).

83  Ostrov pokladov (1973, Peter Ostrov pokladov (1973, Peter Ostrov pokladov Ždán).

84  Robinson Crusoe (1971, 1978,  Alfonz Bednár).

85  Gulliverove cesty (1973, Viera SzathmGulliverove cesty (1973, Viera SzathmGulliverove cesty áryová-Vlčková).

86  Uvedené konštatovanie potvrdzuje analýza prekladov v 60. rokoch 20. storočia (pozri in Stanisla-
vová a kol. 2012)

87  Tak je to aj v pokračovaní jeho prózy Lastovičky a Amazonky (z angl. orig. [Swalows and Amazons, ky a Amazonky (z angl. orig. [Swalows and Amazons, ky a Amazonky
1930] prel. Ada Kuzmányová-Bruothová; 1966), ktoré pod názvom Ú

 (z angl. orig. [Swalows and Amazons, 
Ú

 (z angl. orig. [Swalows and Amazons, 
dolie lastovičiek (z angl. iek (z angl. iek

[Swallowdale, 1931] prel. Š
nyov

Š
nyov

tefan Kýštefan Kýštefan K ka, 1974) rozvíja íja í ďalďalď šie dobrodružstvá detských skupín. 
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skôr v napínavých akciách, tajomstvách a starých zabudnutých objektoch, ktoré sú 
súčasťou nášho reálneho časopriestoru.

Twainovsky ladenou dobrodružnosťou s prítomným sociálnym akcentom je 
naplnená próza švédskeho autora Fritiofa Nilssona Piratena (1895 – 1972) Bombi 
Bitt a ja (zo švéd. [Bombi Bitt och jag, 1932, vyd. 1955] prel. Oto Obuch, verše Jana 
Šimulčíková, 1973). Rozprávač Eli tak trocha pripomína Toma Sawyera, Bombi Bitt 
(Edvin) zasa Huckleberyho Finna (bezprizorný, vie sa vyný, vie sa vyný ájsť v každej problémovej 
situácii, má nápady a odvahu riskovať). Obaja hrdinovia sú samorastlé, slobodné 
postavičky, formujúce sa v prostredí tulákov a drobných zlodejov. Toto prostredie 
však tiež má svoje pravidlá a hierarchiu moci, svojich „mocných“, chytr“, chytr“ ákov i submi-
sívnych. Srdeívnych. Srdeí čný humor príbehu je sýtený spomienkami na vlastné detstvo, aj zmys-
lom pre fantáziu, a tak hranica medzi realitou a fantastikou sa stáva veľmi jemnou. 
Päť kapitol knihy predstavuje päť chlapčenských výprav za dobrodružstvom, stre-
távania svojráznych postáv a páchania rozličných huncútstiev. Postavy chlapcov sú 
príťažlivé svojou drzosťou, prešibanosťou, schopnosťou vyvliecť sa z problémov, ale 
zároveň aj dobromyseľnosťou.

Sociálny motív je prív je prí ítomný aj v chlapčenskej próze chorvátskeho autora Mi-
livoja Matošeca (1929 – 1982) Postrach Lipovej ulice (z chorvát. [Strah u Ulici lipa, 
r. v. nezist.] prel. Juraj Tušiak, 1971). Súčasťou dobrodružnosti príbehu je sujetové 
tajomstvo: dlho zostáva utajené, že  „postrach“, t. j. ve“, t. j. ve“ ľký chlapec, ktorý jedného dňa 
naruší pokojné nažívanie partie detžívanie partie detží í na Lipovej ulici a začne ich šikanovať, je vlast-ť, je vlast-ť
ne nešťastný tvor, ktorý trpí nedostatkom lásky. Jeho vzťah so skupinkou menších 
detí sa stáva dôležitým zdrojom akčnosti príbehu a dejového napätia, ktoré sa začne 
uvoľňovať až v druhej polovici príbehu zásluhou čudáckeho, opusteného starého 
človeka. V rozhovore s ním si chlapec postupne uvedomuje vlastné chyby a napokon 
sa odhalí aj sujetové tajomstvo (útek z domu pre problémy, ktoré si vyrobil doma aj 
v škole). Cez pocit chlapca, že ho nikto nemá rád (nemá kamarátov, učiteľ na ňom 
„sedí“, rodií“, rodií“ čia ho za trest nevzali k moru), a cez zjednodušenú psychológiu dospe-
lých postáv a ich pozície v sujete sa tlmočí zrejmé posolstvo knihy: deti potrebujú 
porozumenie a partnerskú pomoc. Takouto ideou by príbeh inklinoval k spoločen-
skej próze, koncepciou deja a postáv však smeruje skôr k dobrodružnej próze: je tu 
parta kamarátov, aj votrelec a podobné rekvizity, hoci (ako konštatuje J. Noge 1972, 
s. 198) konflikt neprebieha vo forme bitiek, situačných akcií, skí, skí ôr ako „psychologický 
súboj“. 

Sociálne motívy nívy ní ájde čitateľ aj v príbehu dánskej autorky Cecil Boedkero-
vej (1927)  Silas a čierna kobyla čierna kobyla č (z dáns. [Silas og den sorte hoppe, 1967] prel.  Mi-
lan Žitný, 1979), tu sa vý, 1979), tu sa vý šak spájajú s dobrodružnosťou založenou na situovaní deja 
do nekonkrétnej minulosti. V tomto prípade uteká protagonista, syn cirkusovej pov-
razolezkyne, od rodiny a od koní, sí, sí ktorými pracoval. Postava chlapca má tak trocha 
mysteriózny rozmer: na flaute vyludzuje tóny, ktorými dokáže manipulovať svoje 
animálne i sociálne okolie (znejú raz ako zvuky vlčej svorky, inokedy jemne a upo-
kojujúco, ba až paralyzujúco). Aj táto inakosť hrdinu (a telesný hendikep iných po-
stáv: dievčaťa bez očí, chlapca s čí, chlapca s čí „konskou“ nohou) je jedným zo zdrojov tajomnosti 
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príbehu. Zároveň umožňuje autorovi ukázať vzťah spoločnosti k odlišným ľuďom ďom ď
(ľahostajnosľahostajnosľ ť, poniť, poniť žovanie, výsmech), odkryť drsnosť, hrubosť, hrubosť ť človeka – jeho primi-
tivizmus. Určitým zdrojom napätia a tajomnosti je chronotop príbehu: časová ne-
určitosť, vodnť, vodnť ý živel, s ktorým hrdina niekoľkokrát zápasí, pustí, pustí é pastviny, chudoba 
ľudí. Príbehu nechýbajú ani akčné dejové motívy: omívy: omí ámenie chlapca pivom a krá-
dež krásnej kobyly, za ktorou musí vykonať strastiplnú púť, nedobrovoúť, nedobrovoúť ľná plavba 
v deravej starej loďke bez vesiel a pod. Pointa príbehu s perspektívou pozitívou pozití ívneho ívneho í
riešenia osudov detí vyznieva ako posolstvo o slobode a humanite. 

Romantický charakter opierajúci sa o motívy veívy veí ľkej lásky (k čsky (k čsky (k loveku, k ho-
rám, k zvieraťu), veľkej nenávisti, zápasu dobra so zlom, viny a odpustenia, aj hľa-ľa-ľ
dania si cesty zo samoty k ľdania si cesty zo samoty k ľdania si cesty zo samoty k uďom mďom mď á trilógia Cécile Aubryovej Bela a Sebastián
(z franc. [Belle et Sébastien, 1965] prel. Mária Kutláková, 1972), Sebastián medzi 
ľuľuľ ďmiďmiď  [Sébastien parmi les hommes, 1968] prel. Marta Čakovská, 1973), Sebastián
a Mary-Morgan (z franc. Sébastien et la Mary Morgane, 1969] prel. Marta Čekov-
ská, 1974)88. Príbeh dvoch opustených bytostí, malí, malí ého Sebastiána a verného psa 
Bely, v horskom protredí Álp je napínavý a pôsobivý vďaka potulkďaka potulkď ám oboch hrdinov 
a dobrodružstvám, ktoré pritom zažijú, aj vďaka tomu, ďaka tomu, ď že protagonista má znaky ty-
pického dobrodružného hrdinu: zmysel pre spravodlivosť, statoť, statoť čnosť, hť, hť úževnatosť, ť, ť
priamosť. V druhej časti série si chlapec zvyká na život v meste a hľadľadľ á cestu k otcovi. 
V tretej časti sa dvanásťročný Sebastián ocitne na prázdninách u svojho prastrýka, 
starého lodiara a bývalého kapitána, ktorý štvrť storočia nosí v sebe vojnovú traumu 
(na základe kamarátovej zrady mu fašisti v roku 1944 zavraždili manželku a syna) 
a ktorému pomôže oslobodiť sa od nenávisti voči tým, čo v tom smere boli nevinní. 
Exotiku hôr tu vystriedala exotika prímorského priestoru a starého domu. 

Početné dobrodružne ladené príbehy sú osnované na pátraní po záhadách. 
Tak je to aj v napínavom chlapčenskom príbehu Jaroslava Foglara (1907-1999) Zá-Zá-Z
hada hlavolamu (z čes. [Záhada hlavolamu, 1941] prel. Peter Glocko, 1970), vystava-
nom ako boj dobra a zla a odohrávajúcom sa v reálne štylizovanom živote detských 
skupín v pražskom prostredí. Autor rozvíja akíja akí čný dej, graduje udalosti, navodzuje 
napätie, aby takto tlmočil vieru v spravodlivosť, poctivosť, poctivosť ť a charakternosť človeka.

Pomerne systematicky aj v 70. rokoch obohacovali dobrodružné čítanie slo-
venských detí preklady z poľskej literatľskej literatľ úry. Množstvom akčných dobrodružných 
situácií je naplnený napr. prázdninový príbeh Stanislawy Platównej Neobyčajné 
prázdniny A. B. C. (z poľ. [ľ. [ľ NiezwykłNiezwykłNiezwyk e wakacje A.B.C.łe wakacje A.B.C.ł , 1968] prel. Oľga Silnickľga Silnickľ á, 1978). 
Štvorica detí ich zažíva požíva poží čas výskumu, ktorý rodičia realizujú na hrade v Poľsku. ľsku. ľ
Román pracuje s mnohými motívmi dobrodruívmi dobrodruí žnej, najmä detektívnej prívnej prí ózy (detské 
pátranie, nočné scenérie, zločinecká banda, blufovanie vo veciach identity postáv, 
objavenie pokladu a pod.), ktoré občas vyznievajú konvenčne, miestami trocha na-
ivne (prekombinovaná, resp. naivná motivácia konania postáv, náhody a pod.). Vtip-
ný rozmer próza nadobúda prostredníctvom onymie: rodičia, tri deti a pes Ali Baba 

88  Príbeh sa stal slávnym aj vďaka spracovaniu vo forme televďaka spracovaniu vo forme televď ízneho seriálu (1965); v roku 2013 
dostal novú filmovú podobu.
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majú po dve mená, pričom prvé sa začína písmenom A (Agnieszka, Artúr, Alica), 
druhé písmenom B a priezvisko sa začína na C (iniciálky sa dostali aj do názvu knihy). 
Nenápadný sociálny príznak dostáva próza zásluhou chlapca, ktorý  ušiel z domu, 
lebo ako sirote mu strýko (roľník) nechcel dovoliť študovať na lýceu, a ktorého situ-
áciu deti pomôžu vyriešiť.

Výraznejší humorno-groteskný rozmer má detektívne pívne pí átranie v príbehu ďal-ďal-ď
šieho poľskľskľ ého autora Edmunda Niziurskeho (1925) Podivuhodné dobrodruždobrodruždobrodru stvžstvž á stvá stv
Marka Peháčaáčaáč  (z poľ. [Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, 1959] prel. Peter ľ. [Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, 1959] prel. Peter ľ
Čačko, 1971). Je to príbeh o roztržitom chlapcovi, ktorému sa na päty lepí smola 
a ktorý sa zhodou náhod dostane do kontaktu s bandou zlodejov. Nasleduje únos 
a potom pátranie svojrázneho detektíva aíva aí partie chlapcov i dospelých po unesenom 
Markovi, pričom pátrači v podzemí kostola objavia skrýšu bandy, zajmú ju a všet-
ko dospeje do šťastného konca. Autor dynamizuje dej prostredníctvom senzačných 
udalostí, vyuí, vyuí žíva situažíva situaží čnú komiku (vyzdobenie triedy obľúbenej učiteľke na meniny; 
chlapci vylezú z podzemia pod vaňu váženého občana celí čierni a pod.), postavy 
líči so zmyslom pre grotesknosť a znakovosť (to sa prejavuje aj v ich pomenovaní: 
Peháč je naozaj pehavý; detektív Hyppollit Kvass, Pyridion, Nudív Hyppollit Kvass, Pyridion, Nudí ík, Pikolo, Mravček, 
Kulibaba, Chryzostom Chrchľoľoľ š, Albert Fľaľaľ ša a pod.). Ale jazyk jeho hrdinov často 
vyznieva anachronicky (zmes slangu, náučného a autorského vyjadrovania) a prob-
lémy sa ukazujú aj v koncepcii narácie (kolísanie medzi priamym a autorským roz-
právačom). 

Detektívny prívny prí íznak a situovanosť do minulosti má próza Kornela Makuszyn-
ského (1884 – 1953) FišFišFi kus zo 7. triedyškus zo 7. triedyš (z poľ. [Szatan z siľ. [Szatan z siľ ódmej klasy, 1937] prel. 
Peter Čačko, 1979). Dej sa odohráva vo Varšave a vo fiktívnej obci blívnej obci blí ízko Vilna v roku 
1812 (viaže sa naň tematická línia rusko-francúzskej vojny) a v roku 1937 (do ktoré-
ho je situovaná tematická línia dobovej súčasnosti). Tajomstvo z čias napoleonských 
vojen (diamanty a rubíny ukryté napoleonským dôstojníkom pred smrťou) sa rieši 
prostredníctvom rozličných dômyselných indícií (dva verše z Danteho Pekla, dvere 
v dome, prílet bocianov z Afriky). Rozlúštiť toto tajomstvo je úlohou protagonistu 
Adama Cisowského, múdreho, logicky rozmýšľajýšľajýšľ úceho žiaka s detektívnymi schop-ívnymi schop-í
nosťami. Popri detektívnych konvenciívnych konvencií ách majú v príbehu svoje miesto bežné uda-
losti zo školy, kamarátstvo, ale aj romantická láska. Autor vie budovať napätie po-
stavené na záhade, hoci si pomáha aj rôznymi náhodami a určitou schematizáciou 
postáv. Pomerne konvenčné je vytváranie komického akcentu lacnými pozičnými 
vtipnôstkami, slovnými bonmotmi, ktoré často vyznievajú banálne. 

Na detektívnej zívnej zí ápletke okolo odhaľovania medzinľovania medzinľ árodnej skupiny paše-
rákov starožitností je postavený prázdninový román Krystyny Boglarovej (biogr. 
údaje nezist.) Kde sú hodiny majstra Kukučku?čku?č  (z poku? (z poku? ľ. [Gdzie jest zľ. [Gdzie jest zľ ęgar mistrza Ku-
kułki, 1973] prel. Peter Čačko, 1973) o pobyte vidieckeho chlapca u varšavskej tety. 
Súčasťou napínavého akčného príbehu sú dve súperiace skupinky detí, ktorí, ktorí é sa 
pokúšajú zabrániť krádeži starožitných hodín. Tajomnosť a napätie autorka buduje 
aj prostredníctvom blufovania (zdanliví zlodeji sú v skutočnosti detektívi inkognito ívi inkognito í
a pod.). V duchu klasickej detektívky sa vívky sa ví závere všetko vysvetlí. Textu dodáva vtip-
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nosť najmä spôsob individualizácie jednotlivých detských postáv. Pomerne cudzo-
rodo a tendenčne však pôsobia pasáže o vojnovom zničení Varšavy a jej opätovnom 
vybudovaní, ktorí, ktorí é sa v texte viackrát objavujú.

Do okruhu detských detektívok patrívok patrí í v 70. rokoch aj preklad románu
Astrid Lindgrenovej Majster detektíMajster detektíMajster detekt v Kalle Blomkvistív Kalle Blomkvistí [zo šved. Mästerdetekti-
ven Blomkvist, 1941, Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt, 1951] prel. Teodora 
Handzová, 1975). Dva detské detektívne prívne prí íbehy sú spojené časom deja (prázdni-
ny), priestorom (švédske mestečko), postavami (šesť chlapcov a dievča, rozdelených 
do dvoch trojčlenných skupín) a ústredným konfliktom (vojna bielych ruží a červe-
ných ruží). K trojici bielych ruží patrí Kalle, Eva-Lotta a vodca Anders (tieto postavy 
sú dôkladne individualizované). Trojica chlapcov tvoriaca skupinu červených ruží je 
načrtnutá len ako viac-menej kolektívny hrdina. Lindgrenovívny hrdina. Lindgrenoví á majstrovsky rozvinula 
jednak napínavý boj oboch skupiniek (s korektnými pravidlami)  o obsadenie ne-
priateľskľskľ ého hlavného stanu (v prvom príbehu) a o kameň nazvaný Veľký dudroš 
(druhý príbeh). Rovnako majstrovsky dokázala budovať napätie prostredníctvom 
časopriestorových relácií (noc, zrúcanina, starý kaštieľ) aľ) aľ dejových akcií. Zároveň za-
chovala autentický svet detských hier, kamarátstiev i šarvátok. So zmyslom pre es-
tetickú mieru vsunula do tohto kontextu kriminálny prvok (v prvom príbehu krádež 
šperkov, v druhom príbehu vraždu úžerníka). Kalle, ktorý sa rád v predstave štylizuje 
do pozície detektíva, síva, sí pomocou oboch členov skupiny prispeje k odhaleniu zloči-
nov. Príbeh je napínavý, zý, zý ároveň vtipný, sý, sý presvedčivými detskými postavami, láska-
vými rodinnými vzťahmi. Zločinci sú v primeranej miere „stigmatizovaní“ – ozvlášt-
není tak, aby sa indície zločinnosti dali predpokladať, ale aby neboli infantilizovanť, ale aby neboli infantilizovanť í. 
Originálny je aj autorkin spôsob narácie: rozprávač podáva príbeh s porozume-
ním voči svetu detí, ví, ví ktorom má svoje miesto aj humorný, dobromyseý, dobromyseý ľne ironický 
nadhľad aľad aľ odstup.

Ponuku prázdninových príbehov s detektívnou zívnou zí ápletkou rozšírili tiež romá-
ny ukrajinského autora Vsevoloda Nestajenka (biogr. údaje nezist.) Neznámy z by-
tu číslo 13, alebo Zlodeji hčíslo 13, alebo Zlodeji hčí ľadajľadajľ ú okradnutého (z ukraj. [Neznajomec z trinadciatoji 
kvartyry, abo, Zlodiji šukajuť poterpiloho, 1966] prel. Miron Sisák a Marián Heveši, 
1975) a Tajomstvo troch neznámych (z ukraj. [Tajna trioch neizvestnych, 1975] prel. 
Izabela Kunová, 1979). V prvom románe ide o humorné zážitky a dobrodružstvá 
dvoch nerozlučných priateľov, o ich drobnľov, o ich drobnľ é prečiny i ľahkov ľahkov ľ ážnosti. Detektívne pívne pí át-
ranie sa odohrá potom, ako sa z rodnej dediny dostanú na niekoľkotýždňový po-
byt do Kyjeva. Objektom pátrania je majiteľ hodiniek, ktoré im počas kúpania dal 
do úschovy neznámy človek. Po rozličných peripetiách (strata hodiniek pri bitke 
s miestnymi chlapcami, dobrodružstvá na cintoríne a v podzemných odvodňova-
cích kanáloch), dostanú hodinky naspäť a takmer sa stanú slávnymi (sú štatistami 
pri filmovaní, ale scí, ale scí énu z filmu vystrihnú). Autor má zmysel pre situačnú a charak-
terovú komiku, sujetové zápletky majú určitú mieru vtipu, ale aj naivity typickej 
pre deti, dobové reálie sú však zastarané (napr. hodinky ako nekaždodenná cen-
nosť pre chlapcov). Aj druhý príbeh sa odohráva cez prázdniny. Dobrodružnosť je 
v tomto prípade založená na nebezpečných akciách: na odfotení „ducha“ bez hlavy, 
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na ktorého sa viaže povesť (napokon sa ukáže, že to bola vlastne košeľa, ktorľa, ktorľ á sa su-
šila na vešiaku na strome) a na zachraňovaní vecí zo zaplaveného domu. Napätie sa 
zvyšuje aj pomocou tajomnosti časopriestoru (noc, opustený vojnový bunker), pri-
čom ani v tomto prípade nechýba naivno-komický rozmer chlapčenských názorov 
a konania. V oboch prózach je pomerne nápadne prítomný ateistický motív (ív (í úvahy 
chlapcov o nezmyselnosti viery v Boha), čo svedčí nielen o dobe a mieste vzniku die-
la, ale azda aj o jednom z dôvodov ich zaradenia do edičného plánu práve v čase, 
v ktorom boli vydané. Druhý román je navyše tak trocha aj propagáciou vojenského 
povolania (postavy vojakov sú idealizované, zdôraznené je rozhodnutie chlapcov 
stať sa v budúcnosti vojakmi). 

Princíp detektívneho pívneho pí átrania, ktorý sa viac-menej obligátne vyskytuje naj-
mä v chlapčenských dobrodružných príbehoch, je v próze Madeleine Gilardovej 
(1925 – 2012) DievčDievčDiev a s rukča s rukč áa s rukáa s ruk vnikom  (z franc. [La jeune fille au manchon, 1972] prekl. 
Mária Flochová, 1977) osadený do historicko-dobrodružného, romantického rámca 
(Francúzsko za vlády Ľudovíta XV.). V príbehu o synovi obchodníka, ktorý pri prevá-
žaní zakázaných filozofických spisov zachráni rukávnik mladej dáme, svojej budúcej 
osudovej láske, je množstvo náhod, intríg, prenasledovania, zámen osôb, omylov 
a pravdaže romantická láska so záverečným šťastným koncom.  

Dobrodružné príbehy preložené z ruskej literatúry (najmä tie, ktoré vyšli za-
čiatkom sledovaného desaťročia) niesli evidentnú príťaž ideologizovania: obligát-
na detská komunita čoby kolektívny hrdina preukazovala znaky pionierskeho uve-ívny hrdina preukazovala znaky pionierskeho uve-í
domenia a kolektivizmu, ako je to napr. v próze Sergeja Grebennikova a Nikolu 
Dobronravova (biogr. údaje autorov nezist.) Ostrov Jastrabie srdce (z rus. [Tretij ne 
lišnij, 1971] prel. Ján Štrasser, 1976) o postupnom spoznávaní nového spolužiaka-
-prepadlíka a o živote detí na jednom z ostrovov na Volge. Viditeľná schematickosť 
postáv (vedúca pionierov) i vážne schôdzovanie detí narúšajú dobrodružné ladenie 
prózy. 

Idealizovaný ostrovný obraz života detskej komunity, vytvorenej z bezprizor-
ných detí, je ví, je ví próze Viľjama Kozlova ľjama Kozlova ľ (biogr. údaje nezist.) Prezident Kamenné-
ho ostrova (z rus. [Prezident Kamennogo ostrova, 1971] prel. Ľuba Nogeová, 1979) 
podložený aj vojnovým motívom (povesívom (povesí ťou o Smelom a hľadanľadanľ ím jeho hrobu). 
Prázdninový príbeh Seriožu, jeho sestry a kamaráta Harryho je dobrodružne mode-
lovaný zásluhou úporných pokusov chlapcov dostať sa na ostrov, množstva tajom-
ných príhod, zápasu ostrovnej komunity s bandou pochybných chlapcov z dediny, 
pričom sa pomedzi to mihnú aj prvé chlapčensko-dievčenské sympatie a konvencia 
vypátranej identity postáv (Smelý a Harry).

Kniha poľskej autorky Ludwiky Woľskej autorky Ludwiky Woľ źnickej (1924 – 1983) Prázdniny s Černuš-
kou (z poľ. [Wakacje z Czarkľ. [Wakacje z Czarkľ ą, 1965] prel. Felix Uváček, 1972) voľne nadväzuje na jej 
starší román ČernuČernuČ ška (z poľ. [Czarka, 1961] prel. Fľ. [Czarka, 1961] prel. Fľ élix Uváček, 1969). Prázdninové 
dobrodružstvá v letnom tábore majú prídych konvenčných pobytov v socialiatic-
kých pionierskych zariadeniach. Inovačne pôsobia len motívy cirkusu aívy cirkusu aí leopardice 
Černušky, ktorá prázdninuje spolu s protagonistkou. 
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8.2 MysterióMysterióMysteri zne aózne aó kriminálne romálne romá ányányá

Detektívne motívne motí ívy, ktorívy, ktorí é v detských príbehoch významným spôsobom parti-
cipovali na výslednom efekte dobrodružnosti, sa v časti tvorby presadzujú do takej 
miery, že sa stávajú určujúcimi pre žánrové definovanie diela. Do tohto kontextu pat-
ria romány, ktoré aj (ale nielen) pre mládež spoločne písali dvaja Američania, bratran-
ci (Frederic Dannay, 1905 – 1982, a Manfred Lee, 1905 – 1971) pod pseudonymom 
Ellery Queen89. Kriminálne prípady v ich podaní riešia dvaja detektívi Queenovci, ívi Queenovci, í
otec  Richard a syn Ellery. Otec je inšpektorom newyorskej polície, je preňho cha-
rakteristické starostlivé sústreďovanie dďovanie dď ôkazových materiálov a snaha po exaktnom 
vyhodnocovaní faktov; Ellery je detektív amatív amatí ér obdarený zmyslom pre dedukciu 
a vynikajúcou intuíciou, ktorú si trénuje aj prostredníctvom čítania. Prvý román pre 
mládež Sklená dedina (z angl. [The glass village, 1954] prel. Dušan Slobodník, 1967) 
bol do slovenčiny preložený ešte v 60. rokoch, v r. 1973 vyšiel v druhom vydaní. Bol 
čitateľsky ľsky ľ úspešný, podobne ako aj druhý, podobne ako aj druhý ý roman (ktorý tiež vyšiel rýchlo za sebou 
v dvoch vydaniach) ZáZáZ hada chirurgovej topánky (znky (znky angl. [The Dutch Shoe Mystery, 
1968] prel. Margita Vozáriková, 1974; 2. vyd. 1978). 

V priebehu 70. a 80. rokov sa začali objavovať aj prózy mysteriózneho cha-
rakteru. Predovšetkým išlo o sériu príbehov vytvorenú Robertom Arthurom 
(1909 – 1969), známym autorom americkej mysterióznej literatúry pre dospelých, 
s tromi chlapčenskými postavami (tromi pátračmi) ako protagonistami. Príbehy 
boli pôvodne usporadúvané do série pod názvom Alfred Hitchcock a traja pátrači 90. 
Po Arthurovej smrti séria kníh o troch pátračoch pokračovala v autorstve iných spi-
sovateľov zľov zľ anglofóanglofóanglof nnej a z nemeckej jazykovej oblasti (Marco Sonnleitner, Ben Ne-
vis, Brigitte Johanna Henkel-Waidhofer, André Marx, Ulf Blanck, André Minninger, 
Katharine Fischer). V USA bola séria troch pátračov ukončená v roku 1990; v jej rám-
ci bolo celkovo vydaných štaridsaťtri prťtri prť íbehov (autormi mnohých boli Nick West, 
William Arden, M. V. Carey, Marc Bradel). Spravidla ide o príbehy podávané „podľa ľa ľ
postáv Roberta Arthura“. Pr“. Pr“ íbehy trojice chlapcov (Bob Andrews, Peter Crenshaw 
a Jupiter Jones) z malého mestečka Rocky Beach, ležiaceho neďalejo Hollywoodu, ďalejo Hollywoodu, ď
sú medzi pubescentmi obľúbené doposiaľ a objavujú sa stále v nových vydaniach. 
Príbehy konvenujú najmä chlapcom jednak tým, že pátračmi sú v podstate ich ro-

89  Podľa tohto pseudonymu je pomenovanľa tohto pseudonymu je pomenovanľ á jedna z cien udeľovanľovanľ á raz ročne organizáciou Myste-
ry Writers of America.

90  Autor ich vytvoril od roku 1964 do svojej smrti r. 1969.  Neskôr bolo Hitchcockovo meno z názvu  
vypustené.  Knihy vyšli pod názvami: Tajomstvo strašidelného zámku (The Secret of Tteror Castle, 
1964), ZáZáZ hada zajavkavéhada zajavkavéhada zajavkav ho papagájaájaá  (The Mystery of the Stuttering Parrot, 1964), ZáZáZ hada šep-
kajúcej múmie (The Mystery of the Whispering Mummy, 1965), ZáZáZ hada zeleného strašidla (The 
Mystery of the Green Ghost, 1965), ZáZáZ hada miznúceho pokladu (The mystery of the Vanishing 
Treasure, 1966), Tajomstvo ostrova kostier (The Secret of Skeleton Island, 1966), The Secret of Skeleton Island, 1966), The Secret of Skeleton Island ZáZáZ hada ohnivéhada ohnivéhada ohniv ho 
oka (The Mystery of the Fiery Eye, 1967), ZáZáZ hada strieborného pavúka (The Mystery of the Silver 
Spider , 1967), ZáZáZ hada vreštiacich hodíníní  (The Mystery of the Screaming Clock, 1968) a ZáZáZ hada 
rozprározprározpr vajúcej lebky (The Mystery of the Talking Skull, 1969).cej lebky (The Mystery of the Talking Skull, 1969).cej lebky
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vesníci, jednak vtipným individualizovaním postáv a samozrejme aj napínavým, akč-
ným dejom. Do slovenčiny boli tieto knihy prekladané už od prelomu 60. a 70. rokov, 
teda veľmi skoro po ich vzniku, a zažili veľký čitateľskľskľ ý úspech91. 

Viacero dobrodružných románov malo univerzálnu intenciu. Možno k nim 
prirátať napr. román Anatolija Markuša (1921) PasažPasažPasa ier je smržier je smrž ť (z rus. [Net, 1971] ť (z rus. [Net, 1971] ť
prel. Ján Štrasser, 1975), príbeh z prostredia letectva a skúšobných pilotov, z ich pra-
covného i súkromného života. Zdrojom dobrodružnosti je v ňom najmä osobitosť 
tohto povolania a udalosti, ktoré sa skrze neho udejú. O univerzálnej intencii možno 
hovoriť aj v súvislosti s kriminálnym románom Joa Alexa (vl. m. Maciej Słomczyński, 
1920 – 1998) Kde je Tretí Kde je Tretí Kde je Tret kráľkráľkr ?áľ?áľ  (? (? z poľ. [Gdzie jest Trzeci krľ. [Gdzie jest Trzeci krľ ól?,1966] prel. Mária Krkoš-
ková, 1970). Dej sa odohráva na starom zámku v Poľsku aľsku aľ leitmotívom je zívom je zí ápas polí-
cie s medzinárodným gangom lupičov, ktorí sa usilujú ukradnúť zo zámockej galérie 
vzácny obraz. V tých súvislostiach dvojica detektívov objavívov objaví í vraždu a pokus o ďal ďal ď šiu 
vraždu. Príbeh evokuje ovzdušie klasickej anglickej detektívky.ívky.í

8.3 Groteska, satira a „pr„pr„ ášprášpr ilovskášilovskáš é“ ilovské“ ilovsk historky v dobrodruždobrodruždobrodru nej pržnej prž ónej prónej pr zeózeó

V dobrodružnej próze pre mládež sa stretávame aj s príbehmi, ktoré prostred-
níctvom rozličných „ingrediencií“ prenesených z iných žánrov nadobúdajú roman-
tickú alebo humorno-satirickú príchuť. Jednou z možností je vytvorenie dobrodruž-
nosti prostredníctvom parodicko-rozprávkového princípu, pričom autor dokáže 
nastavovať spoločnosti a ľudskému charakteru krivé zrkadlo; próza teda nadobúda 
satirický rozmer. K takémuto typu príbehov možno zaradiť román Wiktora Woro-
szylského (1927 – 1996) Útek z Muertánie (z poľ. [Podmuch malowanego wiatru, ľ. [Podmuch malowanego wiatru, ľ
1965] prel. Marianna Prídavková-Mináriková, 1970). Je to príbeh o dobrodružnom 
putovaní troch detí (dvoch chlapcov a dievčaťa) po čudesných, deformovaných kra-
jinách, na ktoré sa viažu významy odkazujúce na totalitu. Hra s princípom rozprá-
vania (rozprávač je štylizovaný do postavy starého námorníka) sa kombinuje s hrou 
s časom na báze rozkrytia času sujetu a času fabuly: časové zauzľovanie je viazanľovanie je viazanľ é 
na prelínanie času rozprávania (patrí starému námorníkovi) a času, o ktorom sa roz-

91  V 70. rokoch vyšli nasledujúce príbehy série: Tajomstvo Strašidelného zámku (z angl. [Alfred 
Hitchcock and The three investigators in The Secret of terror castle, 1964] prel. Ružena Krajčí-
ková, 1970);  ZáZáZ hada zeleného Strašidla (z angl. [Alfred Hitchcock and Three Investigators. The 
Mystery of The Green Ghost 1965] prel. Svetlana Mrlianová-Marušiaková, 1971); ZáZáZ hada zajaka-
vévév ho papagájaájaá  (z angl. [Alfred Hitchcock and Three Investigators in The Mystery of The Stutte-
ring Parrot, 1964] prel. Svetlana Mrlianová-Marušiaková, 1971); ZáZáZ hada šepkajúcej múmie (z angl. 
[Alfred Hitchcock and The Three Investogators in The Mystery of The Whispering Mummy, 1965] 
prel. Tatiana Laskovičová, 1971); Tajomstvo ostrova kostier (z angl. [Alfred Hitchcok and The Tree Tajomstvo ostrova kostier (z angl. [Alfred Hitchcok and The Tree Tajomstvo ostrova kostier
Investigators in The Secret of Skeleton Island, 1966] prel. Svetlana Marušiaková, 1975); ZáZáZ hada 
miznúceho pokladu  (z angl. [Alfred Hitchcok and The Tree Investigators in The mystery of the 
Vanishing Treasure, 1966] prel. Svetlana Marušiaková, 1977); ZáZáZ hada ohnivéhada ohnivéhada ohniv ho oka  (z angl. [Alfred 
Hitchcok and The Tree Investigators in The Mystery of the Fiery Eye, 1967] prel. Svetlana Maru-
šiaková, 1978). Hneď na začiatku 80. rokov bol preložený príbeh ZáZáZ hada vreštiacich hodín ín í (z angl. 
[Alfred Hitchcok and The Tree Investigators in The Mystery of the Screaming Clock, 1968] 1981). 
Príbeh ZáZáZ hada strieborného pavúka  bol preložený do slovenčiny až v roku 1993) a ZáZáZ hada rozprá-hada rozprá-hada rozpr
vajúcej lebky (v slovencej lebky (v slovencej lebky čine nevyšla doposiaľ).ľ).ľ
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práva (putovanie detí po krajinách predtým, než sa dostali na námorníkovu loď).ď).ď
Krajina Prefíkancov je paródiou na totalitný režim: za normálne sa považuje klamstvo, 
zlodejstvo, pretvárka. Krajina Harmónie je zasa paródiou na obludnosť totalitného 
názorového absolútna a na udavačstvo; v tejto krajine nikto nemá nárok na inakosť. 
Najviac analógií s totalitarizmom, dovedených ad absurdum, je však až v Republike 
Muertánii, ktorá „rinčala zbračala zbrač ňami, zunela vojenskýami, zunela vojenskýami, zunela vojensk mi ými ý čižiži mami, budila svojich obyva-
teľov noľov noľ čným bým bý úchaním na dvere, dotieravo sa vypytovala hlasom plagím na dvere, dotieravo sa vypytovala hlasom plagí átov a megafó-megafó-megaf
nov: ,si pripravený umrieť za slávu vlasti?‘ (...) vš(...) vš(...) v ade vetrila zradu, žeravýeravýerav m ým ý železom po-
znamenávala svojich početných vých vý äch väch v zňov“ (s. 126). “ (s. 126). “ Žiť v nej možno len vtedy, ak človek  
dostane povolenie na pobyt, kto chce cestovať ďalej, musť ďalej, musť ď í mať schválenú žiadosť 
na pobyt a tú mu schvália len vtedy, ak bude loajálny. Tajní agenti manipulujú ľudí 
tak, že ich nahovárajú na spoluprácu, na zradu priateľov; ak sa to nedarľov; ak sa to nedarľ í, zneisí, zneisí ťujú 
človeka tvrdením, že priatelia zradili jeho. Autor tu v podstate  stvárnil praktiky to-
talitných tajných služieb a ich obludnosť transponoval do sujetu rozprávkovo dob-
rodružného príbehu. 

Humoristicko-satirický charakter má aj klasický román Alphonsa Daudeta 
(1840 – 1897) Tartarinove dobrodružTartarinove dobrodružTartarinove dobrodru stvžstvž ástvástv  (z franc. [Tartarin de Tarascon, 1872] prel. 
Vladimír Dudáš, 1973)92. Protagonista Tartarin si vymýšľa hrdinstvýšľa hrdinstvýšľ á a okolo seba vy-
tvára hotové legendy (rola slávnej osobnosti Tarasconu, rola neohrozeného lovca 
levov v Afrike, rola rovnako neohrozeného horolezca zliezajúceho alpské vrcholy 
v druhej časti románu a pod.), pričom svoje výmysly nepovažuje za klamstvá, na-
najvýš za omyly; burleskné dobrodružstvá hrdinu sú teda podané s ľahk ľahk ľ ým humo-
rom. V tom zmysle má dielo príznak paródie Cervantesovho dona Quijota: Tartari-
nova rojčivosť a jeho pôvod (malé provensálske mestečko) v mnohom pripomína 
tohto hrdinu, pričom výzorom je zasa podobný skôr Sanchovi Panzovi. V koncepcii 
postavy nadviazal autor na tradície provensálskeho ľudového rozprávania, v ktorom 
sa spája lyrický rozmer s ironickým dištancom. Pomerne ťažkopádny deskriptívny ívny í
štýl môže však byť pre čitateľa zľa zľ ávažnou recepčnou bariérou.

Humorom založeným na „prášilovskom“ rozprávaní sa vyznačuje aj román 
Andreja Nekrasova (1907 – 1978) DobrodružDobrodružDobrodru stvžstvž á stvá stv kapitána Tána Tána T radla (z rus. [Prikľu-
čenija kapitana Vrungeľa, 1939]  prel. Juraj Blicha, 1972), ale zľa, 1939]  prel. Juraj Blicha, 1972), ale zľ ároveň prezrádza i dob-
rú znalosť námorníctva (autor sám bol v mladosti námorníkom). Komický je už vý-
zor protagonistu a naračná situácia, v akej rozprávanie prebieha (čudesne oblečený 
rozpráva doma príhody svojmu žiakovi), rovnako ako názov lode, na ktorej sa kedysi 
plavil (omylom sa z názvu Pobeda, t.j. víťazstvo, stalo Beda). Predovšetkým sú však 
komické jeho absurdné zážitky: s veveričkami v Nórsku; so sleďami (ktorďami (ktorď é hnali pred 
loďou vďou vď kŕdli papekom z Holandska do Egypta); preteky jácht, odmena vyvažova-
ním na váhach; prepad pirátmi a záchrana prostredníctvom nafajčeného dymového 
oblaku; meranie času pomocou dvoch anglických kohútov a sextantu (až kým ná-

92  Miroslava Genčiová pomenúva takéto príbehy ako „lhářské prášilovské historky“ (Genčiová 1984, 
s. 193). Daudet spracoval dobrodružstvá svojho protagonistu v troch častiach: Tartarin zTarasconu, 
Tartarin v Alpách a Prístav Tarascon. Do slovenčiny boli preložené len prvé dve časti.
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morníci kohútov nezjedli); krokodíly vyliahnuté na palube z vajec, ktoré si omylom 
zobrali ako pštrosie a pod. Ku komickému efektu prispieva aj spôsob pomenúvania 
postáv93. Napokon sa hrdinovia doplavia cez Kanadu a Kamčatku do Ruska a nara-
tívny rívny rí ámec sa uzatvára: rozprávač, kapitán Tán Tán T radlo, sa vracia späť do východiskovej 
situácie – do svojej izby, k svojmu žiakovi, ktorý to všetko počúval94. 

Napokon tak trocha „prášilovský“ typ prózy s humorno-satirickým príznakom 
predstavuje aj dilógia Arthura Conana Doyla (1859 – 1930) Hrdinstvá Hrdinstvá Hrdinstv brigadie-
ra Gérarda (z angl. [Exploits of Brigadier Gerard, 1903] prel. Viera Petrová, 1971) 
a Gérardove dobrodružrardove dobrodružrardove dobrodru stvžstvž ástvástv  (z angl. [The complete Napoleonic stories] prel. Štefan 
KýšKýšK ka, 1973). Gaskonec, Brigadier Étienne Gérard, vojak (husár) francúzskej armády 
za Napoleonových vojen, tak trochu chválenkár, ktorý má vo všetkých smeroch o se-
be tú najvyššiu mienku, je hrdinom humorných príbehov, ktoré sú podávané ako 
spomienky už usadlého starého muža. V jednotlivých epizódach vojenského živo-
ta sa ocitol spravidla v smrteľnom nebezpečenstve, ale svojou prostoduchou pria-
mosťou, odvahou a nezriedka dávkou šťastia sa z nich napokon dokázal zachrániť. 
Zmysel pre dobrodružnosť a galantnosť voči dámam sú obligátne črty Gaskoncov 
– použil ich aj Doyle, pričom v modelovaní protagonistu je viditeľný jemný ironic-
ký tón, charakteristický pre pohľad Angliľad Angliľ čanov na Francúzov. Humor je prítomný aj 
vo vnímaní vojny (neobišiel ani obraz Napoleona), zároveň však preniká na povrch 
nielen jej absurdita, ale aj krutosť. Autorstvo tvorcu, ktorého poznáme prostredníc-
tvom detektívnych prívnych prí íbehov o Holmsovi, prezrádza schopnosť modelovať sujetové 
napätie s prvkami hororu. 

8.4 Romantika historicko-dobrodružRomantika historicko-dobrodružRomantika historicko-dobrodru nej pržnej prž ónej prónej pr zy ózy ó

V početných dobrodružných románoch autori nesiahajú po komike, ale vytvá-
rajú romantický, takmer rozprý, takmer rozprý ávkový príbeh, ktorého dej je spravidla osadený do mi-
nulosti, ako je to napr. v diele francúzskeho autora Andrého Dhôtela (1900 – 1991) 
Gaspardove dobrodružGaspardove dobrodružGaspardove dobrodru stvžstvž á stvá stv (z franc. [Le Pays où l’on n’on n’ ’arrive jamais, 1955’arrive jamais, 1955’ ] prel. Oľga ľga ľ
Toscano-Gajdošová, 1971). Priestor hôr v Ardennách, staré sídla, plavby na rieke 
i na mori umožňujú vytvárať napínavé i romantické situácie. Rozmer dobrodružnos-
ti majú aj postavy: sú trochu čudácke, zlé, romantizované, alebo iným spôsobom 
(napr. fyzický hendikep) odlišné od ostatných. Romantický rozmer má protagonis-

93  Kapitán Krištof Bonifátof Bonifátof Bonif covič TáTáT radlo napr. uvažuje o pomenovaní svojej lode takto: „Možno si po-
myslíte, íte, í že názov nemá nijaký nijaký nijak vývýv znam. No to je veýznam. No to je veý ľkľkľ ý ký k omyl, priateľu! Loľu! Loľ ď sa – práprápr ve tak ako človek – 
nezaobíde bez mena. Hja, ani nemusíde bez mena. Hja, ani nemusí íte chodiíte chodií ť ďaleko za prť ďaleko za prť ď íkladom: Tíkladom: Tí ákladom: Tákladom: T radlo, povedzme, je zvučné, é, é
prekráprekráprekr sne meno. No keby som bol nejaký sne meno. No keby som bol nejaký sne meno. No keby som bol nejak Strkaj – Zastrč, alebo toč, alebo toč ť, mal som raz ť, mal som raz ť žiaka, ktorý iaka, ktorý iaka, ktor sa volal 
Syseľ... Vari by si ma ľ... Vari by si ma ľ ľudia vľudia vľ ážudia vážudia v ili a dôverovali mi ako teraz? Len si predstavte: kapitán diaľkovej plav-ľkovej plav-ľ
by Syseľ... je to smieľ... je to smieľ šne! A tak je to aj s loďou. Keďou. Keď ď loď nazvete „Herkules“ alebo „Bohatier“ – ľady sa “ – ľady sa “ – ľ
pred ňou samy rozostúpia: no skúste nazvať svoju loď „Koryto“ – bude aj plávať ako koryto, aj sa váako koryto, aj sa váako koryto, aj sa v m 
niekde určite prevráite prevráite prevr ti, a to i za ideálneho počasiačasiač “ (s. 15 “ (s. 15 “ – 16).

94 Preklad do slovenčiny bol realizovaný na základe druhého, doplneného vydania, ktoré bolo opro-
ti prvému vydaniu (1937) rozšírené o poslednú mystifikačnú kapitolu nazvanú Ú

ho vydania, ktor
ú Ú

ho vydania, ktor
vaha kapitána 

diaľkovej plavby Krištofa Bonifátofa Bonifátofa Bonif coviča Táa Táa T radla o námorníckej terminológii; mystifikuje sa v nej 
dôvod, pre ktorý sú pripojené abecedne usporiadané výklady termínov z oblasti námorníctva.
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ta: je synom kočujúcich trhovcov a jeho osud sa vyvíja prostredníja prostrední íctvom početných 
náhod a stretnutí. Dôležitú rolu zohráva motív putovania po Francív putovania po Francí úzsku a Belgicku; 
s tým spojený obraz krajiny má symbolický význam: predstavuje slobodný pohyb, 
život, k akému napokon hrdinovia šťastlivo dospejú. Kniha má všetky znaky dob-
rodružnej prózy: hrdinu, ktorý zažije mnohé napínavé udalosti, migračný priestor, 
ktorý je stvárnený navyše s príťažlivým poetickým rozmerom, akčný dej, aj šťastný 
koniec, pričom sa autor dokázal vyhnúť scénam násilia a krviprelievania.  

Historicko-dobrodružné romány sa mnohokrát sústreďujú predovšetkým 
na to, aby čitateľovi priblľovi priblľ ížili viac či menej vzdialené obdobia alebo ľudské kultúry. 
Do tohto rámca potom autori zasadzujú fiktívne prívne prí íbehy a fiktívnych hrdinov. Tak ívnych hrdinov. Tak í
napr. príbeh Jerzyho Edigeya (1912 – 1983) Šíp z ElamuŠíp z ElamuŠí  (z poľ. [Strzaľ. [Strzaľ ła z Elamu, 
1968] prel. Rudo Turňa, 1971) poskytuje určité poznanie o živote v starobylom Ba-
bylone, ale dôraz je v deji položený na  kriminálne intrigy. Upozorňuje tak na sku-
točnosť, ť, ť že zločiny sa páchali aj v dávnej minulosti. V tomto prípade však ľudská 
múdrosť a prísny a presný Chammurapiho zákonník umožnili vystopovať a odhaliť 
zločinca. 

Román Hanny Klose-Gregerovej (1892 – 1973) Ostrov posväOstrov posväOstrov posv tných bých bý ých bých b kovýkový
(z nem. [Insel der heiligen Stiere, 1959] prel. Štefan Kýštefan Kýštefan K ka, 1972) je zasa pôsobivým 
obrazom starokrétskej civilizácie a kultúry. V centre pozornosti je však fiktívna posta-ívna posta-í
va odvážneho, statočného a priebojného pastiera Kéosa, žijúceho pri dvore mýtické-
ho krétskeho kráľa Máľa Máľ ínoa. 

Do dávnej minulosti Slovanov osadil svoje dva príbehy, ktorých preklad vy-
šiel začiatkom 70. rokov, Eduard Štorch (1878 – 1956). Román Minehava. Obraz 
života najstarživota najstarž šíivota najstaršíivota najstar ch osadnších osadnší íkov v naíkov v naí šej vlasti (z ej vlasti (z ej vlasti čes. [Minehava, 1950] prel. Katarína 
Hatalová, 1974) je príbehom z doby neolitu, z rozhrania matriarchátu a patriarchátu. 
Dej je osnovaný okolo zápasu medzi viacerými rodmi na českom území a sujetovaný 
ako boj medzi dobrom a zlom a okolo lásky dcéry náčelníka jedného z rodov. Próza 
Hrdina Nik. Junácke prícke prícke pr behy z doby Samovejíbehy z doby Samovejí  (z behy z doby Samovej (z behy z doby Samovej čes. [Hrdina Nik, 1947] prel. Gabriel 
Rapoš, 1977) sa odohráva koncom stredoveku na území českého štátu, v čase jeho 
obsadenia Avarmi a v období Samovej ríše. V prvej časti autor na osude protagonis-
tu Nika a jeho družiny stvárňuje odpor slovanských rodov proti Avarom, ktorí odvá-
dzajú ľudí do otroctva. V druhej časti sa sústredil na boj Samovej ríše proti Frankom. 
Príbeh sa končí bitkou pri Wogastizburgu, v ktorej sú franské vojská porazené, ale 
členovia Nikovej družiny a aj on sám umierajú tiež. 

Aj román Slovinca Frana Saleškiho Finžgara (1871 – 1962) Iztokova poms-
ta (zo slovin. [Pod svobodnim soncem, 1969] prel. Janka Rozmanová, 1974) oživuje 
dávne deje zo života Slovanov v šiestom storočí. Približuje ich cez postavu mladého 
slovienskeho bojovníka Iztoka, ktorý sa dostane do Byzancie a stane sa terčom intríg 
ľstivej aľstivej aľ krutej cisárovnej Teodory. Autor farbisto zobrazuje pomery na byzantskom 
dvore, spletité intrigy, boj o moc, silné vášne, lásku s prekážkami a rozličné nebez-
pečné zápletky, a tak román možno priradiť k typu dumasovsky ladenej historicko-
-dobrodružnej prózy.
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Reprezentantom klasiky talianskeho romantizmu je historicko-dobrodružný 
román Massima D’Azeglia (1798 – 1866) Súboj v Barlete (z tal. [Ettore Fieramosca 
o La disfida di Barletta, 1933] prel. a uprav. Gabriela Černochová, 1974) stvárňujúci 
súboj medzi trinástimi talianskymi a trinástimi francúzskymi rytiermi, ktorý sa sku-
točne odohral v roku 1503. Vyprovokovali ho urážlivé slová Francúzov na adresu ta-
lianskych bojovníkov.

Romantické dobrodružné príbehy sa môžu viazať nielen na konkrétnu dobu 
zaľudnenú fiktívnymi postavami, ale aj na dobu vívnymi postavami, ale aj na dobu ví spojení s reálne jestvujúcimi po-
stavami, resp. aspoň postavami, ktoré mali svoj skutočne žijúci prototyp, ako je to 
v próze Gila St. Simona (biogr. údaje nezist.) Cyranove dobrodružCyranove dobrodružCyranove dobrodru stvžstvž ástvástv  (z tal. [Un’a-
ventura di Cyrano, 1967] prel. Lea Škanderová, 1972)95. Ide o typický rytiersky dob-
rodružný román z prvej polovice 17. storočia s motívmi rytierkych sívmi rytierkych sí úbojov, rytierskej 
cti, služby kráľovi, romantickej láľovi, romantickej láľ ásky, intríg. Protagonista, Cyrano z Bergeracu, je sta-
točný chudobný drobný šľachtic ý šľachtic ý šľ žijúci v Paríži, napoly vojak a napoly básnik, ktorý 
pri súbojoch vedie aj literárne dišputy. Raz zastúpi zraneného herca v divadle a odvi-
nú sa z toho dobrodružstvá, v priebehu ktorých sa dostane do Londýna, Španielska 
a napokon naspäť do Paríža, aby pomohol prekaziť intrigy proti kráľovi.áľovi.áľ

Klasický príbeh o jednom zo stredovekých anglických romantických hrdinov 
Robinovi Hoodovi spracovala pre deti Carola Omanová (1897 – 1978) v próze  Ča-Ča-Č
rovný lukostrelec (z angl. [Robin Hood the prince of Outlawa, 1949] prel. Dušan Slo-
bodník, 1970). V duchu ľudovej zbojníckej tradície je hrdina situovaný do Sherwood-
skeho lesa pri Nottinghame a stvárnený ako statočný, galantný, galantný ý, vtipný, vtipný ý a vynikajúci 
bojovník, ktorý vykonával spravodlivosť v duchu ľudových predstáv a viedol boj 
proti skorumpovanému, krutému šerifovi z Nottinghamu. Autorka rešpektuje histo-
rické fakty týkajúce sa stredoveku a pri stvárnení doby Robina Hooda sa usiluje byť 
presvedčivá aj prostredníctvom jazyka diela. 

Populárny americký autor westernov Zane Grey (1875 – 1939)96 vo svojej 
prvotine Neodovzdaný list (z angl. [Betty Zane, 1903] prel. Elena Dzurillovlist (z angl. [Betty Zane, 1903] prel. Elena Dzurillovlist á, 1972, 
2. vyd. 1977) spracoval životopis svojej pratety Elisabeth Zane. Jej príbeh nadobúda 
v rámci historického románu dobrodružný rozmer zásluhou toho, že sa stala hrdin-
kou americkej vojny z poslednej tretiny 18. storočia. 

Napokon treba ešte dodať, ť, ť že dobrodružným spôsobom boli spracované 
aj niektoré novšie dejinné udalosti, napr. druhá svetová vojna v románe Janusza 
Przymanowského (1922 – 1998) Štyria tankisti a pes (z poľ. [Czterej pancerni i pies, ľ. [Czterej pancerni i pies, ľ
1964] prel. Viktória Kalafutová, 1975)97. Seriál podáva každodenný život štvorčlennej 
posádky tanku a jej psa na ceste za oslobodením Poľska aľska aľ ž po konečnú bitku o Ber-

95 Próza bezpochyby vznikla na základe veršovanej drámy francúzskeho dramatika Edmonda 
Rostanda Cyrano de Bergerac (1897). Rostanda kCyrano de Bergerac (1897). Rostanda kCyrano de Bergerac jej napísaniu inšpiroval príbeh a tvorba iného 
francúzskeho autora – šľachtica Saviniena Cyrana de Bergerac, vlastn– šľachtica Saviniena Cyrana de Bergerac, vlastn– šľ ým menom Hector Savinien 
de Cyrano. Postava Cyrana mala údajne svoj reálne žijúci prototyp 

 (pozri: http://sk.wikipedia.org/wiki/Cyrano_z_Bergeracu_%28dr%C3%A1ma%29).

96  V 70. rokoch vyšiel v reedícii preklad jeho prózy Jazdec v maske (1974, prel. Šarlota Barániková).

97 Mimoriadne populárny bol tento príbeh ako poľskľskľ ý televízny seriál (1966).
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lín. Autor kladie dôraz nielen na bojové scény, ale aj na humorné situácie a romanti-
ku vojenského života. Takýto humoristický a romantický rozmer chýba obrazu vojny 
v próze Adama Bahdaja (1918 – 1985) Tretia hranica (z poľ. [Trzecia granica, 1973] ľ. [Trzecia granica, 1973] ľ
prel. Jozef Gerbóc, Mladé letá, 1977). Zameral sa totiž na tému osudov ľudí, ktorí, ktorí í 
sprevádzali utečencov z Poľska po napadnutľska po napadnutľ í krajiny Hitlerom roku 1939. 

8.5 DobrodružDobrodružDobrodru nžnž é stvástvástv rnenie prárnenie prá írnenie prírnenie pr rodnej tematikyírodnej tematikyí

Iný z typov dobrodružných príbehov preložených v 70. rokoch do slovenčiny 
nachádza dobrodružnosť v prírode, pričom do jednej z hlavných rôl príbehu „obsa-
dzuje“ animálneho hrdinu. Príbeh odkrýva prirodzenosť zvieraťa a zároveň vyjavuje 
úroveň kvality vzťahu človeka k prírode a jeho humánnosti. Takéto príbehy dokážu 
byť často veľmi romantické a citlivé (ako ukázal napr. už vyššie spomínaný príbeh 
Bela a Sebastián). 

Rozprávaním o vernosti, o ľudskom dobre a o láske k zvieratám, ale aj o zlo-
be, ktorou im ľudia ubližujú, dielom naplneným humanizmom a myšlienkou eti-
ky vzťahu človeka k prírode, je próza Gavriila Trojepoľskľskľ ého (1905 – 1995) Biely 
Bim, Čierne uchoČierne uchoČ  [z rus. Belyj Bim, Čornoje ucho, 1972] prel. Viktória Slobodníková, 
1974)98. Príbeh o vernom psovi, ktorý uvzato hľadľadľ á svojho strateného pána, až na-
pokon vinou ľudskej zloby, ľahostajnosti aľahostajnosti aľ neporozumenia zahynie, je autentickou, 
na dobrých poznatkoch psej nátury postavenou sondou do psychiky zvieraťa, do je-
ho „prežívaniažívaniaží “ situácie opustenosti, nebezpečia, procesov nadväzovania nesme-
lých kontaktov s človekom a nadobúdania dôvery k nemu, do trpkosti sklamania 
z ľudskej vierolomnosti; to všetko má charakter intímnych monológov a navodzuje 
lyrický podtón, pričom autor dôsledne vedie delimitačnú čiaru medzi animálnym 
a ľudským. Smutný osud psa slúži autorovi aj na to, aby ukázal rôznorodosť ľudských 
charakterov, resp. nastavil zrkadlo viacerým javom spoločenského života v Rusku. 

K londonovsky ladeným príbehom o divých zvieratách patria (dnes už klasic-
ké) prózy amerického prozaika, žurnalistu, cestovateľa aľa aľ ochrancu prírody Jamesa 
Olivera Curwooda  (1878 – 1927), preložené na prelome 60. a 70. rokov, Kočovnčovnč íci íci í
severu (z angl. [Nomands of the North, 1919] prel. Štefan Kyška, 1970, 2. vyd. 1972) 
a Kráľ Kráľ Kr sivýsivýsiv ch medveých medveý ďov. Romanca zďov. Romanca zď divočiny činy č (z angl. [The Grizly King, 1916] prel. 
Jarmila Samcová, 1970). Tieto príbehy z kanadského severu sú naplnené porozu-
mením k prírode a jej dôverným poznaním. Prvý príbeh líči osudy psa a osirelého 
medvieďaďaď ťa, ktorí sa zhodou okolností ocitnú sami v divočine. Počiatočná anemo-
zita sa postupne mení na priateľstvo, vľstvo, vľ zime sa však musia rozlúčiť. Po rozličných 
peripetiách v prírode i po skúsenostiach s krutými ľuďmi sa opäť stretnú a napokon 
sa vrátia k čtia k čtia k loveku, ktorý má pozitívny vzívny vzí ťah k ľah k ľah k uďom i zvieratďom i zvieratď ám. Druhý príbeh roz-
práva o veľkom medveďovi grizlym, prenasledovanom bielym lovcom, aďovi grizlym, prenasledovanom bielym lovcom, aď o jeho pria-
teľstve sľstve sľ osirelým medvieďaďaď ťom. Lovec napokon spoznáva, že mu divočina ponúka 
oveľa intenzľa intenzľ ívnejívnejí šie zážitky na základe pozorovania, než na základe loveckej váš-

98  Príbeh sa stal veľmi populárnym aj vďaka dvojdielnemu filmovďaka dvojdielnemu filmovď ému spracovaniu (1977).
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ne, a tak daruje medveďom ďom ď život. Curwood tak pokračoval v tradícii tvorby Ernesta 
Thompsona Setona (1860-1946)99, od ktorého vyšla v 70. rokoch próza Medveď Mo-ď Mo-ď 
narcha (z angl. [Animal Stories, 1956] vybrala a prel. Elena Dzurillová, 1972). Príbeh 
hovorí o grizlym, ktorému ako mláďaáďaáď ťu zastrelil lovec matku, skrotil si ho, v slabej 
chvíli ho predá, až napokon zviera skončí v klietke, v ktorej, keď zisťuje nemožnosť 
úniku, apaticky prežíva, bezciežíva, bezcieží ľne putujúc sem i tam. V podstate tak ako mnohé iné 
Setonove príbehy prináša lovcovi v závere určité zahanbenie a rozčarovanie zo seba 
samého, z ľudskej krutosti, ale zároveň aj obdiv k nepokoriteľnej hrdosti prírody. Prí-
behy Curwooda a Setona nie sú jednoznačne zaraditeľné k dobrodružnej literatúre; 
aj podľa M. Genľa M. Genľ čiovej sa pohybujú na rozhraní umeleckonáučnej a dobrodružnej 
literatúry, zvlášť tie z nich, ktoré „se soustřeřeř ďujďujď í jen na život zvířivot zvířivot zv ete, nikoli na lidskou ířete, nikoli na lidskou íř
společnost“ (Gen“ (Gen“ čiová 1984, s. 235).

K londonovskému prírodnému príbehu má blízko aj próza Jaromíra Tomeč-
ka (1906 – 1997) Strieborný lipeň (z čes. [Stříbrný lipan, 1965] prel. Ján Medveď, ď, ď
1976). Tento autor nachádza zdroje dobrodružnosti, napätia a sujetu v prírodnom 
kolobehu života, v biologickej podstate animálnych druhov. V tomto prípade je to 
dramatické rozprávanie o živote lososovitej ryby od narodenia až po smrť na háči-
ku rybára-lovca. Rozprávanie s mimoriadnym zmyslom pre poetické videnie prírody 
(bez melodramatickosti alebo rozvláčnosti) sa opiera o veľkú mieru faktického po-
znania a o schopnosť dramatickej stavby príbehu.

Dávku dobrodružnosti a príťažlivosti pre mladých čitateľov majľov majľ ú v sebe aj 
prírodné poviedky typu knihy Radiho Careva (biogr. údaje nezist.) Mlčanlivčanlivč í anliví anliv pria-
telia (z bulhar. [Divite mi priateli, 1978, Mlčanlivi poznajnici, 1977] prel. Júlia Staj-
ková, 1979) o lovcoch a divých zvieratách. Prvá časť je fikciou o tom, čo sa mohlo 
udiať v hlbokej minulosti; inšpirovaná je kresbou v jaskyni, na ktorej je znázornený 
poľovnľovnľ ík s neprirodzene zhrubnutou a zvrtnutou nohou a s nákresmi zvierat. Ďal-
šie príbehy sú vlastne loveckými príhodami o lesných zvieratách; ich dobrodružnosť 
i tajomnosť korení v autentickosti obrazu prírody a vzťahu človeka a zvieraťa.

8.6 Robinsonády, pirády, pirá ády, pirády, pir tske a morské morské morsk romány ány á

Zobrazenie ľudského osudu v situácii, keď sa človek ocitne sám v pustom 
priestore, odkázaný len na seba, sa literatúrou tiahne minimálne od čias Defoovho 
Robinsona; i preto sa takémuto typu románov hovorí aj robinsonáda. Jestvujú však 
aj príbehy stvárňujúce dobrodružstvá na mori, osnované na zápase dobra a zla re-
prezentovaného skupinami mužov, na sujetovom tajomstve a dramatických dejo-
vých zvratoch, ako je to napr. v próze Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. 
Oba typy dobrodružných románov sa v prekladovej próze 70. rokoch objavujú.

99  Seton podobne ako Curwood precestoval severnú Ameriku a dôkladne poznal život zvierat. Toto 
poznanie spolu so schopnosťou vcítiť sa do inštinktov a pocitov či vzťahov zvierat vložil do svo-
jich poviedok o zvieratách. V 70. rokoch vyšiel z jeho tvorby v 3. vyd. ZáZáZ lesák Rolf  (1974, Alexan-k Rolf  (1974, Alexan-k Rolf
der Brhlovič).
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Autorom jednej z preložených robinsonád je József Hunyady (1921). V prí-
behu Dobrodruž Dobrodruž Dobrodru stvžstvž á stvá stv bratislavskébratislavskébratislavsk ho Robinsona (z maď. [Hď. [Hď ét tenger vándora, 1964] 
prel. Katarína Hatalová, 1972) spracoval osudy a životné peripetie autentickej posta-
vy Karola Jettinga (1730 – 1790), úradníka, cestovateľa, diplomata, znľa, diplomata, znľ ámeho aj ako 
„bratislavský Robinson“, na ktor“, na ktor“ é „zavesil“ romanticko-dobrodružný habit. Vznikol 
tak typický klasický dobrodružný príbeh: romantizujúci, s prvkami sentimentality, 
so stroskotaním, s náhodami, nájdeným pokladom, nebezpečenstvami i hrdinovou 
neohrozenosťou, ba aj s nešťastnou láskou. Keďže ide o dobrodružné rozprávanie 
pre deti, autor použil rámcovanie príbehu situáciou stretnutia Jettinga s dvomi 
chlapcami, ktorým vyrozpráva svoj životný príbeh. Na umocnenie autentickosti po-
dania necháva autor rolu rozprávača Jettingovi. 

Hodnotovo poklesnutým typom robinsonády je próza Johanna Davida Wys-
sa (1743 – 1818) Švajčiarski Robinzoničiarski Robinzonič  (z nem. [Der Schweizerische Robinson, 1812] iarski Robinzoni (z nem. [Der Schweizerische Robinson, 1812] iarski Robinzoni
prel. a upr. Elena Jenčová 1971)100. Dej inšpirovaný Defoovým románom sa odohráva 
v čase napoleonských vojen, keď sa rodina Braunovcov so štyrmi synmi prepravuje 
na lodi za lepším životom. Loď stroskotá, námorníci ju opustia a rodina zostane až 
do príchodu záchrancov sama zápasiť o prežitie. Existenciálnu situáciu autor stvárnil 
ako naskrze idylický obraz života na pustom ostrove.

Reakciou na robinsonovský život, falošne vykreslený ako romantické dob-
rodružstvo, bola próza Fredericka Marryata (1792 – 1848) Stroskotanci na koralo-
vom ostrove (z angl. [Masterman Ready or the Wreck of the Pacific, 1841] prel. Draga 
Christovová, 1972). Sujet je podobný: po stroskotaní plachetnice na pustom a ne-
obývanom ostrove kdesi uprostred Indického oceánu námorníci zbabelo opustia 
loď na záchrannom člne a na neznámom ostrove sa zachráni iba rodina so slúžkou 
a starým oddaným námorníkom. Ostrov im síce poskytol prvé útočisko, ale v zápase 
o prežitie musia vlastnými silami prekonávať množstvo prekážok a rizík. Dielo, ktoré 
autenticky zobrazuje faunu a flóru ostrovov, má zároveň aj silný morálny a nábožen-
ský tón a bolo jedným z prvých intencionálnych historicko-dobrodružných románov 
pre mladých čitateľov, priľov, priľ čom autor v ňom využil aj vlastné námornícke skúsenosti.

Historicko-dobrodružným morským románom, v ktorom sa tiež objavuje 
motív stroskotania, je aj romív stroskotania, je aj romí án Johana Fabriciusa (1899 – 1981) PlavčíPlavčíPlav ci kapitčíci kapitčí á-
na Bontekoa (z hol. [De scheepsjongens van Bontekoe, 1924] prel. Júlia Májeková, 
1975)101. Dej sa odohráva začiatkom 17. storočia a popisuje dobrodružstvá štyroch 
chlapcov, ktorí sa ako plavčíci zúčastnili plavby na obchodnej holandskej lodi do vý-
chodnej Indie pod vedením kapitána Williama Ysbrandtszoona Bontekoe (bol sku-
točnou historickou postavou). V prvej časti románu chlapci zažijú mnohé príhody 
na mori, po stroskotaní sa v druhej časti musia postarať sami o seba v indonézskej 
džungli na Sumatre.  

100 Autor napísal prózu pre svoje deti; po jeho smrti ju prepracoval a vydal jeho syn Johann Rudolf 
Wyss.

101 Autor patrí k najvýznamnejším holandským spisovateľom. Nľom. Nľ ámety čerpal z rodnej Indonézie, 
Talianska, Anglicka.
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Sujet typický pre morský román je napojený na motív letectva v prív letectva v prí óze An-
drzeja Szczypiorskeho (1928 – 2000) Let 627 (z poLet 627 (z poLet 627 ľ. [Lot 627, 1971] prel. Miroslav ľ. [Lot 627, 1971] prel. Miroslav ľ
Janek, 1973). Hrdina počas letu do Ria de Janeira zažije únos lietadla a prekoná dob-
rodružnú cestu po brazílskych rovníkových pralesoch a savanách. Na vlastnej koži sa 
presvedčí o tom, aké neznesiteľné životné podmienky tam vládnu a spolu so svojimi 
priateľmi v hlbokom brazílskom pralese objaví tábor a plantáže bývalých vojnových 
zločincov, ktorí sa tu skrývajú pred spravodlivosťou. Próza je orientovaná na preko-
návanie životných problémov a riešenie morálnej dilemy v momente existenciálne-
ho ohrozenia.

K najlepším morským dobrodružným románom pre mládež, preloženým 
v 70. rokoch, patrí próza Miep Diekmannovej (Maria Hendrika Jozina, 1925) Ma-
rijn medzi pirárijn medzi pirárijn medzi pir tmi (z holand. [Marijn bij de lorredraaiers, 1972] prel. Jtmi (z holand. [Marijn bij de lorredraaiers, 1972] prel. Jtmi úlia Májeková, 
1977). Príbeh je situovaný do poslednej tretiny 17. storočia na ostrov Curacao patriaci 
v tom čase už Holandsku. Začína sa orkánom, ktorý zásadne zmení osudy troch detí 
(Marijn, Uba a Aletta) a černošského dievčaťa Guľky, dcéry otrokyne a Ubinej roves-
níčky, vychovávanej v jej rodine. Rodičia zahynú počas orkánu a deti sa za dramatic-
kých okolností zachránia. Autorka potom zaujímavo rozvíja osudy jednotlivíja osudy jednotliví ých po-
stáv na pozadí leitmotívu otrokívu otrokí árstva, obchodu s otrokmi, neľudských podmienok, 
v akých sú otroci prevážaní na lodiach, ako sa s nimi zaobchádza na plantážach aj 
v domácnostiach. V centre príbehu je Marijn, ktorý sa po ničivom orkáne začne učiť 
u ránhojiča a napokon sa nechá ako ránhojič najať na loď a prežije na nej početné 
nebezpečenstvá. Diekmannová vie vypovedať o otrokárstve veľmi pôsobivo a pre-
svedčivo, pričom nič neposúva do sentimentálne-romantickej polohy. Beznádejné 
postavenie černochov najpregnantnejšie stvárňuje na osude Guľky. Na jej postave 
ukázala bezmocnosť otroka a jeho osudové predurčenie, ktoré nemôže zmeniť ani 
láska; napokon zahynie skokom do mora, aby sa vyhla hrubému znásilneniu námor-
níkmi. Zdrojom dobrodružnosti je jednak motív pirív pirí átstva, života v minulosti, nerov-
nej lásky, jednak exotické prostredie, ktoré vytvára priestor pre prirodzené odvíjanie íjanie í
napínavého deja,  v ktorom sú akcie motivované vývinom postáv a situácií, napokon í, napokon í
aj úspešný hrdina, ktorý si síce zachráni holý život, ale prichádza o lásku a ilúzie o ra-
sovej rovnosti ľudí. Realistický pohľad na pozľad na pozľ íciu otrokov, aj na život námorníkov 
a pirátov, resp. na život a vzťahy na ostrove je podložený serióznym štúdiom dobo-
vého života. Záverečná katarzia sa viaže na poznanie o pretrvávaní surovosti v me-
dziľudských vzťahoch. 

Pirátske motívy, sívy, sí akými sa stretávame napr. u Diekmannovej, bývajú leitmotí-
vom morských románov. Klasickým pirátskym románom, odohrávajúcim sa v 14. sto-
ročí, v čí, v čí čase prvého veľkého rozkvetu severonemeckých prístavov zjednotených do 
hanzových miest, je dielo Gustava Schalka (1848 – 1929) V zajatí V zajatí V zajat pirápirápir tov (z nem. tov (z nem. tov
[Klaus Strörtebeker, 1972] prel. Elena Chmelová, 1975). Dobrodružnosť je inkorporo-
vaná do rozprávania o morskom pirátovi Klausovi Strörtebekerovi (ktorý žil približne 
v rokoch 1360 – 1401) a tvrdom živote námorníkov. Protagonista Klaus Strörtebeker, 
na ktorého sa viaže veľa mľa mľ ýtov (poklady, zlatá reťaz, ktorou chcel omotať Hamburg, 
aby si vykúpil život a pod.), je vykreslený ako drsný chlap, nenávidiaci hanzovné 
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mesto Hamburg a jeho obyvateľov. Prľov. Prľ íbeh zachytáva záver jeho života a končí sa 
jeho popravou, pri ktorej mu na jeho prianie vyhrávala muzika. 

Podobný motív spracív sprací úva aj romantický príbeh Friedricha Gerstäckera 
(1816 – 1872) PiráPiráPir ti na Mississippi ( z nem. [Die Flusspiraten des Mississippi, 1847] ti na Mississippi ( z nem. [Die Flusspiraten des Mississippi, 1847] ti na Mississippi
prel. a upravil Štefan Teren, 1977). Rozpráva o riečnych pirátoch, ktorí sú cez deň cti-
hodnými občanmi a v noci rabujú a zabíjajíjají ú. Keď je napokon richtár mesta odhalený 
ako ich vodca, rozpúta sa boj medzi pirátmi a občanmi, vodca v ňom zahynie a ostat-
ných stihne zaslúžený trest. 

Dobrodružný život na mori aj na súši je základom retrospektívne podívne podí ávaného 
príbehu Foxa C. Smitha (biogr. údaje nezist.) Hostinec „U odvážU odvážU odv neho nážneho náž ámorníkaíkaí “
(z angl.  [The Valiant Sailor] prel. Dušan Slobodník, 1975) o malom chlapcovi a jeho 
otcovi námorníkovi, o porušení mravného kódexu v existenciálnej situácii a výčit-
kách svedomia. Román Reného Guillota (1900-1969) PiráPiráPir tov odkaz (z franc. [Les 
compagnons de la Fortune, 1950] prel. Marianna Pauliny-Danielsová, 1975) je zalo-
žený na konvenčnom motíve píve pí átrania po pirátskom poklade, pričom úsilie rozlúštiť 
odkaz starého piráta a vlastné pátranie je už situované do súčasnosti. O tom, že aj 
dobrodružný román sa môže stať nositeľom priehľom priehľ ľadnľadnľ ého ideologizovania, svedčí 
zasa kniha Nikolaja Čukovského (biogr. údaje nezist.) Kapitáni fregát (z rus.  [Vodi-t (z rus.  [Vodi-t
teli fregatov, 1968] prel. Vlasta Ballová, 1978)102. Dobrodružné príbehy o moreplav-
coch (James Cook, Lapérouse, Ivan Kruzenštern, Jurij Lisianskij, Ruthefort, Dumont 
d Urville) sú pointované explicitne ideologizujúcim odsúdením kolonializmu ako 
výsostne kapitalistického rozmeru.

Celkom epizodicky bol v kontexte dobrodružnej prózy zastúpený cestopis, 
a to zásluhou Alberta Vojtěcha Friča (1982 – 1944). Tento český cestovateľ, etno-ľ, etno-ľ
graf a botanik, ktorého juhoamerickí Indiáni volali  Karai Pukú (Dlhý lovec), spracoval 
svoje spomienky na južnú Brazíliu v próze Jaguár zo Santa Cruzu (z čes. [1935] prel. 
Božena Trilecová, 1978). Kniha obsahuje pravdivé, napínavé rozprávania o živote 
obyčajných ľudí v juhoamerickej divočine. 

8.7 IndiáIndiáIndi nske románske romá ány aány aá westerny  

V priebehu 70. rokov tvorili v prekladovej literatúre početnú skupinu indián-
ky. Slovenskú literatúru nimi zásobovala najmä nemecká literatúra a ich významnú 
časť tvorili „mayovky“. Okrem t“. Okrem t“ ých však vychádzali aj preklady iných príbehov tohto 
typu. Niektoré z nich ponúkali dobrodružstvá vytvorené na základe života autentic-
kých indiánskych bojovníkov.

O jednej z najväčších postáv indiánskych dejín rozpráva príbeh Fritza Steu-
bena (1898 – 1981, vl. meno Erhard Wittek) Tekumseh – Žiariaca Hviezda– Žiariaca Hviezda– Ž  (z nem. 
[Tecumseh – Der strahlende Stern, 1934] prel. Štefan Teren, 1979). Rozprávanie napí-

102 Kniha vznikla spojením a prepracovaním skorších autorových kníh: Kapitán James Cook (1927); n James Cook (1927); n James Cook
Putovanie kapitána Kruzenšterna (1930) a knihy o plavbách kapitána Lapérousa V ústrety záhube
(1929).
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sané podľa starľa starľ ých prameňov predstavuje protagonistu ako hrdého a šľachetn šľachetn šľ ého 
človeka s nezlomnou odvahou a vôľou, silou osobnosti aôľou, silou osobnosti aôľ prenikavým duchom, ktorý 
budil obdiv a úctu. Tieto vlastnosti predurčili Takumseha na to, aby sa stal veľkým 
náčelníkom v čase krutých zápasov medzi Indiánmi a belochmi, zaberajúcimi indi-
ánske územia. Obe strany mali svojich hrdinov (na strane Američanov napr. zálesák 
Daniel Boon, zvaný  Kožená Pančucha). Kniha približuje osobnosť a život Tekumseha 
v čase, keď sa z mladého bojovníka stáva vodca všetkých Indiánov103. 

Aj iný nemecký autor, Rudolf Daumann (1896 – 1957), sa v románe Sediaci 
BýBýB kýký  (z nem. [Tatanka-yotanka, 1955] prel. Vojtech k (z nem. [Tatanka-yotanka, 1955] prel. Vojtech k Širický, 1970) poký, 1970) poký úsil v reálnych 
obrysoch stvárniť historickú postavu veľkého bojového náčelníka spojených indián-
skych kmeňov, ktorú braková literatúra zneužívala. Nažívala. Naží črtol v ňom tú kapitolu z dejín 
Indiánov Severnej Ameriky, keď sa zásluhou porážky dostali do područia bieleho 
človeka. Z prostredia divokého amerického Západu je aj autorov román Koniec Da-
kotov (z nem. [Der Untergang der Dakota, 1957] prel. Karol Tauber, 1970). kotov (z nem. [Der Untergang der Dakota, 1957] prel. Karol Tauber, 1970). kotov

Tematiku života a bojov severoamerických Indiánov stvárnila tiež Liselotte 
Welskopfová-Henrichová (1901 – 1979) v šesťdielnej románovej sérii Synovia Veľ-
kej medvedice (z nem. [Die Söhne der Grossen Bärin, 1963] prel. Eva Rosenbaumo-
vá; verše prebás. R. Martinská, 1972)104. Rozprávanie o dakotskom chlapcovi Harkovi 
postavila na vedeckých poznatkoch a vyhla sa aj čierno-bielej schematizácii postáv 
a udalostí. Vzniklo tak vedecky fundované dielo, ktorému zároveň nechýbala po-
trebná dávka fantázie. 

Američan írskeho pôvodu Thomas Mayne Reid (1818 – 1883) v románe Bie-
ly náčelnáčelnáč íkíkí  (zk (zk angl. [The White Chief, 1855] prel. Bohuslav Kompiš, 1979) spracoval 
osudy mexických Indiánov. Román miestami pripomína cestopis, prostredníctvom 
ktorého čitateľ poznáva Nové Mexiko zo začiatku 19. storočia za vlády španielskeho 
miestokráľa aáľa aáľ za neobmedzenej moci miestnych mocipánov. Hrdinom príbehu je 
statočný lovec Carlos, ktorému sa proti mocipánom bojuje veľmi ťažko, keďže ako 
beloch so svetlými vlastmi vzbudzuje u miestnych kreolov a Španielov nedôveru. 
Indiáni si ho však napriek tomu zvolia za svojho náčelníka.

Indiánske motívy vívy ví priestore amerického divokého Západu spracoval aj 
Charles P. Henry v próze Bieli vlci (z nem. [Weisse Wolfe, 1969] prel. Jana Bieli vlci (z nem. [Weisse Wolfe, 1969] prel. Jana Bieli vlci Šimulčí-
ková, 1975). Konflikt rozvíja prostredníja prostrední íctvom dvoch dejových línií. Jednu tvorí motív ív í
konkurenčného zápasu medzi „bielymi vlkmi”, v rámci čoho vlastne zachytáva ame-
rickú kapitálovú expanziu v období kolonizácie Západu. Druhá dejová línia sa roz-
víja okolo konfliktu medzi belochmi aíja okolo konfliktu medzi belochmi aí Indiánmi. Autor napriek žánru a vyhrotené-
mu dobru a zlu zachoval psychologicky vierohodnú motiváciu konania svojich po-

103 Z celej autorovej série ôsmich kníh (zobrazil ho v nich od narodenia po smrť) bolo v 70. rokoch 
preložené len toto dielo. Tento náčelník Šó

h (zobrazil ho v nich od narodenia po smr
Šó

h (zobrazil ho v nich od narodenia po smr
niov žil v 18. – 19. storočí a bol rečník, diplomat, mysli-

teľ, revolučný, politický, politický ý a vojenský genius, legenda indiánskych bojov.

104 Pôvodné vydanie (1951) bolo rozšírené na trilógiu a v rokoch 1963 – 1982 na šesťdielnu sériu: 
Zv. 1: Harka; Zv. 2: Der Weg in die Verbannung; Zv. 3: Die Höhle in den schwarzen Bergen; Zv. 4: 
Heimkehr zu den Dakota; Zv. 5: Der junge Häuptling; Zv. 6: Über den Missouri. 
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stáv, zdôrazniac tragický motív odsív odsí údenosti na zánik a vedomia prehratého zápasu
Indiánov o zachovanie národnej samostatnosti. 

K americkému Divokému Západu patria nielen indiánky, ale aj westerny. Zná-
mym hrdinom tohto dobrodružného žánru bol Buffalo Bill v sériovom spracovaní 
Davida Hamiltona (1837 – 1876) Tisíc dolíc dolí ác dolác dol rov za Buffala Billa (z tal. [Mille dollari 
per Buffalo Bill, 1967] prel. Frido Horváth, 1970), Buffalo Bill a zlato z EldoráBuffalo Bill a zlato z EldoráBuffalo Bill a zlato z Eldor da (z tal. 
[Buffalo Bill a le pepite dell’ Eldorado, 1968]  prel. Blahoslav Hečko, 1972), Buffallo 
Bill a prekliata karaváBill a prekliata karaváBill a prekliata karav na (z tal. [Buffalo Bill e la carovana maledetta, 1968] prel. Bla-
hoslav Hečko, 1972). Príbehy o lovcovi, opradenom legendou očisťovania Západu 
od zločincov a od červených i bielych tlúp banditov a lúpežníkov, sú v podstate tým, 
čo označujeme ako „krváky“, podobne ako pr“, podobne ako pr“ íbehy o legendárnej postave pomstite-
ľa, vytvorenej ľa, vytvorenej ľ Johnstonom McCulleyom, Zorro (1971) a Zorro sa vracia (1971) vydané 
v preklade Dariny Gažíkovej podľa spracovanľa spracovanľ í Waltom Disneyom. 

Klasický dobrodružný román s motívom zlatokopectva naplnenívom zlatokopectva naplnení ý úkladmi, 
nebezpečenstvami, zápasmi s džungľou vytvoril ľou vytvoril ľ Francisco Marins (1922) v pró-
ze Tajomstvo zlatej hory (z portug. [Roteiro dos Martírios,1968] prel. a uprav. Ele-
na Račková, 1974). Príbeh sa odohráva v Južnej Amerike niekedy v prvej polobvici 
19. storočia. Hrdinom i rozprávačom je mladý osliar Tonico, ktorého osud donúti vy-
praviť sa do sveta a ktorý v priebehu pátrania po strýkovi, čo sa vybral za zlatom, 
zažije mnoho dobrodružstiev. Napokon prichádza k poznaniu, že vidina zlatej hory 
neprivedie človeka ku šťastiu. 

Aj v románe Wiesława Wernica (1906 – 1986) Šerif z Fort Bentonu (z poľ. ľ. ľ
[Szeryf z Fort Benton, 1966]  prel. Viera Havránková, 1970) hrá rolu zlato, ktoré sa na-
šlo v horách, a jeho záchrana. Je to príbeh trapera z divokého Západu, chlapca, ktorý 
sa musí očistiť z podozrenia zo zabitia.  

8.8 Science-fiction a fantasy

V porovnaní s dobrodružnou literatúrou nebola vedecko-fantastická próza 
v prekladoch 70. rokov 20. storočia zastúpená príliš bohato. Preklady sa tematicky 
orientovali hlavne na typ literatúry s prvkami utopických, resp. anticipačných pred-
stáv, menej bola zastúpená fantastika antiutopického či výstražného zamerania. Pre-
vládala orientácia na modelovanie pokroku v oblasti vedy a techniky, len okrajovo sa 
objavili aj diela so sociologickým aspektom v nahliadaní na budúcnosť, resp. na mo-ť, resp. na mo-ť
tív stretnutia pozemskej civilizív stretnutia pozemskej civilizí ácie s mimozemskou. Keďže ide o tvorbu pre mladých 
čitateľov, aj okruh vedecko-fantastickľov, aj okruh vedecko-fantastickľ ých príbehov mal v sebe vysokú dávku dob-
rodružnosti, takže niekedy je jednoznačné žánrové zaradenie diela problematické. 

Povedané celkom určite platí o románe  Jevgenija Veltistova (1934 – 1989) 
Chlapec z kufra (z rus. [Pobediteľ nevozmožnogo, 1975] prel. Ján Štrasser, 1979), 
ktorý je kombináciou postupov dobrodružnej detektívnej prívnej prí ózy a juvenilnej vedec-
kej fantastiky technického typu. Akčný príbeh je postavený na motíve dvojníve dvojní íctva, 
naháňačiek, únosu, technických vynálezov i talentovaných detí. 
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S motívom robota, detskívom robota, detskí ých „detektívovívoví “, dvojn“, dvojn“ íctva, a zlodejskej bandy usi-
lujúcej sa ukradnúť vynález pracuje aj poľskľskľ ý autor Alfred Szklarski (1912 – 1992)
v románe Dvojník profesora Rawuík profesora Rawuí (z poľ. [Sobowtľ. [Sobowtľ ór profesora Rawy, 1970] prel. Vie-
ra Havránková, 1973). 

Svojráznym, detskej fantázii prispôsobeným príspevkom do modernej scien-
ce-fiction pre deti sú romány ruského autora Kirilla Bulyčova (1934 – 2003, vl. m. 
Igor Vsevolodovič Možejko). V 70. rokoch vyšli v slovenskom preklade jeho knihy 
O sto rokov predtýO sto rokov predtýO sto rokov predt mýmý  (z rus. [1978] prel. Viktória Slobodníková, 1980) a PráPráPr zdniny ázdniny á
na planéte Coleida (z rus. [Devočka s Zemli, 1974] prel. Viktória Slobodníková, 1978). 
Dej prvého vedeckofantastického románu autor umiestnil na Zem, ale protagonis-
tu, šiestaka Koľu, vyšle za dobrodružstvami do budúcnosti prostredníctvom stroja 
času nachádzajúceho sa v izbe čudáckeho suseda. Dej teda pracuje s pohybom v ča-
se jednak do budúcnosti, jednak do minulosti. Autor sa v románe prezentoval ako 
človek s vysoko humanistickým pohľadom na svet aľadom na svet aľ ako láskavý humorista. Druhý 
autorov román pozostáva z troch častí: Dievčatko, ktorému sa nič nestane, Alicino 
putovanie, Alicine narodeniny. Sú to príbehy plné vtipných nápadov, humorných si-
tuácií, aí, aí tak má dielo svoje miesto i v žánri humoristickej literatúry. Svet nevšedných 
bytostí, neví, neví šedných planét, nevšedných udalostí, ktorí, ktorí ý spisovateľ konštruuje a kto-
rý (prostredníctvom protagonistky) vyvoláva konotácie s Alicou v krajine zázrakov, 
je dobrý a súdržný a každý, kto by ho chcel naruý, kto by ho chcel naruý šiť, sa sť, sa sť ám z neho vylučuje. Tento 
čarovný svet odzrkadľuje autorove predstavy o šťastnej budúcnosti ľudstva. 

Početné vedecko-fantastické romány určené mladým nepracujú s detským 
protagonistom; deti sa vyskytnú nanajvýš ako vedľajľajľ šie postavy. Mnohé z takýchto 
príbehov patria k tzv. technickej science fiction: vykresľujú svet budúcich priesku-
mov vesmírnych priestorov a dobrodružstvá a nebezpečenstvá s tým spojené, ako 
je to napr. v próze Františka Běhounka (1898 – 1973) Robinzoni vesmíru íru í (z čes. 
[Robinzoni vesmíru, 1958] prel. Katarína Hatalová, 1974). Román voľne nadväzuje 
na dielo Akce L (1956) o kolonizovaní Mesiaca v budúcnosti. V tomto prípade je Zem 
ohrozená zrážkou s kométou a tú má vychýliť z dráhy kozmická loď, ktorď, ktorď á je na to 
špeciálne vyslaná do kozmu. Stroskotanie lode a osudy posádky tvoria dejovú líniu 
románu. 

Aj Jerzy Broszkiewicz (1922 – 1993) sa v próze Vesmírne dobrodruírne dobrodruí žrne dobrodružrne dobrodru stvžstvž ástvástv
(z poľ. [Mľ. [Mľ ój ksieój ksieó źycowy pech, 1975; Ci z Dziesiatego Tysiaca, 1973] prel. Félix Uváček, 
1978) sústredil na zobrazenie života a dobrodružstiev mladých ľudí budúcich sto-
ročí, pričí, pričí čom dej je situovaný do Poľska, aľska, aľ na podnikanie výprav za hranice slnečnej 
sústavy.

V ďV ďV alekej bud ďalekej bud ď úcnosti sa odohráva príbeh klasika východonemeckej sci-fi Car-
losa Rascha (1932) StíStíSt haíhaí če asteroidovče asteroidovč  (z nem. [Asteroidenje asteroidov (z nem. [Asteroidenje asteroidov äger, 1974] prel. Rudolf 
Tandlmajer, 1978). Kniha predstavuje technickú utópiu cestovania po priestore s po-
četnými konvenčnými motívmi aívmi aí dominantnosťou technického aspektu. Hrdinovia 
príbehu (ich konanie a myslenie) sú modelovaní so značnou dávkou pátosu. 

Próza Stanisława Lema (1921 – 2006) Eden (z poľ. [Eden, 1959] prel. Fľ. [Eden, 1959] prel. Fľ élix 
Uváček, 1975) patrí k tradičnejšiemu typu science-fiction s motívmi technickívmi technickí ého po-
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kroku, ciest do kozmu, objavovania cudzích svetov, pričom je však autor skeptický 
voči možnosti komunikácie medzi ľuďmi a mimozemskými civilizáciami. Organizácia 
života mimozemšťanov je pre ľudskú myseľ nepochopiteľná, a tak pokusy o nadvia-
zanie kontaktu sú neúspešné.

Do budúcnosti je orientovaná aj utopická próza Christiana Greniera (1945) 
Planéta Alti (z franc. [La Machination, r. v. nezistenta Alti (z franc. [La Machination, r. v. nezistenta Alti ý] prel. Ladislav Lapšanský, 1978). ý, 1978). ý
Na pozadí fikcie o Zjednotenom svete, vybavenom fantastickou technikou a civili-
začnými výdobytkami, ho zaujíma, akí sú ľudia. Vytvára predstavu ideálnej spoloč-
nosti bez sporov a zločinov. Na Zem sa však protagonistovi tieto princípy preniesť 
nepodarí.  

Dobrodružné príbehy Alexandra Grina (vl. m. Grinevskij, 1880 –1932) patria 
medzi exotické, fantastické, sú plné tajomstiev a nemajú veľa sľa sľ úvislostí s každoden-
ným životom. V 50. rokoch boli jeho práce v ZSSR odsúdené ako dekadentné, dnes 
je uznávaným majstrom alegoricko-symbolickej fantastiky naplnenej humanizmom 
a morálnou zodpovednosťou. V 70. rokoch vyšli v slovenskom preklade jeho knihy 
Africký Africký Africk poklad (z rus. [Vokrug centrapoklad (z rus. [Vokrug centrapoklad ľnych ozer, 1927] prel. Mária Weissová, 1974) 
a Úžina morskÚžina morskÚž ýina morskýina morsk ch bých bý úrok (prel. Jrok (prel. Jrok án Štrasser, Viera Dudášová, Juliana Szolnokiová, 
1978). 

Dobrodružno-fantastický charakter má aj „dvojromán“ Alexandra Beľajevaľajevaľ
(1884 – 1942) Posledný človek z Atlantý človek z Atlantý č ílovek z Atlantílovek z Atlant dyídyí ; dy; dy Ostrov stroskotaných lodých lodý ích lodích lod  (z rus. [Po-í (z rus. [Po-í
slednij čelovek iz Atlantidy, 1926; Ostrov pogibšich korablej, 1926] prel. Bohuslav 
Kompiš, 1975). Prvý  formou zápiskov o prostredí zmiznutého kontinentu stvár-
ňuje fiktívneho objaviteívneho objaviteí ľa dľa dľ ávnej Atlantídy, sústreďujúc sa na dramatické udalosti, 
ktoré predchádzali zániku tejto civilizácie. Druhý román sa odohráva v 20. storočí 
uprostred Sargasového mora, kde morské prúdy celé stáročia hromadili stroskota-
né, ale nepotopené lode. Beľajev teda situoval dej jednľajev teda situoval dej jednľ ého románu do minulosti (či 
v tomto žánri nebol častý prípad) a do neďalekej budďalekej budď úcnosti.

Celkom nenápadný bol v 70. rokoch vstup prekladu prózy Johna Ronalda 
Reuela Tolkiena (1892 – 1973) Hobbiti (z angl. [The Hobbit or There and Back Again, Hobbiti (z angl. [The Hobbit or There and Back Again, Hobbiti
1937] prel. Viktor Krupa; verše prebás. Jana Šimulčíková, 1973)105 do kontextu číta-
nia mladých; skutočný čitateľskľskľ ý boom zažil tento román vlastne až po roku 1989. 
Faktom však je, že voviedol do slovenského kultúrneho kontextu jedno z najlepších 
(a zároveň jedno zo zakladateľskľskľ ých) diel svetovej fantasy, ktorá sa v západnom sve-
te rozvíjala od konca píjala od konca pí äťdesiatych rokov. Charakteristické postavy, artefakty, záplet-
ka a dej knihy v podstate predurčili jej základné znaky. Román s podtitulom Cesta 
tam a späť sleduje dobrodruäť sleduje dobrodruäť žstvá hobbita Bilba Lazníka na jeho ceste cez krajinu 
Stredozem, pričom ho sprevádza skupina trinástich trpaslíkov a čarodejník Gandalf. 

105 Tolkien bol anglický spisovateľ, lingvista a literľ, lingvista a literľ árny historik. Príbehmi, ktoré rozprával svojim 
deťom a do ktorých vkladal motívy, tradívy, tradí ície, postoje zo stredovekých eposov a nordických ság 
(napr. mená trpaslíkov a Gandalfa sú prevzaté zo severskej Eddy, niektoré zápletky prevzal zasa 
zo staroanglickej epickej básne Beowulf ), sa stal zakladateľom fantasy. Romľom fantasy. Romľ án bol pôvodne vy-
daný ako rozprávkový príbeh pre deti; vo vzťahu k ostatnej tvorbe autora plní úlohu určitej pred-
lohy k dielu PáPáP n prsteňov (1939 ov (1939 ov – 1948).  
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Cieľom ich cesty je opľom ich cesty je opľ ätovné vybudovanie trpasličieho kráľovstva váľovstva váľ Osamelej hore 
a navrátenie veľkého pokladu ukradnutého drakom. Počas cesty zažíva skupina žíva skupina ží
putujúcich rôzne nebezpečné dobrodružstvá. Postupne príde do kontaktu s elfmi 
a poloelfom Elrondom, s hlúpymi trolmi, zlými škriatkami, nebezpečnými vrkmi,
veľorlami, neobyľorlami, neobyľ čajným poločlovekom-polomedveďom Beornom, s obrďom Beornom, s obrď ími pavúk-
mi, statočnými ľuďmi a napokon s drakom. Počas tejto dlhej a náročnej cesty Bilbo 
získa čarovný prsteň, ktorý je veľmi dôležitý najmä v trilógii Pán prsteňov (v preklade 
do slovenčiny vydanej až po roku 1989), ale predsa len zasahuje svojimi čarovnými 
schopnosťami aj do deja tohto románu. Dej vrcholí Veľkou bitkou piatich armád, 
po ktorej sa Bilbo vráti šťastný domov. Hobbiti je teda rozprávka založená na motíve íve í
večného zápasu dobra a zla, pričom ako prapríčina zla je vnímaná túžba po majetku. 
Voči tejto túžbe zostáva v celom príbehu imúnny jedine hobbit Bilbo, ktorý si potrpí 
najmä na pohodlie a dobré jedlo a rola zlodeja (do ktorej ho posunie Gandalf ) mu je 
po celý čas putovania proti mysli. Je to teda nehrdinský, civilný, civilný ý hrdina, ale v rozho-
dujúcich chvíľach sa víľach sa víľ ždy zachová statočne. Stáva sa teda živým svedectvom o tom, 
že aj nenápadný človiečik dokáže byť na osoh svetu.

Ako konštatuje M. Genčiová (1984), žánre a žánrové formy dobrodružnej lite-
ratúry pôvodne vznikali pre dospelých čitateľov. Vľov. Vľ priebehu vývinu sa však postup-
ne dostávali do čítania detí. V 70. rokoch 20. storočia tvorili preklady dobrodružných 
kníh veľký podiel produkcie. Väčšpodiel produkcie. Väčšpodiel produkcie. V inou išlo o príbehy, v ktorých dobrodružstvo bolo 
opreté o ušľachtilšľachtilšľ é zámery pozitívnych hrdinov, oívnych hrdinov, oí túžbu pátrať, charakteristickť, charakteristickť ú pre 
deti, o schopnosť vynájsť sa v krízovej životnej situácii a mať silu pasovať sa s ťažkos-
ťami. Len zriedkavo sa medzi prekladmi objavili príbehy založené na komercializácii 
fenoménu dobrodružstva (napr. Buffalo Bill, Zorro). Rovnako málo frekventovaný 
bol aj opačný prípad: keď do dobrodružného príbehu vstúpil ideologický faktor.

Čo sa týka vedecko-fantastickej literatúry, platí pre ňu to, že napriek technic-
kým zázrakom v jej centre je stále človek, ktorý tu však vystupuje nie ako neopakova-
teľný jedinec, ale ako zástupca ľudstva. Podľa M. Genľa M. Genľ čiovej (1984, s. 222) človek v tej-
to literatúre je „sociologickýsociologickýsociologick m modelem nebo psychologicko-etickým modelem nebo psychologicko-etický ým modelem nebo psychologicko-etickým modelem nebo psychologicko-etick m experimentem, ým experimentem, ý
na kteréna kteréna kter m si autor prověřm si autor prověřm si autor prov uje, jak by se asi liděřuje, jak by se asi liděř é mohli zachovat, kdyby podobná situace 
nastala“. Navy“. Navy“ še hrdina musí konať, preto sa objavuje vť, preto sa objavuje vť diele už ako hotový charak-
ter, o situácii sa čitateľ dozvedá prostredníctvom jeho úvah a činov. Z toho autorka 
logicky vyvodila záver, že je málo pravdepodobné, aby sa za takýchto okolností stalo 
protagonistom dieťa; a skutočne – vyskytuje sa spravidla len ako vedľakľakľ šia postava, 
ako objekt pôsobenia fantastických síl. V prípade, že sa dieťa stane protagonistom, 
posúva sa žáner bližšie buď k dobrodružnému príbehu, fantasy alebo k rozprávke.
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 9 ZAOSTRENÉ (NAJMÄ) NA DETEKTÍVKU PRE DETIÍVKU PRE DETIÍ
  A MLÁDEŽ V PREKLADOCH ZO 70. ROKOV 
 (Danka Lešková)

V porovnaní s obdobím 60. rokov sa v 70. rokoch situácia v prekladovej det-
skej detektívke kvalitatívke kvalitatí ívne posunula vyívne posunula vyí ššie. Znaky detektívnej prívnej prí ózy však možno 
opäť nachádzať aj v iných žánroch, kde im detektívny ívny í „príznak“ dáva najmä typ zá-
pletky. Budeme teda venovať pozornosť čiastočne aj dobrodružnej literatúre, hlavne 
tým knihám, v ktorých je prítomný spomínaný náznak detektívneho pívneho pí átrania; len 
okrajovo si všimneme i širšiu oblasť dobrodružnej literatúry (nedetektívnu) preloívnu) preloí že-
nú v 70. rokoch.

V sledovanom desaťročí sa v slovenskom prostredí objavuje séria detek-
tívnych prívnych prí íbehov pre deti a mládež Alfred Hitchcock a traja pátrači (od roku 1970) i (od roku 1970) i
Arthura Roberta či RýRýR chle ýchle ý šípyšípyší  (1970) Jaroslava Foglara. Zaujpy (1970) Jaroslava Foglara. Zaujpy ímavý posun detskej de-
tektívky kívky kí nastoleniu závažnejších otázok možno nájsť v knihe Majster detektív Kalle ív Kalle í
Blomkvist (1975) od Astrid Lindgrenovej.Blomkvist (1975) od Astrid Lindgrenovej.Blomkvist

K detektívkam pre ívkam pre í „mladých dospelých“ možno zaradiť knihy „fiktívnehoívnehoí “ Elle-
ryho Qeena Sklenená dedina (1973) a ZáZáZ hada chirurgovej topánky (1974, 1978), rovna-nky (1974, 1978), rovna-nky
ko knihu maďarskďarskď ého spisovateľa Attilu Kristľa Attilu Kristľ ófa Vrah, ktorý Vrah, ktorý Vrah, ktor improvizoval (1977), improvizoval (1977), improvizoval či tituly 
ako Kde je Tretí Kde je Tretí Kde je Tret kráľkráľkr ?áľ?áľ  (1970) od autora podp? (1970) od autora podp? ísaného pseudonymom J. Alex a Tri dni v Da-
gezane (1979) Pavla Šestakova. Na hrane „detektívnehoívnehoí “ pátrania a literatúry faktu bola 
vytvorená dilógia J. J. Herlingera Mister Hopkins – Sherlockov vnuk (1972) aSherlockov vnuk (1972) aSherlockov vnuk Mister Hop-
kins: Po stopách senzách senzách senz cií (1974). Pre detskí (1974). Pre detskí ého čitateľa boli preloľa boli preloľ žené i dve knihy V. Ne-
stajenka Neznámy z bytu číslo 13 alebočíslo 13 alebočí Zlodeji hľadajľadajľ ú okradnutéokradnutéokradnut ho (1975) a Tajomstvo 
troch neznámych (1979). V ď (1979). V ď (1979). V al ďal ď šej preloženej dobrodružnej literatúre z tohto obdobia 
(s drobnou detektívnou zívnou zí ápletkou či bez nej) klasický dobrodružný príbeh produktív-ív-í
ne ozvláštňuje prítomnosítomnosí ť humoru, nonsensu, absurdity či originality hrdinu. 

9.1 DetektíDetektíDetekt vny prívny prí ívny prívny pr beh pre deti aíbeh pre deti aí mlámláml deádeá ždežde

Termínu klasická klasická klasick detektívíví ka v literatúre pre deti a mládež nezodpovedá veľké 
množstvo preložených (rovnako ako ani pôvodných) titulov. Spomedzi prekladov 
zo 70. rokov 20. storočia sem zaraďujeme tie knižné tituly, ktoré nemajú ambíciu 
prekračovať detektívny ívny í žáner.

Podskupiny v rámci tejto kategórie tvoria knihy, ktoré sú určené detskému 
čitateľovi, aľovi, aľ knihy, ktoré sú určené mládeži (či mladšiemu dospelému), pre ktoré je 
typické výrazné stieranie hraníc medzi detským a dospelým.

9.1.1 Detský Detský Detsk detektívny prívny prí íbeh

Medzi detskými čitateľmi je pomerne známa americká detektívna kniívna knií žná 
séria pre deti a mládež Alfred Hitchcock a traja pátračičič . V sedemdesiatych rokoch 
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vychádzajú v slovenskom preklade z tejto série knihy: AlfréAlfréAlfr d Hitchcock a Traja pátra-
či: Tajomstvo strašidelného zámku (1970, 1973), Zá Zá Z hada zajakavéhada zajakavéhada zajakav ho papagája ája á (1971, 
1973), Zá, Zá, Z hada šepkajúcej múmie (1971, 1974), Zá Zá Z hada zeleného strašidla (1971, 1975). 
Uvedené tituly vyšli aj v súbornom knižnom zväzku v roku 1979. V slovenskom pre-
klade sa objavujú i ďal ďal ď šie pokračovania: Alfred Hitchcock a Traja pátrači: Tajomstvo 
ostrova kostier (1975), ostrova kostier (1975), ostrova kostier Alfred Hitchcock a Traja pátrači: Zái: Zái: Z hada miznúceho pokladu
(1977) a Alfred Hitchcock a Traja pátrači: Zái: Zái: Z hada ohnivéhada ohnivéhada ohniv ho oka (1978). Pôvodným au-
torom týchto častí je Robert Arthur (vl. m. Robert Arthur Feder), no v neskoršom 
období príbehy troch pátračov písali pod rovnakým názvom i rôzni iní autori.

Príbehy sú situované do kalifornského mestečka Rocky Beach, kde žije detská 
detektívna skupina, ktorívna skupina, ktorí ú tvorí Jupiter Jones a jeho dvaja kamaráti: Peter Crenshaw 
a Bob Andrews. V príbehoch sa objavujú (čo je v detských detektívkach veívkach veí ľmi čas-
té) i rozličné odkazy na známych svetových fiktívnych detektívnych detektí ívov, ako sívov, ako sí ú Sherlock 
Holmes, Ellery Queen, Hercule Poirot, čo podporuje žánrové vymedzenie príbehu. 
V texte možno nájsť napríklad ironicky použité prekrútené meno Sherlocka Holme-
sa na označenie hlavného pátrača tejto detskej skupiny – Jupitera Jonesa106. V jed-
nom z príbehov dokonca fiktívny Doylov prívny Doylov prí íbeh a stopa, ktorú si detektív vív ví šimol107, 
inšpiruje i Jupitera Jonesa pri vlastnom pátraní. Jednotlivé epizódy majú pomerne 
rovnakú štruktúru, v závere sa po odhalení páchateľ priznáva a vysvetľuje svoju mo-
tiváciu a činy. 

Zároveň je detektívka akoby sívka akoby sí účasne i knihou písanou jednou z postáv príbe-
hu, Alfredom Hitchcockom, ktorý v záverečnej kapitole každého príbehu „dovysvet-
ľuje“ možné nejasnosti, prípadne načrtne ďalďalď šiu záhadu.

Príbehy sú naplnené dávkou dobrodružstva a napätia, nechýbajú v nich kla-
sické detektívne rekvizity aívne rekvizity aí postupy, ako napr. šifrovanie, maskovanie, stopovanie 
a pod. Jednotlivé príbehy môžu existovať samostatne, no ako súčasť súborného vy-
dania sa už raz pomenované fakty niekoľkokrát opäť zopakujú, dokonca veľmi po-
dobnými odsekmi textu (Arthur 1979, s. 152; s. 173; s. 308). Štruktúra príbehov je vy-
stavaná na logickej báze a podnecuje detského čitateľa (rovnako ako Jupiter Jones ľa (rovnako ako Jupiter Jones ľ
svojich spolupátračov) k pozornému a deduktívnemu premívnemu premí ýšľaniu.ýšľaniu.ýšľ

9.1.2 Detektívny prívny prí íbeh, v ktorom sa stierajú hranice medzi detskýhranice medzi detskýhranice medzi detsk m
               a „dospelostným“

Ellery Qeen je pseudonym autorov detektívnych prívnych prí íbehov (ide o dvoch auto-
rov píšucich pod týmto menom od roku 1929 – Frederic Dannay a Manfred. B. Lee), 

106 „ ‚Pane, vy nemôžete byť nik iný ako Jupiter MacSherlock, svetoznámy detektívíví ,v,v‘ povedal, ďalej sa usi-ďalej sa usi-ď
lujúc hovoriť čistou angličtinou.“ (Arthur 1979, s. 78).  V knihe ZáZáZ hada zajakavéhada zajakavéhada zajakav ho papagájaájaá  nesie 
meno Sherlocka Holmesa napríklad jeden z papagájov.

107 Nápadné je teda to, že pes nijako nereagoval (stopa je rafinovaná svojou neprítomnosťou: v na-
šom prípade tým, že sa neobjavila reakcia psa; teda stopou je to, že nenastalo niečo, čo by bežne 
malo nastať, c. d., s. 531).ť, c. d., s. 531).ť
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ale aj fiktívnej postavy detektívnej postavy detektí íva víva ví nich účinkujúcej108. Tá. Tá. T to postava spolupracuje 
so svojím detektívnym partnerom ívnym partnerom í – fiktívnym Elleryho otcom, inívnym Elleryho otcom, iní špektorom Richar-
dom Queenom. Oba detektívne prívne prí íbehy, preložené do slovenského jazyka v 70. ro-
koch, vychádzajú vo vydavateľstve Mladľstve Mladľ é letá v edícii Stopy, ktorá je, ako sa možno 
dozvedieť z tiráže, určená pre čitateľov od 11 rokov. ľov od 11 rokov. ľ

Sklenená dedina (1967; 1973) a ZáZáZ hada chirurgovej topánky (1974) nenesnky (1974) nenesnky ú 
znaky rovnakého literárneho spracovania a kvality, aj keď sú vytvorené pod jedným 
pseudonymom. V poradí prvá, Sklenená dedina, kladie čitateľovi zľovi zľ ávažnejšie otázky 
a je čitateľsky atraktľsky atraktľ ívnejívnejí šia, zatiaľ čo ZáZáZ hada chirurgovej topánky aj nky aj nky členením textu 
v jednotlivých kapitolách skôr akoby preverovala čitateľovu dedukciu, hrala sľovu dedukciu, hrala sľ  čitate-
ľom viac hru na rieľom viac hru na rieľ šenie záhady a svoju „umeleckosť“ podriadila tomuto aspektu. 

Sklenená dedina je príbehom nielen o pátraní (tým detektívny ívny í žáner trochu 
presahuje), ale i hľadanľadanľ ím odpovedí na otázky pravdy a spravodlivosti, ktoré si rôzne 
strany konfliktu vysvetľujú protichodne. Zároveň je tiež sondou do uzavretého tra-
dičného spoločenstva, ktoré nepripúšťa vpád cudzieho prvku a chápe ho (posmele-
né silou masy) ako výlučne zlý. V súvislosti so zložito nastoleným problémom autori 
neskĺzli do ĺzli do ĺ ľahkľahkľ ého rozuzlenia a ani záverečné odpustenie nevyznieva sentimentál-
ne. Človek (poľskľskľ ý utečenec Kowalczyk), ktorý je neprávom obvinený z vraždy Funny 
Adamsovej, je iba drobným zlodejom, ale dedina ho určila za vraha a tak sa k nemu 
i správala. Autor ostáva psychologicky presvedčivý aj vtedy, keď Kowalczyk pri opä-
tovnom odsúdení už ostáva pokojný: „Ako keby ho obesili, povraz sa pretrhol, a teraz 
čakčakč áakáak , kedy ho budá, kedy ho budá ú znova vešať. Ten strach nemť. Ten strach nemť ôže nik zažiť dva razy“ (1973, s. 190). 
Pri odhalení skutočného páchateľa prijľa prijľ íma síce vyzbierané peniaze (akési výkupné 
od dedinčanov), ale necháva ich kňazovi.  

Na obale knihy ZáZáZ hada chirurgovej topánky monky monky žno čítať, ť, ť že na rozdiel od Skle-
nenej dediny vnenej dediny vnenej dediny tomto prípade ide o tzv. „čistú“ detektívku,ívku,í ktorá je pre čitateľa logic-ľa logic-ľ
ko-deduktívnou ívnou í úlohou na riešenie. Jedna kapitola je v tom zmysle i nazvaná: Vý-Vý-V
zva pre čitateľaľaľ  (s. 226 – 227): „Ak čitateľ uplatní prísnu logiku aísnu logiku aí bude z daných ých ý údajov 
spráspráspr vne dedukovať, malo by byť, malo by byť ť preňho jednoduché menovať na tomto mieste vraha 
Abigail Doornovej a primára Francisa Janneyho109. Takýto postup je skôr predvádza-
ním „dôvtipu“ autorov a ich prevahy nad čitateľom, ktorľom, ktorľ ému akoby „podhadzovali“ 
stopy. Autori sa pred čitateľom prezentujľom prezentujľ ú rôznymi mottami a výrokmi, ktoré majú 
upozorniť na ich literárne a filozofické vzdelanie110. V závere príbehu je „rozlúsknu-
tie“ detektívnej zívnej zí áhady zdĺhavé a zdvojované, autori v dôsledku zbytočných kom-

108 Autori používali aj inžívali aj inží é pseudonymy. Zhoda mena hlavnej postavy so pseudonymom autora pri-
spieva akoby k väčšej dávke autentickosti a sugescie zobrazovaného.

109 Ako dokazuje T. Horváth, indície poskytnuté v texte, však nie sú také samozrejmé a jednoznačné, 
za aké ich považujú autori (Horváth 2011, s. 545 – 548).

110 Príklady predmetných výrokov: „(...) nápis, čo mal Platón vyrytý n vyrytý n vyryt na prsteni. Ako to znelo? Ľahšie je 
zlýzlýzl m zvykom predým zvykom predý ísísí ť, ako im odvykať, ako im odvykať ť...ť...ť “ (c. d., s. 191); „Znechutene prejavil túžbu vrábu vrábu vr tiť sa domov 
na 87. ulicu  a pochovať starosti v Marcelovi Proustovi.“ (c. d., s. 198); „Rochefoucauldov epigram – 
Nevinnosti sa nedostáva ani zďaleka toďaleka toď ľko ochrany ako vineľko ochrany ako vineľ “ (c. d., s, 253); „Pretože ak mám citovať 
neskrotného Disraeliho – Úspech je dieťaťať ťom odvahy...ťom odvahy...ť “ (c. d., s. 236).
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plikácií miestami neudržali záujem svojho čitateľa. Aľa. Aľ akoby si uvedomili aj svoj lo-
gický nezmysel – z hľadiska detektľadiska detektľ ívnej zívnej zí ápletky postava spáchala kľúčovú, a pritom 
„zbytočnú“ vraždu (viac neživej ako živej pacientky pred veľmi ťažkou operáciou, 
ktorú s veľkou pravdepodobnosťou nemusela prežiť), preto v závere do textu vkla-
dajú i argument v snahe logicky to zdôvodniť. Argumentovanie však vyvoláva skôr 
dojem potreby obhájiť to, čo z pohľadu detektľadu detektľ ívnej ívnej í „etiky“ sami autori pociťovali ako 
nekorektné.

V príbehu Tri dni v Dagezane (1979) Pavla Šestakova sa mení dovolenka dvoch 
hrdinov a priateľov na detektľov na detektľ ívne pívne pí átranie, v ktorom sa vrahom ukáže byť najmenej 
podozrivá postava. „Demjanič mal drobnú príprípr vetivívetiví ú tvátvátv r“ r“ r (s. 8), zároveň je postavou, 
ktorá príliš hlasno prezentuje svoju dobrotu: „NevážNevážNev im si ážim si áž ľudľudľ íudíud , í, í čo pre ničo pre nič č za nič zbavia 
nevinného tvora životaživotaž “ (s. 87). Hrdinom sa podarí porozväzovať zložité, skryté a kom-
plikované vzťahy, ktoré poskladajú do pomerne uveriteľnľnľ ého celku. Podozriví akoby 
boli do poslednej chvíle hrdinovia. Z hľadiska detektľadiska detektľ ívneho pívneho pí átrania je kniha pomerne 
zaujímavá, no  v spôsobe vypovedania je miestami i neproduktívne filozofujívne filozofují úca.

Alex Joy111 je pseudonymom autora knihy Kde je tretí Kde je tretí Kde je tret kráľkráľkr  (1970) uráľ (1970) uráľ čenej do-
spievajúcim čitateľom. Zľom. Zľ ápletka je rozvinutá okolo krádeže Riberovho obrazu Čier-Čier-Č
ny kráľny kráľny kr , okolo jeho niekoáľ, okolo jeho niekoáľ ľkonásobnej výmeny i pokusu o jeho krádež pre zberateľa ľa ľ
umenia. Do zápletky sa pridáva vyšetrovanie vraždy, ktorá bola vykonaná výstrelom 
z kuše. Uveriteľné je i poskladanie indícií do celku, kde dôležitú stopu zohralo to, 
že podozrivá slečna Sadecká bola najviac zasiahnutá žartom, v ktorom sa „rozhrkali 
rolničky“ na plášti obrazu vtedy, keď bola údajne zvestovaná smrť. 

Adresátom príbehu Attilu Kristófa (1938) Vrah, ktorý Vrah, ktorý Vrah, ktor improvizoval (1977) improvizoval (1977) improvizoval
je skôr „dospelejší“ mladý človek. V tejto detektívke sívke sí ú vraždy motivované silnými 
citmi, skrytými za komplikované a utajované vzájomné medziľudské vzťahy, či tiež 
peniaze. Vyšetrovateľ, kriminľ, kriminľ álny psychológ, ktorého privolávajú k vyšetrovanej 
udalosti, pomerne zložito odhaľuje premyslenú vraždu: nič netušiaci vyšetrovateľ sa 
vezie v aute, v ktorého kufri sa zároveň vozí šoféoféof rom (sochárom) zavraždená obeť, ť, ť
ktorú „spoločne“ hľadajľadajľ ú. V príbehu majú tiež svoje miesto tajomné a dobrodružné 
rekvizity, ako je napr. advokátska poradňa sídliaca v dome číslo 13, resp. možnosť 
pomätenia podozrivej osoby (táto skutočnosť vyšetrovanie marí), alebo neprehľad-ľad-ľ
ná sieť ľudských vzťahov a túžob.

9.2 DetektíDetektíDetekt vka, ktorívka, ktorí á vka, ktorá vka, ktor detektídetektídetekt vny ívny í žáner prekražáner prekražá čuječuječ

9.2.1 Keď detektívka kladie i existenciívka kladie i existencií álne otázky

Kniha švédskej autorky Adstrid Lindgrenovej Majster detektíMajster detektíMajster detekt v Kalle ív Kalle í
Blomkvist (1975) obsahuje dva detektBlomkvist (1975) obsahuje dva detektBlomkvist ívne prívne prí íbehy. Spája ich detský detektív Kalle ív Kalle í

111 Alex Joe je pseudonymom Macieja Słomczyńského, zároveň je i pomenovaním hlavného hrdinu 
niekoľkých detektívnych romívnych romí ánov vydaných pod týmto pseudonymom, podobne ako to bolo 
u E. Qeena.
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Blomkvist a jeho dvaja priatelia – Anders a Eva-Lotta. V prvom príbehu Kalle so svoji-
mi pomocníkmi vystopuje zlodejov šperkov, v druhom vraždu. Riešeniu záhady a vy-
tváraniu zápletky v oboch častiach napomáha i detská vojna Ruží, vží, vží ktorej Biele ruže 
(Kalle, Anders a Eva-Lotta) bojujú proti Červeným ružiam (Sixten, Benka, Jonte)112. 
V detskom detektívnom prívnom prí íbehu nie je obvyklé, aby sa detskí hrdinovia zúčastnili 
vážneho vyšetrovania, či aby sa stretli s vraždou – a odzrkadľuje sa to aj v príbehu: 
„Kalle bol v ťKalle bol v ťKalle bol v a ťa ť žkom položení. Neodhodlal sa vysvetlií. Neodhodlal sa vysvetlií ť Andersovi, že dokonale ovláda iba 
odhaľovanie vymyslenľovanie vymyslenľ ých vrých vrý ážch vrážch vr d, skutočné vraždy ho napĺňajú odporom“ (s. 215)113.

Autorka preto venuje popri vyšetrovaniu (hru na vyšetrovanie dáva do kon-
trastu so životom) pozornosť i psychologickým aspektom: otrasu Evy-Lotty, keď na-
chádza telo zavraždeného, jej obavám vrátiť sa na miesta, kde sa vražda stala, nevy-
hnutnosti dokázať to, súdržnosti Ruží, keží, keží ď ide o vážnu vec. Podobne verne opisuje 
pocity človeka, ktorý klame zo strachu a ktorý ďalej ý ďalej ý ď žije v neustálom strachu z odha-
lenia, kým ho paradoxne z neho nevykúpi zajatie (vtedy sa už niet čoho báť). Detek-
tívny zívny zí ásah Kalleho Bloomkvista je v druhom prípade skôr okrajový: keď vyšetrova-
telia strácajú stopu, príde s indíciou otrávenej čokolády, ktorá bola zaslaná Eve-Lotte 
ako tej, čo videla vraha. Pomerne nápadné upozornenie autorky na bezstarostnosť 
Evy-Lotty v úvode príbehu dáva čitateľovi tuľovi tuľ šiť, ť, ť že tento stav čoskoro pominie: „Mat-
ka tam chvíľka tam chvíľka tam chv u postíľu postíľ ála, pozerala sa za ňou a zrazu sa jej srdce zachvelo úzkosťou. Pane ťou. Pane ť
bože, aký e, aký e, ak len má to dievčto dievčto diev atko tenkčatko tenkč ý atko tenký atko tenk kŕčok, aká ok, aká ok, ak je drobná, ako bezradne vyzerá, ako bezradne vyzerá á, ako bezradne vyzerá, ako bezradne vyzer . Naozaj 
nie je tomu veru tak dávno, čo to dieťa eťa eť šte jedlo krupicovú kašu, a teraz uteká teraz uteká teraz utek ako di-
voch za nejakývoch za nejakývoch za nejak m ým ý ´tajným poslaným poslaný ímímí ´ – je to spráje to spráje to spr vne? Nemali by na ňu ešte dozerať?ť?ť “ 
(s. 200 – 201). Čitateľ tuší,ší,ší  že pôjde aj oôjde aj oô akési dozretie či  bolestnú iniciáciu, ktorej 
nemôže nikto (ani matka) zabrániť. Takáto skúsenosť sa udeje nielen Eve-Lotte, ale 
aj všetkým, ktorí ju majú radi (napr. cez motív otrív otrí ávenej čokolády). Druhý príbeh je 
výpovedne silnejší a menej bezstarostný, neý, neý ž je v (detskej) detektívke zvykom. ívke zvykom. í

9.2.2 Detektívka sívka sí posilneným dobrodružným aspektom

ZáZáZ hadu hlavolamu (1970) Jaroslava Foglara možno zaradiť do klasickej 
dobrodružnej literatúry pre deti a mládež; v jednom z českých vydaní (1969) je však 
označená aj ako chlapčenská detektívka. Dejovívka. Dejoví á línia príbehu je prerušená vynore-

112 „Ak mali Sixten, Benka a Jonte v tomto meste niekoho naozaj úprimne radi, tak to boli odporní všvšv iváiváiv ci 
Anders, Kalle a Eva-Lotta“ (s. 160).  Napriek tomu, že oba detské „klany“ používajžívajží ú voči sebe „ne-
vraživý“ bojový slovník, sú si vzájomne veľmi blízke, v príbehu sa navzájom potrebujú a keď je to 
nevyhnutné (keď už nejde o hru), spolupracujú.

113 Autorka aj cez postavu Kalleho odkazuje na pociťovaný rozdiel medzi vraždou v detektívnom prívnom prí í-
behu (vražda ako záhada) a v inom žánri, napríklad v poviedke pre deti (vražda ako to, čo človeka 
napĺňa odporom). 

 Žá
nap

 Žá
nap

ner predstavuje do istej miery i náznak toho, z akej perspektívy sa na problívy sa na problí ém treba poze-
rať. „Citová indiferentnosť“, neprť“, neprť“ íznaková v detektívnych prívnych prí íbehoch (hlavne pre dospelých), je 
zároveň nevyhnutná na to, aby mohlo dôjsôjsô ť k úk úk spešnému riešeniu záhady. Vzťah medzi vekom 
a myslením u detského čitateľa vľa vľ šak predstavuje ďalďalď šiu premennú, ktorá uhol pohľadu na danľadu na danľ ý 
problém výrazne ovplyvňuje.
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ním sa nevyriešenej, neukončenej záležitosti, znovuobjavením hlavolamu – „je– „je– „ žka 
v klietke“, čo v príbehu funguje aj ako retrospektívna ívna í časová rovina (v spomienkach 
starého kostolníka a v denníkových záznamoch Jana Tleskača) a necháva dostatok 
priestoru pre vypätú fantáziu a detské pátranie. Román v sebe nesie množstvo in-
dikátorov dobrodružnej literatúry (idealizované vzťahy, zápas dobra a zla, riziko, 
konfrontácia, polarizácia postáv, prekvapenia, zvraty, predstava hrdinskosti a výni-
močnosti, romantika dobrodružstiev, zážitkovosť, hť, hť ádanky, záhady a iné). Výrazný 
detektívny prvok je vívny prvok je ví príbehu použitý možno viac pre dobrodružný zámer ako pre 
detektívnu zívnu zí áhadu samu. K tomuto konštatovaniu nás vedie skutočnosť, ť, ť že detek-
tívka predstavuje hlavne dobrodruívka predstavuje hlavne dobrodruí žstvo myslenia a celá smeruje k tomuto cieľu, po-
skytuje čitateľovi moľovi moľ žnosť pátrať, spť, spť ájať poskytnuté informácie do celku, v ktorom 
si zistené fakty vzájomne neprotirečia, ale spolupracujú. To znamená, že všetky in-
dície, ak sú správne pootočené, smerujú k jednému riešeniu. K nemu sa dopracúva 
detektív (alebo pív (alebo pí átračský tím) hlavne svojou výnimočnou dedukciou a pozornos-
ťou, v ktorej má charakteristický náskok pred inými. Ak by bola ZáZáZ hada hlavolamu 
výhradne („čistou“) detektívkou, vyznaívkou, vyznaí čovala by sa väčšou kompaktnosťou faktov, 
ktoré smerujú k vyriešeniu záhady. Príbeh nazvaný ZáZáZ hada hlavolamu je skôr dob-
rodružstvom hľadania samotnľadania samotnľ ého hlavolamu a neskôr i záhady jeho „temnej“ minu-
losti, ktorá je s ním spojená. Inak povedané, nie je tak „dobrodružstvom myslenia“ 
ako skôr „dobrodružstvom prežívaniažívaniaží “114. Výpovede postáv sú miestami i trochu pa-
tetické a prehovory, hlavne k početnejšiemu fiktívnemu recipientovi, sívnemu recipientovi, sí ú slávnostné 
a alegorické, imitujú charakter oficiálneho verejného vystúpenia, usilujú sa narábať 
s emotívnou reakciou recipienta. ívnou reakciou recipienta. í Čiastočne tomu napomáha i obrad, akýsi rituál, 
s ktorým je prejav spojený. Voči čomusi takému možno mať výhrady skôr z pozície 
súčasného dospelého čitateľa, rovnako to vľa, rovnako to vľ šak možno do istej miery chápať ako 
„chlapčenskú hru“ a ako ideál chlapčenskej čistoty, čo neskôr nahradí (aj pri uznáva-
ní podobných cností) komplikovanejší spôsob uvažovania.

Dospelý čitateľ dokáže v príbehu ZáZáZ hady hlavolamu rýchlo odhaliť pomerne 
jednoduchú matricu udalostí a silné polarizovania postáv, ktoré hraničia s populár-
nou literatúrou (a sú   vlastné dobrodružnému žánru), no všetky tieto dômyselné 
stratégie budovania dobrodružnosti silno rezonujú v mladom čitateľovi, ktorľovi, ktorľ ý v is-
tom veku túži po takejto jednoduchosti a polarite. Pravdepodobne toto stojí za veľ-
kým úspechom i ďal ďal ď ších „foglaroviek“115.

114 Možno to analogicky vztiahnuť aj na otázky, akými sa na jednotlivé žánre pýtame (ako ich uvádza 
Horváth 2011, s. 622): dobrodružno-románovou je otázka: „Č

mi sa na jednotliv
„Č

mi sa na jednotliv
o sa stane?“; detektívnou je otívnou je otí ázka: 

„Čo sa stalo?“.

115 Bližšie: ANTOŠÍKOVÁKOVÁKOV , Lucie a Dana LEŠKOVÁKOVÁKOV , 2013. K záhade hlavolamu Jaroslava Foglara. In: 
O dieťati, jazyku, literatťati, jazyku, literatť úre. Roč.1, č. 1, s. 90 – 99.
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9.3 DetektíDetektíDetekt vne pívne pí átranie ako motítranie ako motítranie ako mot v vív ví inom než inom než inom ne detektídetektídetekt vnom ívnom í žánrižánrižá

9.3.1 Detektívne pívne pí átranie a spoločenská próza s detskýdetskýdetsk m hrdinom

V knihe poľskľskľ ého autora Edmunda NiziurskéEdmunda NiziurskéEdmunda Niziursk ho Podivuhodné dobrodruž-dobrodruž-dobrodru
stvá stvá stv Marka Peháčaáčaáč  (1971) ide o rôzne vtipné dobrodružstvá hlavného hrdinu, kto-
rý je sympatický smoliarstvom, aké sprevádza jeho dobrý úmysel, konečný výsledok 
jeho dobrého skutku. Marek Peháč sa po záhadnom zmiznutí stane objektom pátrania 
a príbeh teda v sebe nesie aj detektívnu zívnu zí ápletku. Ako sa dozvedáme, dôvodom chlap-
covho únosu bola potreba zajať niekoho, kto by robil úlohy namiesto detí-zlodejov. 

Rozprávanie je vystavané na vtipe, ktorý vyplynie z úprimného prehovoru: 
„PáPáP n Surma povedal, že váe váe v m nesmiem nič požičačač ť, lebo ste mu zapť, lebo ste mu zapť ľuli nľuli nľ áustok v saxo-
fófóf ne“ (s. 25); alebo na inom mieste: „ ‚Vychytali sme blchy všVychytali sme blchy všVychytali sme blchy v etkýetkýetk m psom na dvoreým psom na dvoreý ', vy-', vy-'
ťahoval sa Paťahoval sa Pať ľo. Vľo. Vľ skúmavke máme stopäť kusov (...) a vtedy sa stala strašná vec. Skú-
mavka praskla, sklo sa rozsypalo na dlážku. Od prekvapenia sme odskočili. Stopäť bĺch ĺch ĺ
začalo skčalo skč áalo skáalo sk kať po izbe“ (s. 17). Zdrojom “ (s. 17). Zdrojom “ čitateľskej prľskej prľ íťažlivosti sú aj mierne nonsen-
sové prvky (napr. keď zlodej kradne „lup“ inému zlodejovi, alebo to, že každý zlodej 
má tiež svoju slabosť, ktorť, ktorť á ho nechtiac prezrádza), vtipné falošné stopy (napr. keď si 
neúspešný športovec zarába po nociach a otvára dvere pakľúčom, aby svoje zlyha-
nie utajil), či fakt, že detektív Hyppollit Kvass je bív Hyppollit Kvass je bí ývalým zločincom, ale ako hovorí,  í,  í
„prežprežpre il som moráil som moráil som mor lny otras a vrávrávr til som sa zo zlýtil som sa zo zlýtil som sa zo zl ch chodných chodný íčkov“ (s. 97). Takýto nejedno-
duchý pohľad aľad aľ pochopenie preň sú pre čitateľa veľa veľ ľmi sympatické.

V priebehu 70. rokov rokov boli do slovenskej literatúry pre deti a mládež 
preložené dve knihy ukrajinského autora Vsevoloda Nestajenka: Neznámy z bytu 
číslo 13 alebo Zlodeji hčíslo 13 alebo Zlodeji hčí ľadajľadajľ ú okradnutého (1975) a Tajomstvo troch neznámych
(1979). Obe sú výrazne poznačené dobou svojho vzniku, preto aj ich hodnota je 
dnes málo presvedčivá. V oboch možno nájsť vtipné a dobrodružné fragmenty, ale 
ako celok nepredstavujú z dnešného hľadiska vľadiska vľ ýznamnejší prínos pre súčasnú prijí-
majúcu literatúru.  

Príbeh Neznámy z bytu číslo 13 alebo Zlodeji hčíslo 13 alebo Zlodeji hčí ľadajľadajľ ú okradnutého je prázdni-
novým dobrodružstvom dvoch chlapcov, ktorí kvôli nepriaznivým okolnostiam ne-
vedia vrátiť hodinky, čo im zveril do opatery náhodný človek na pláži, a preto sa ho 
pokúšajú vystopovať. Postavy v príbehu trochu nasilu a akoby mimochodom čitate-
ľa vzdelľa vzdelľ ávajú tým, že nefunkčne spomínajú množstvo významných svetových i ukra-
jinských osobností (Godunov, s. 60; Ordžonikidze, s. 61; Vatutin, s. 67; Ševčenko; s. 71, 
Verdi; s. 80, Lesia Ukrajinka, s. 81; Čechov, s. 93 a mnoho ďalďalď ších). Aj v tomto príbehu 
sa stretávame s tým, že prežívanžívanží é udalosti, sledované čitateľom, ľom, ľ “autenticky“ zazna-
menáva postava príbehu116: „Prózu... Iba prózu. Nijaké zu. Nijaké zu. Nijak veršveršver e. A všvšv etko presne tak, ako sa 

116 Ako sme to mali možnosť vidieť aj v iných preložených dielach v tomto období: napr. Alfred 
Hitchcock a traja pátrači, Foglarova ZáZáZ hada hlavolamu, podobne Pasažier je smrť od A. Markuť od A. Markuť šu, 
alebo Dobrodružstvžstvž á stvá stv kapitána Tána Tána T radla od A. Nekrasova.
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to stalo. Nič nevymýšľaýšľaýšľ ť a nepridávať (a keď, tak len, ako hovoria spisovatelia, ď, tak len, ako hovoria spisovatelia, ď ,umelecké umelecké umeleck
detaily‘). P‘). P‘ ísaísaí ť budeme v prvej osobe (takto to vžprvej osobe (takto to vžprvej osobe (takto to v dy pôsobí úprimnejšprimnejšprimnej ie“ (s. 179). Kniha 
má rámcovú kompozíciu; rámcujúcou udalosťou je pripravované divadlo pre dedi-
nu, ktorého sa dvaja hrdinovia príbehu zúčastnia ako herci len nečakane nakrátko, 
pretože ich prepadne tréma. Prehovory postáv sú okrem prijateľných a aj vtipných 
(napríklad: „sme trocha precenili svoju úlohu v žlohu v žlohu v ivote“, s. 175) ve“, s. 175) ve“ ľmi často prehnane 
uvedomelé, a tým nepresvedčivé: „Vtedy sme náhle pochopili, že na to, aby sme do-
siahli úspech, treba predovšspech, treba predovšspech, treba predov etkýetkýetk m dlho-dlho, aým dlho-dlho, aý najmä vytrvalo pracovať (ako pracoval 
Koľa Kaharlyckyj)ľa Kaharlyckyj)ľ “ (s. 176).

Kniha Tajomstvo troch neznámych (1979) je miestami rovnako skryto poučná, 
ale jej „posolstvo“ je priehľadnľadnľ é. Príbeh, v ktorom sa pohnevajú najlepší kamaráti 
kvôli tomu, že sa jeden z nich zaľúbi, sa vyrieši veľmi príkladne. Učiteľka chlapcov 
udobrí po dohode s dievčaťom a svojím nápadníkom (dôstojníkom, ktorý zachraňo-
val s vojakmi dedinu pred povodňou). V texte je prítomný pátos, do úst detí sa čas-
to dostávajú slová, ktoré robia postavy málo hodnovernými. Rovnako je prítomný 
motív chlapca ív chlapca í – hrdinu: pri zatopení dediny chlapec sám zavolá na pomoc vojakov. 
Miestami je táto tendenčnosť narušená vtipnými situáciami, či prehovormi. 

9.3.2 Prvky „detektívnehoívnehoí “ pátrania v žánroch literatúry faktu 
               a science fiction

J. J. Herlinger (Juliusz Jerzy) je autorom dvojdielnej knihy pre dospievajúcich 
nazvanej Mister Hopkins – Sherlockov vnuk (1972) aSherlockov vnuk (1972) aSherlockov vnuk Mister Hopkins – Po stopách 
senzáciíciíci  (1974). Protagonista sa ví (1974). Protagonista sa ví oboch príbehoch predstavuje ako vnuk svetozná-
meho Sherlocka Holmesa (fiktívnej postavy) aívnej postavy) aí vynálezca tzv. „vehikla času“, ktor“, ktor“ ý 
ma silu preniesť človeka do minulej doby a na miesta, ktoré si sám určí. Takýmto 
spôsobom sa Mister Hopkins presúva do rôznych historických momentov. Zmysel 
tohto sci-fi cestovania vidí v tom, že ako „detektívíví “ túži odhaliť “pravdu“ o minulých 
udalostiach, ktoré dnes poznáme pozmenené. Takýmto spôsobom odkrýva aj po-
trebu pátrať po zmysle najjednoduchších vecí, ktorí, ktorí é už vnímame ako samozrejmé. 
V oboch knihách sa čitateľ dozvedá o dôležitých objavoch z histórie (filozofie, astro-
lógie, matematiky atď.) tak, ď.) tak, ď že meno objaviteľa je vľa je vľ procese narácie často len nazna-
čované jeho životom a vynálezmi, ktoré sa s ním spájajú. Pri rozprávaní príhod z ces-
tovania časom adresuje Hopkins tieto indície Charlesovi (i čitateľovi), ktorľovi), ktorľ ý ho dopĺ-
ňa. V spomínanej dvojici má intelektuálnu prevahu Mister Hopkins. V druhej časti sa 
„odpovede“ (spresnenia) nachádzajú za textom. Kniha má charakter literatúry faktu 
zaobalenej do “detekt“detekt“ ívnehoívnehoí “ pátrania „garantovaného“ príbuznosťou Mistera Hop-
kinsa a slávneho detektíva Holmesa. Hopkins je síva Holmesa. Hopkins je sí íce predstavený ako detektív, rov-ív, rov-í
nako aj svoju činnosť označuje ako detektívnu, ale nezodpovedívnu, ale nezodpovedí á to presne tomu, 
čo bežne takýmto termínom označujeme. Týujeme. Týujeme. T m, že postava Hopkinsa vchádza do 
minulosti, je zároveň „poučenejšia“ (jej učenosť ale vychádza z prebratej skúsenos-
ti a nie z bezprostredného objavu) ako samotný objaviteľ, ktorľ, ktorľ ého navštevuje, a to, 
že tento svoj „náskok“ musí neskromne zatajovať, pť, pť ôsobí nadradene. V texte oboch 
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kníh sa nachádza veľa vzorcov (s. 119 ľa vzorcov (s. 119 ľ – 120), výpočtov (s. 7 – 16), rovnako i termí-
nov, zastaraných slov, odborných vysvetlení, í, í či výrokov rôznych učencov117. Okrem 
prevahy faktov nad príbehovosťou text inklinuje i k vedecko-fantastickému žánru, 
najmä zásluhou motívov ívov í „časového vehikla“, resp. i“, resp. i“ záverečnej kapitoly o záhadnom 
zmiznutí Mistra Hopkinsa (zrejme je za ním cesta za Sherlockom Holmesom) a jeho 
tajomnom „prevtelení sa“ do Charlesa. Tieto motívy vívy ví šak pôsobia vykonštruovane 
a čitateľsky mľsky mľ álo atraktívne.ívne.í

Príbeh Jevgenija Veltisova Chlapec z kufra (1979) sa odohráva v prostre-
dí školy, vesmíru i morských hlbín a je do veľkej miery tiež žánrom science-fiction. 
Hlavnou postavou príbehu je „chlapec“ – Elektronik, „jedin„jedin„ ý kybernet na svete, ktorý kybernet na svete, ktorý kybernet na svete, ktor
sa vie usmievať, preto bol na nerozoznanie od ť, preto bol na nerozoznanie od ť živéivéiv ho chlapca“ (s. 188). Veda a technika 
sa tu dostávajú do blízkosti s ľudským životom, preto si aj autor kladie zložité otázky 
o ľudskej duši a predstavivosti vlastnej len človeku, o etike vedeckej práce, o genia-
lite, o zmysle „kybernetov“ či o možnosti ich zneužitia. Elektronik síce hovorí: „Zdá 
sa, že básnici, maliari, hudobníci poznajíci poznají ú to, čo hľadľadľ ám“ (s. 396 – 397), ale hľadaľadaľ ť mô-
žeme napokon len to, čo nejakým spôsobom už poznáme a stroju to ani nemožno 
prisúdiť. Ľudskosť stroja (Elektronik sa celkom ponáša na chlapca, ktorého stretáva 
a s ktorým sa spriatelí, pretoí, pretoí že bol vyrobený podľa jeho fotografie nľa jeho fotografie nľ áhodne uverej-
nenej v novinách) sa dosahuje len v spojení s jeho skutočným, ľudským dvojníkom. 
Príbeh a udalosti v ňom sú vykonštruované v prospech ideí, ktorí, ktorí é príbeh podsúva, 
nie opačne, napr.: „ ‚Ľudia budúcnosti potrebujú originálne umenie‘ , – jednoznačne po-
tvrdil Sergej. ‚A čo si zložil?‘ ‚Prvý Prvý Prv koncert pre vrtuľnľnľ ík aík aí orchester‘ “ (s. 351). Vtipne, hoci 
nezámerne, pôsobí zobrazený vzťah vedeckého zanietenia a predstavy o zdravej ži-
votospráve118. Technika zachádza tak ďaleko, ďaleko, ď že sa cez počítač vyhodnocuje i priateľ-
stvo a láska119. 

Kniha Anatolija Markuša PasažPasažPasa ier je smržier je smrž ť (1975, 1981) pre dospievajť (1975, 1981) pre dospievajť úcich či-
tateľov je rozdelenľov je rozdelenľ á na dve časti. V prvej časti sa strieda (a dopĺňa) „poetická“ a vecná 
rovina (obloha je zobrazovaná ako miesto kvetnatého lyrického vypovedania o sku-
točnosti, aj ako predmet meteorologického skúmania poveternostných situácií pre 
praktické potreby pilota) a obe tieto polohy spolu „nehladko“ korešpondujú. V texte 
sa nezriedka objavujú rôzne odborné termíny z oblasti leteckého inžinierstva, ako aj 
snaha o obrazné vypovedanie a anticipovanie deja, no obraznosť má často podobu 

117 Príklad na odbornú informáciu: „Sir Isaac zase zistil, že svetlo nie je nič iné ako prúd mikroskopickýd mikroskopickýd mikroskopick ch ých ý
častčastč íc, takzvaníc, takzvaní ých korpuských korpuský úl“ (s. 302); príklad na taliansky výrok: „Eppur si muove“ (s. 283).

118 Taratarovi prišTaratarovi prišTaratarovi pri lo schopného žiaka ľúto. Kam sa to až dohnal, doslova schradol za písacísací ím stolom. ím stolom. í
A všA všA v etkéetkéetk mu je na vine on, učiteľ, so svojimi voľ, so svojimi voľ ľnľnľ ými tými tý émami. Tímami. Tímami. T to samoíto samoí ľúbi mladí fermatisti! Stačí ich 
pustiť z reťaze, a  vo dne v noci budťaze, a  vo dne v noci budť ú útočiť na neriešiteľnľnľ é úlohy, až kýkýk m si nezniým si nezniý čia zdravie. Vari sa 
Fermatova veta dá dokádokádok zať?! A ty rť?! A ty rť á?! A ty rá?! A ty r no cvičíš? – spýspýsp tal sa učiteľ Koroľkova. Koroľkova. Koroľ ľkov pozrel na uľkov pozrel na uľ čiteľa ľa ľ
s takýs takýs tak m ým ý údivom, akoby ho oslovil po marťanskyťanskyť “ (s. 311).

119  „Happy end chce iba pomôcť, aby sa jeden ť, aby sa jeden ť človek zoznámil s druhým ým ý človekom, s takýlovekom, s takýlovekom, s tak m, ktorým, ktorý ý m, ktorý m, ktor má 
vlastnosti, aké vlastnosti, aké vlastnosti, ak ten prvý ten prvý ten prv očakčakč áakáak va. V živote sa tomu hovorí šťastie. Naí šťastie. Naí šť ším zším zší áujmom je, aby šťastie nebo-šťastie nebo-šť
lo takýlo takýlo tak m zriedkavým zriedkavý ým zriedkavým zriedkav m javomým javomý “ (s. 416).
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mŕtvej metafory. Autor miestami „zavádza“ čitateľa, naprľa, naprľ íklad keď opisuje „hlbokú“ 
matkinu reakciu na (domnelú) smrť syna, no postupne sa ukáže, že zomrel synov, 
Vaľov,  kolega. Vľov,  kolega. Vľ kontraste s tým vyznieva plocho (nech aj zámerne), že pri Vaľovej ľovej ľ
nečakanej smrti (stav sa v nemocnici už zlepšoval) nie je prítomná žiadna reakcia 
akejkoľvek postavy na tľvek postavy na tľ úto fiktívnu skutoívnu skutoí čnosť. Kniha zodpovedá tomu, čo si posta-
va Vaľu po havárii (keď už neverí na návrat ku kariére pilota) určila ako svoju novú 
životnú náplň: napísať knihu pre začínajúcich skúšobných pilotov a sprostredkovať 
im svoju životnú skúsenosť. V druhom pláne je prítomný zámer nepriamo poučiť, ť, ť
preto sa autorovi dostatočne nedarí dostať sa pod povrch zobrazovaných udalostí, í, í
a tak zámer je priehľadnľadnľ ý a umelecky málo presvedčivý.

9.4 DobrodružDobrodružDobrodru nžnž á literatúliteratúliterat ra pre detskéra pre detskéra pre detsk ho ého é čitatečitateč ľa ľa ľ
            s prvkami humoru a absurdity

Andrej Nekrasov v DobrodružDobrodružDobrodru stvžstvž ástvástv ch kapitána Tána Tána T radla (1972) predstavuje 
hlavného hrdinu ako postavičku, ktorá nevie o svojej komickosti, postavu, ktorej ži-
votné príbehy zaznamenáva jej študent. Do dobrodružných situácií sa hrdinovia do-
stávajú často náhodne, ako je to napríklad pri zachraňovaní lode, keď nechtiac neu-
možnia kapitánovi, aby sa zachránil ako posledný: „Prešli sme takto osem ráli sme takto osem ráli sme takto osem r z a vytiahli 
všvšv etkýetkýetk ch ých ý šestnástich námorníkov iíkov ií s kapitánom. Kapitána to trochu urazilo: on mal loď 
opustiť ako posledný, no Sochor vý, no Sochor vý náhlosti a tme nerozoznal, kto je čo a schytil ho prvé-schytil ho prvé-schytil ho prv
ho. Vypálilo to nepekne, pravda, nuž, ale to sa stž, ale to sa stž áva...“ (s. 31). Stretávanie sa vysokého 
s nízkym, vznešeného s profáprofáprof nnym je zdrojom hlbokej komiky. Umelecké veci a ich 
symbolika sa rovnako stretajú s doslovnosťou a nepoetickosťou a zo symbolického 
(až obradového) sa stáva zle pochopené: „Prechod cez rovník sa uík sa uí ž oddávna oslavuje 
menším umeleckotvorivším umeleckotvorivší ým umeleckotvorivým umeleckotvoriv m predstaveným predstavený ím na lodi: boh mora Neptím na lodi: boh mora Neptí ún ‚zjaví zjaví zjav sa‘ na lodi 
a po krápo krápo kr tkom rozhovore s kapitánom hneď na palube kúpe týpe týpe t ch ných ný ámorníkov, íkov, í čo prvý o prvý o prv raz 
navšnavšnav tívia jeho rívia jeho rí íšu. Spomenul som si na časy mladosti ačasy mladosti ač rozhodol som sa obnoviť tento 
starý starý star zvyk. Týzvyk. Týzvyk. T m ským ský ôm skôm sk r, že dekoráe dekoráe dekor cia je jednoduchá a úbor tiež bor tiež bor tie (...) Dopadlo to ale trošku 
nečakane. Pretočakane. Pretoč že moja posádka nevidela predbeždka nevidela predbeždka nevidela predbe né prípravy tohto predstavenia aípravy tohto predstavenia aí ne-
poznala staré poznala staré poznala star námornícke obyícke obyí čcke obyčcke oby aje, celčaje, celč é podujatie vyznelo nakoniec v môj neprospech. ôj neprospech. ô
(...) Na palube jachty vládol úplný pokoj, takžpokoj, takžpokoj, tak e ma v prvej chvíprvej chvíprvej chv li nik nezbadal. Nuíli nik nezbadal. Nuí ž roz-
hodol som sa, že upútam na seba pozornosť: zabť: zabť úchal som hrôzostrašným trojzubcom ým trojzubcom ý
a mohutne som zreval. Sochor i Fuchs zmeraveli od údivu. Keď konečne precitli, Sochor 
váváv havo vykročil ku mne a rozpačito, zarazene sa ma spýito, zarazene sa ma spýito, zarazene sa ma sp tal: ‚ČoČoČ je s vami, Krišvami, Krišvami, Kri tof Bonifá-tof Bonifá-tof Bonif
covič?‘ “ (s. 82 – 83). Zásluhou vtipu sa z knihy stáva čitateľsky atraktľsky atraktľ ívnejívnejí ší a zložitejší 
príbeh, ako je pre klasickú dobrodružnú lektúru bežné. Súčasťou knihy je i slovní-
ček a pridaná kapitola (komentujúca potrebu slovníčka), ktorej charakter, žiaľ, neladľ, neladľ í 
s načrtnutou poetikou knihy.

Poľskľskľ ý autor Wiktor Woroszylski zostáva i v knihe Útek z Muertánie (1970) 
verný modelu, v ktorom rozprávač kombinuje rôzne časové pásma rozprávania a za-
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ujíma istý odstup od zobrazovaného120. Autor komentuje svoje stratégie písania a sú-
časne sa obracia na fiktívneho recipienta, ktorívneho recipienta, ktorí ého reakcie očakáva. Zároveň akoby 
sa i vtipne “prihováral“ za súcitné pochopenie postáv u čitateľa, ľa, ľ či zhovievavosť (nie 
alibistickú) k samotnému remeslu autorského písania: „Iste ste sa už dovtípili, ípili, í že to bol 
Pavol a že práe práe pr ve preto som sa neponáhľal uviesľal uviesľ ť príbeh níbeh ní ášho zoznámenia, lebo som 
ho nechcel zhadzovať vo vašich očiach. Ale teraz, keď už viete, aký viete, aký viete, ak dokáždokáždok e byť statočný, ý, ý
nazdávam sa, že mu nebudete zazlievať niekdajšniekdajšniekdaj ie slzy“ (s. 16). Pre dospelého čitate-
ľa je zaujľa je zaujľ ímavé sledovať takúto otvorenú hru s čitateľom: ľom: ľ „(...) nepredvínepredvínepredv dal som vídal som ví šdal som všdal som v ak 
dôsledky, aké sledky, aké sledky, ak bude mať každá veta hodená na papier (...)na papier (...)na papier a hoci som na rozlíšenie jednu 
osnovu písal vísal ví minulom čase, ačase, ač druhú v prítomnom, nezabrítomnom, nezabrí átomnom, nezabrátomnom, nezabr nil som tomu, čitatelia milí, í, í
aby som nepretrhol vašu pozornosť a čo je horšo je horšo je hor ie – akoby som zdvojnásobil nebezpe-
čenstvo, ktoré enstvo, ktoré enstvo, ktor prežíprežípre vali hrdinoviažívali hrdinoviaží ...“ ...“ ... (s. 49). Ďalej komentuje (a čitateľ to pravdepodob-
ne vie) nasledujúcim spôsobom: „Lebo čo z toho, že v skutočnosti im nebezpečenstvá enstvá enstv
(v minulosti a dnes, pozn. D. L.) nemohli hroziť súčasne, jedno muselo pominúčasne, jedno muselo pominúč úť, aby úť, aby úť
mohlo hroziť druhé (...) Mením teda zím teda zí ámer, hoci neviem, aká ťmer, hoci neviem, aká ťmer, hoci neviem, ak aá ťaá ť žkosť vyplynie z takejto 
zmeny, rozhodujem sa pretrhnúť neskoršneskoršneskor iu osnovu dovtedy, kýiu osnovu dovtedy, kýiu osnovu dovtedy, k m prvým prvý šm prvšm prv iu nedovediem 
k jej prahu“ (s. 50).

Jednotlivé dobrodružstvá majú podobu cestovania „za hodnotou vecí“, ktorí“, ktorí“ ú 
možno objavovať práve samotným putovaním, ťažkosťami pri morskej plavbe a roz-
ličnými pirátskymi dobrodružstvami. Spoznanie krajín, ktorých „dobrá“ sa ukážu ako 
nebezpečné, hľadanie slobody, spravodlivosti aľadanie slobody, spravodlivosti aľ pravdy sa v príbehu odohráva cez za-
kúšanie dobrého i zlého, preto  má v sebe príbeh i hodnotu hľadania ľadania ľ ľudskej hĺbky.

Arthur Conan Doyle je, ako sa píše i na obálke knihy HrdinstváHrdinstváHrdinstv brigadiera 
Gérarda (1971), predovšetkým autorom detektívnych romívnych romí ánov a „literárnym otcom“ 
slávneho detektíva Sherlocka Holmesa. Víva Sherlocka Holmesa. Ví dvoch knihách preložených do slovenčiny 
v 70. rokoch, t.j. v už spomínaných HrdinstváHrdinstváHrdinstv ch brigadiera Gérarda (1971) a Gé-
rardovýrardovýrardov ch  dobrodruých  dobrodruý žch  dobrodružch  dobrodru stvžstvž ástvástv ch (1973), predstavuje postavičku mladého francúzske-
ho dôstojníka, brigadiera Étienna Gérarda, v dobrodružno-historických príbehoch 
z napoleonských vojen. V knihách sú zdôrazňované hodnoty vlastné dobrodruž-
nému žánru: česť, pomoc ť, pomoc ť ženských postáv, náhody (v tomto žánri akceptovateľné), 
ktoré sú vďaka charakteru hlavnďaka charakteru hlavnď ého hrdinu i donkichotské, a tým i rafinovanejšie 
ako v klasickej dobrodružnej lektúre. Príbehu nechýba ani láska, exotika, tajomstvo 
a nebezpečenstvá na hranici života a smrti. Hrdina sa dostáva z rôznych nejedno-
duchých situácií rafinovane i jednoducho zároveň: „ ‚RozvážRozvážRozv te si to‘ , povedal som. 
‚VravíVravíVrav te, íte, í že som váš e som váš e som v zajatec. Lenže ja mám rovnako dobrý m rovnako dobrý m rovnako dobr dôvod povedať, ť, ť že vy ste môj ôj ô
zajatec. Sme tu sami...‘ “ (s. 90). V ť(s. 90). V ť(s. 90). V ažkej chvíli uvažuje hrdina o svojom možnom sko-
ne121 takto: „LežLežLe al som a myslel som na dievčmyslel som na dievčmyslel som na diev atčatč á, á, á čo budú za mnou smútiť, aj na svoju ť, aj na svoju ť

120 Autor sa objavuje  v slovenskej prekladovej literatúre aj v 60. rokoch knihou Cyril kde si?: KráCyril kde si?: KráCyril kde si?: Kr tky, 
ale predsa román (z poľ. orig. [Cyril, gdzie jesteľ. orig. [Cyril, gdzie jesteľ ś? 1962] prel. M. Prídavková-Mináriková; 1966), 
v ktorej sa nachádzali podobné stratégie (aj keď oveľa viac neurľa viac neurľ čité, až hypotetické) a predstavo-
vali inovatívny aspekt vívny aspekt ví literatúre pre deti toho obdobia.

121 Hrdinovia si v dobrodružnej literatúre pomerne často predstavujú svoj vlastný skon či ohrozenie, 
akoby až ich neprítomnosť (na tomto svete) mala pred ich krivditeľomľomľ  odkryť, ť, ť čo strašné spáchal, 
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drahú matku, aj na to, akú nenahraditeľnľnľ ú stratu utrpí mojou smrťou pluk aj sťou pluk aj sť ám cisár, 
a nehanbím sa vím sa ví ám sa vám sa v m priznať, ť, ť že ma zaliali slzy pri myše ma zaliali slzy pri myše ma zaliali slzy pri my lienke na všlienke na všlienke na v eobecný zmätok, ktorý tok, ktorý tok, ktor
vyvolá môj predôj predô časnčasnč ý koniec“ (s. 81).

Obe knihy sú napísané čitateľsky pomerne atraktľsky pomerne atraktľ ívne, prívne, prí ítomné hrdinstvá 
a komentáre sú podávané s dávkou pátosu i odstupu či vtipu súčasne: „Občas mi čas mi č
prichádza na um myšdza na um myšdza na um my lienka, že daktorí z váváv s, ktorýs, ktorýs, ktor m rozprým rozprý ám rozprám rozpr vam tieto svoje malé dob-
rodružstvžstvž ástvástv , má, má ôžu mať dojem, že som samoľúby. Ale to by bola veľkľkľ á ká k chyba, lebo ako 
som vžsom vžsom v dy pozoroval, skutočne dobrí vojaci naskrze netrpia touto necnosťou. Je pravda, ťou. Je pravda, ť
že niekedy musím oím oí sebe rozprásebe rozprásebe rozpr vať ako o človeku udatnom, zavšloveku udatnom, zavšloveku udatnom, zav e veľmi dľmi dľ ôvtipnom 
a vžvžv dy zaujímavom, lenímavom, lení že takýe takýe tak m som bol naozaj, aým som bol naozaj, aý preto musím podím podí ávať fakty takéfakty takéfakty tak , aké, aké é , aké , ak
sú“ (s. 159).

Rozprávanie prebieha v prvej osobe zo špecificky limitovanej optiky priame-
ho rozprávača, miestami sa síce opakujú rovnaké či podobné vetné konštrukcie, čo 
trochu narušuje ich hladkú recepciu, ale práve netradičná postavička je oživením 
charakteru dobrodružnej spisby. K textu je priložený i slovníček, v ktorom sú histo-
rické udalosti a osobnosti, spomínané v knihe, spresnené a doplnené o informácie, 
ktoré čitateľ nemusí poznať. Podobne i v druhej knihe postava nemení svoj charak-
ter (prostoduchosť, ktorť, ktorť á sa javí ako „švejkovská“) a zažíva podobnžíva podobnží é dobrodružstvá.

Situácia v oblasti dobrodružného (hlavne detektívneho) ívneho) í žánru preloženého 
do slovenčiny v 70. rokoch je v porovnaní so situáciou 60. rokov priaznivejšia. To sa 
odrazilo vo väčšom počte knižných titulov dobrodružného (a detektívneho) ívneho) í žánru, 
ako aj v širšej palete poetík, ktorú detskému čitateľovi aľovi aľ mládeži ponúkla. V tejto 
skupine kníh sa objavilo (oproti situácii v 60. rokoch) viac takých, ktoré sú aj dnes 
čítanými a vyhľadľadľ ávanými (či opäť vydávanými) titulmi, hlbšie rezonujúcimi s čitate-
ľom (ľom (ľ či už sú to knihy Roberta Arthura, Astrid Lindgrenovej, Jaroslava Foglara). Rov-
nako sa medzi nimi našli aj také, ktoré oživujú dobrodružnú (a detektívnu) literatívnu) literatí úru 
jemným humorom, nonsensom či originalitou hlavnej postavy a patria medzi menej 
známe texty tohto obdobia.

či ukázať ich skutočnú hodnotu; vytvárajú si tak možnosť nad sebou úprimne žialiť. Čitateľ sa-
mozrejme odčíta aj autorský nadhľad nad zobrazovanľad nad zobrazovanľ ým. Tak je to napríklad aj v Nestajenkovom 
príbehu  Tajomstvo troch neznámych: „(...) priam sa mi chce umrieť, takť, takť ú mám náladu. Rád by som 
vedel, vedel, vedel či by Pavluša plakal. Určite nie (...) Kráčite nie (...) Kráčite nie (...) Kr al by za mojou truhlou spolu sáčal by za mojou truhlou spolu sáč Hrebeňučkou, pokukákou, pokukákou, pokuk val 
by na ňu a myslel by si: ‚Len nech sa už tento pohreb čím skčím skčí ôm skôm sk r skončí, aby som mohol čí, aby som mohol čí ísísí ť maľovaľovaľ ť jej 
portréportréportr t‘ “ (1979, s. 50). A podobne i v knihe E. Niziurského Podivuhodné dobrodružstvžstvž á stvá stv Marka Pehá-
čačač  hlavný hrdina prostredníctvom kamaráta zisťuje situáciu po svojej neprítomnosti doma (1971, 
s. 11): „UkáUkáUk zalo sa, že situácia je priaznivácia je priaznivácia je priazniv , pretoá, pretoá že vše vše v etci majú o mňa strach, a otec dokonca vypísal ísal í
odmenu – sto zlotýsto zlotýsto zlot ch pre chlapca, ktorých pre chlapca, ktorý ý ch pre chlapca, ktorý ch pre chlapca, ktor mu oznámi, čo sa so mnou stalo.“ 
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 10  ANALYTICKO-INTERPRETAČNÝ POHĽAD NA PREKLADY
  VEDECKO-FANTASTICKEJ PRÓZY PRE MLADÝCH
  V 70. ROKOCH 

(Peter Karpinský(Peter Karpinský(Peter Karpinsk )

10.1 VýVýV chodiskýchodiský áchodiskáchodisk

70. roky 20. storočia prinášajú do žánru vedecko-fantastickej literatúry nové 
témy. Ide predovšetkým o variácie na let človeka do kozmu, osídľovanie inľovanie inľ ých planét, 
resp. stretnutie ľudí s mimozemskými bytosťami. Nástup tejto témy v prekladovej 
literatúre reflektuje udalosti, ktoré sa odohrali v období 60. rokov 20. storočia – let 
človeka do vesmíru (1961) a pristátie ľudskej posádky na Mesiaci (1969). Vďaka ďaka ď „sprí-
stupneniu“ kozmu sa téma vesmírnych letov stáva nielen populárnou, ale de facto 
aj módnou. V takmer všetkých textoch, ktoré s touto tematikou boli do slovenčiny 
preložené, sa objavuje aj istá nádejná informácia o existencii viac-menej spriatele-
ných (mierumilovných) vesmírnych bytostí (K. Bulyčov, C. Rasch). Skepsa vyplývajú-
ca z toho, že je ľudstvo vo vesmíre osamelé (B. Běhounek), alebo že mimozemšťania 
môžu byť voči pozemšťanom aj nepriateľsky naladenľsky naladenľ í, je takmer miziví, je takmer miziví á. Ak sa takýto 
motív vív ví texte predsa len objaví, funguje skí, funguje skí ôr ako symbol rozdeleného socialisticko-
-kapitalistického sveta (Ch. Grenier). 

 Relatívne novou tívne novou tí émou je kybernetizácia a robotizácia. Hoci zmienka o počíta-číta-čí
či, ktorý riadi loď, resp. existencia automatov aď, resp. existencia automatov aď poloautomatov (S. Lem) sa nutne musí 
objaviť aj v románoch o vesmírnych lodiach, predsa len sa tento motív nevyuív nevyuí žíva ako žíva ako ží
ústredný. Až v románe A. Szklarskeho v nepriamej nadväznosti na hru K. Čapka R.U.R.122

sa ako centrálny motív vyuív vyuí žíva robot, no ežíva robot, no eží šte stále nie ako samostatne mysliaca jed-
notka obdarená umelou inteligenciou, ale len ako vykonávateľ príkazov človeka. 

 Sporadicky sa v prekladovej literatúre objavujú i náznaky fantasy literatúry, 
väčšinou však ide o preklady starších autorov (A. Beľajev, J. R. R. Tolkien).ľajev, J. R. R. Tolkien).ľ

 Z hľadiska autorskľadiska autorskľ ého výberu sa v prekladovej vedecko-fantastickej lite-
ratúre 70. rokov 20. storočia môžeme stretnúť s dielami starších autorov (J. Verne, 
A. Beľajev, J. R. R. Tolkien), ale aj sľajev, J. R. R. Tolkien), ale aj sľ aktuálne vznikajúcimi textami (K. Bulyčov, C. Rasch, 
S. Lem). Zaujímavosťou je, že pravdepodobne vďaka politickďaka politickď ému uvoľneniu, ktoré 
nastalo koncom 60. rokov 20. storočia, sa medzi autormi pochádzajúcimi zo socia-
listických krajín objavujú aj západní autori (J. R. R. Tolkien), hoci v niektorých prípa-
doch to bolo jednoznačne podmienené prosocialistickou ideou diela (Ch. Grenier). 

 V rámci žánru vedeckej fantastiky sa začínajú vydeľovaľovaľ ť isté subžánre už aj 
podľa intencie textu ľa intencie textu ľ – detská vedecko-fantastická literatúra (K. Bulyčov) a vedecko-
-fantastická literatúra určená výlučne dospelému recipientov (A. N. Tolstoj)123.

122 Autor v texte vysvetľuje pôvod slova robot. 

123 Autorovmu dielu Smrtiace lúče inžiniera Garina (1972) sa nebudeme osobitne venovať z dôvodu 
intencionálneho zamerania monografie na literatúru pre deti a mládež. 
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 V produkcii prekladovej vedecko-fantastickej literatúry pre mládež sa naj-
výraznejšie angažuje vydavateľstvo Mladľstvo Mladľ é letá (časté sú vedecko-fantastické diela 
publikované v edícii Stopy, resp. v samostatnej edícii kníh J. Verna).

 Napriek istým novým formálnym prístupom k textu (náznaky experimentu 
v sujetovej výstavbe) a novým témam sa však vo vedecko-fantastických dielach i na-
ďalej vyskytuje silnďalej vyskytuje silnď á miera schematizmu pri zobrazovaní postáv a v jazyku, ideoló-
gia marxisticko-leninského svetonázoru a čoraz silnejšie náznaky politiky studenej 
vojny. 

10.2 Vedecká Vedecká Vedeck fantastika v analýanalýanal ze aýze aý interpretáinterpretáinterpret cii

V ďV ďV al ďal ď šej časti našej kapitoly sa budeme venovať konkrétnej analýze preklado-
vých diel vedeckej fantastiky, ktoré sme vybrali tak, aby ich interpretácia čo najzre-
teľnejšie ukázala dobové modifikácie poetiky i noetiky tohto žánru.

10.2.1 Mizantropický Mizantropický Mizantropick humanizmus Stanislava Lema 

Vedecko-fantastický román Stanisłava Lema Eden (1975) predstavuje typ 
symbolického textu, v ktorom sa pomocou metafory sprostredkúva informácia 
o stave spoločnosti. Na jednej strane autor dodržiava tradície žánru124, na druhej 
strane však v podtexte dobrodružného príbehu možno dedukovať (niekedy skrytú, 
inokedy otvorenejšiu) kritiku totalitárnej spoločnosti a memento pred možnými 
následkami autokratického režimu.

 Pomenovanie planéty Eden je v istom rozpore so životom na nej. Eden by 
mal evokovať raj, príjemníjemní é, idylické a bezproblémové prostredie. Na planéte sa však 
kozmonauti stretávajú s nehostinnou prírodou, púšťami a nepriateľskľskľ ým správaním 
sa obyvateľstva. Nľstva. Nľ ázov Eden môže byť ale aj alúziou na stvorenie človeka125 – na pla-
néte sa totiž tamojšia vláda pokúsila modifikovať DNA obyvateľov, zľov, zľ  čoho však 
vzniklo množstvo genetických mutácií, aí, aí tak namiesto toho, aby manipulácia s ge-
nofondom civilizáciu posunula dopredu, spôsobila jej totálny kolaps. Opäť sa teda 
objavuje varovanie, tentoraz pred „božským“ počínaním vedy.

 Príbeh románu je viac-menej lineárny: kozmická loď stroskotá na planéte, 
všetky prístroje sú zničené, posádka našťastie prežije, ale odlet nie je možný. Po-
sádka sa teda pokúša opraviť loď a popri tom skúma planétu. Hoci sa na prvý po-
hľad zdľad zdľ á, že planéta je pustá, čoskoro nájdu známky civilizácie – továreň, ktorá však 
cyklicky vyrába a ničí tie isté výrobky. Funkcia takéhoto systému je nepochopiteľná, 
a tak kozmonauti hľadajľadajľ ú znaky inteligencie. Do lode sa medzitým dostane mimo-

124 Dej sa odohráva na cudzej planéte, na ktorú sa pätica kozmonautov dostáva po stroskotaní lode, 
počas prieskumu planéty posádka zažíva ržíva rží ôzne dobrodružstvá, dostáva sa do nebezpečných si-
tuácií, stretí, stretí áva sa s mimozemšťanmi a podobne.

125 Podľa Biblie Boh usadil (stvoril) prvľa Biblie Boh usadil (stvoril) prvľ ého človeka v Edene: „Vtedy Hospodin Boh stvVtedy Hospodin Boh stvV átedy Hospodin Boh stvátedy Hospodin Boh stv rnil človeka, 
prach zo zeme, a vdýprach zo zeme, a vdýprach zo zeme, a vd chol mu do nozdier dych ýchol mu do nozdier dych ý života. Tak sa stal človek živou bytosťou.ťou.ť Hospodin Boh 
vysadil záhradu v Edene na výhradu v Edene na výhradu v Edene na v chode a postavil do nej ýchode a postavil do nej ý človeka, ktoréloveka, ktoréloveka, ktor ho stváho stváho stv rnil“ (Genezis 2, s. 7 “ (Genezis 2, s. 7 “ – 8).
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zemšťan, ktorého v panike zastrelia, no dozvedajú sa o existencii a podobe živých 
bytostí na planéte. Následne na inom mieste planéty objavia čosi ako masový hrob 
plný tiel bytostí, ktorí, ktorí é považujú za obyvateľov planľov planľ éty. Pozemšťania ničomu ne-
rozumejú a snažia sa vytvoriť isté paralely medzi situáciou na cudzej planéte a si-
tuáciou na Zemi. Stále si však uvedomujú, že akákoľvek paralela mľvek paralela mľ ôže byť chybná 
a pri unáhlených záveroch môže dôjsôjsô ť k efektu projekcie, pri ktorom ľudia prenášajú 
vlastné skúsenosti na situáciu, ktorú nepoznajú. Úvahy o možných scenároch fun-
govania života na planéte Eden umožnili autorovi prirodzeným, organickým spôso-
bom do textu zakomponovať problémy existujúce v ľudskej spoločnosti a tak na ne 
nepriamo poukázať.

 Kozmonauti sú dokonca svedkami genocídy, v rámci ktorej istá skupina oby-
vateľov planľov planľ éty pozabíja iníja iní ú skupinu. Úvahy o príčinách takéhoto správania však 
celý čas zostávajú len na úrovni dohadov. Až na konci sa im podarí skontaktovať 
sa s obyvateľom planľom planľ éty, ktorý je schopný a ochotný s nimi komunikovať. Od neho 
sa dozvedia o pomeroch na planéte, o nevydarenom projekte zmeny genofondu 
i o diktátorskom, ale anonymnom riadení spoločnosti. 

 Napriek tomu, že sa v texte nevyskytujú žiadne odkazy na socialistické zria-
denie (absentujú oslovenia súdruh, chýbajú referencie o zriadení na Zemi), v závere 
sa objaví skrytá alúzia na opozíciu kapitalizmus – socializmus, pričom socializmus 
(aj keď to nie je priamo pomenované) vychodí ako humanistickejí ako humanistickejí šie zriadenie, ktoré 
berie ohľad na potreby ľad na potreby ľ človeka, kapitalizmus vyznieva ako systém moci, pre ktorý je 
ľudská bytosť len prostriedkom na získavanie majetku. Eden teda môžeme vnímať aj 
ako miesto stretu nielen dvoch svetov, ale aj dvoch režimov, pričom druhý režim je 
v krachu a recipient môže sledovať dôsledky, kam tento typ konzumného zriadenia 
dospel126. 

 Napriek tomuto záverečnému politickému aspektu možno celý román hod-
notiť veľmi pozitívne. Prívne. Prí íbeh neponúka len dobrodružstvo vybudované na základe 
objavovanie planéty, dramatických scén a neustáleho napätia, ale aj množstvo úvah 
o etike správania sa, o existencii morálnych noriem127, pričom tieto úvahy nie sú po-
stulované priamočiaro, ale vyplývajú z konania a uvažovania postáv. Až v závere sú 
expresis verbis verbalizované vo výpovedi mimozemšťana. Rovnako i psychologi-
zácia postáva je veľmi kvalitná, autor neskĺzol kĺzol kĺ schematizmu, ktorý je v takomto 
type literatúry bežný. Hoci jednotlivé postavy v príbehu sú označované len na zákla-
de ich pracovného zaradenia v rakete (Doktor, Koordinátor, Inžinier, Fyzik, Chemik, 
Kybernetik)128, každá z postáv má vytvorený svojský originálny charakter. V príbehu 

126 Mimozemšťan radšej spácha samovraždu v plameňoch štartujúcej lode, než by sa vrátil späť 
do svojej spoločnosti.

127 Nezanedbateľná je filozofická orientácia samotného autora, ktorý sa vo svojich filozofických prá-
cach často odvolával na diela Bertranda Russella a Karla L. Poppera. Jeho dielo je často označova-
né ako mizantropický humanizmus. V metafyzických prácach sa javí ako agnostik. 

128 Stanislav Lem v texte používa krstnžíva krstnží é meno určitej postavy len vo veľmi výnimočných prípadoch, 
najčastejšie vo forme priameho oslovenia. Naopak, dôsledne dochádza k proprializácii pomeno-
vania funkcie i tým, že je zapisovaná veľkým začiatočným písmenom.
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možno nájsť náznak heroizmu postáv – napriek problémom sa im vlastnými silami 
podarí opraviť raketu – no postavy nepredstavujú len pozitívny vzor, ívny vzor, í často upadajú 
do pochybností až beznádeje.

 S. Lem patril medzi popredných poľskľskľ ých autorov vedecko-fantastickej lite-
ratúry (napísal okolo 25 románov), jeho schopnosť zaujať čitateľa aľa aľ vytvoriť kultivo-
vaný text sa výrazne prejavila aj v tomto románe.

10.2.2 Carlos Rasch a dozvuky optimisticko-budovateľskľskľ ého typu sci-fi

 Text StíStíSt haíhaí če asteroidovče asteroidovč  (1978) nemecke asteroidov (1978) nemecke asteroidov ého spisovateľa ľa ľ Carlosa Rascha
(1932) naopak predstavuje dozvuky optimisticko-budovateľskej vedecko-fantastic-ľskej vedecko-fantastic-ľ
kej tvorby129. 

 Podobne ako to bolo v sci-fi literatúre 60. rokov 20. storočia, aj tu sa objavuje 
motív centralizív centralizí ácie svetového systému (medzinárodná tridsaťsedemčlenná posád-
ka raketoplánu sa vyberá do vesmíru, aby tu vykonávala bezpečnostnú a profylak-
tickú činnosť týkajúcu sa ničenia meteorických rojov, ktoré ohrozujú medziplanetár-
nu dopravu), pričom ústrednou doktrínou sa stal komunizmus. Centralizáciou sveta 
a zoskupením ľudstva do veľkých civilizačných a kultúrnych okruhov sa prekonali 
národnostné i sociálne rozdiely, vojny, zločinnosť i chorobnosť. Ľudstvo využíva žíva ží
spoločný jazyk s ohľadom na jednotlivľadom na jednotlivľ é národné jazyky. Optimizmus nie je zachy-
tený len v spôsobe opisu dokonalého svetového poriadku, ktorý na svete zavládne 
v treťom tisícročí, ale aj včí, ale aj včí systéme fungovania kolektívu vívu ví rakete. Medzi posádkou 
vládnu priateľskľskľ é, nadštandardné vzťahy, veliteľ posádky plní takmer otcovskú funk-
ciu – je láskavý a spravodlivý. V prípade výskytu problému pokúša sa o zmierlivé rie-
šenie apelujúc na svedomie a česť jednotlivca. 

 Postavy v príbehu sú vykreslené značne schematicky. S ohľadom na poľadom na poľ čet-
nosť posť posť ádky si autor vyberá iba niekoľko ústredných postáv a ostatní v príbehu 
figurujú len ako štatisti. Napriek tomu, že sa v texte objavuje autorská snaha proble-
matizovať vzťahy medzi postavami, resp. problematizovať charaktery postáv, záver 
vždy vyznieva idylicky. Povrchovú „komplikovanosť“ postáv možno zachytiť naprí-
klad v prípade súrodencov Frankenovcov, ktorých spája tichá, zvláštna spolupatrič-
nosť, resp. vť, resp. vť rámci postavy Filitry Gomovej, ktorá pociťuje strach zo stretnutia s me-
teoritmi, no prekoná ho a hrdinsky sa postaví nebezpečenstvu. Jediná krízová situá-
cia v interpersonálnych vzťahoch vzniká pod vplyvom arabského pilota Salamma el 
Durháma, ktorý ignoruje svoje úlohy a k ostatným sa správa arogantne a agresívne. ívne. í
Tento problém je však opäť úspešne vyriešený, keý, keý ď lodná psychologička odhalí, í, í že 
pilot trpí psychózou spôsobenou odlúčenosťou v kozme a vylieči ho v spánku po-
mocou rozprávania rozprávky. 

 Aby autor „poľudštil“ profesionálne prostredie kozmickej lode, vytvoril ľú-
bostný vzťah medzi dvoma členmi posádky (Filitrou Gomovou a Henrym Lorceste-

129 Možno je to tak i preto, že v origináli v Nemeckej demokratickej republike vyšlo dielo ešte v roku 
1961.
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rom). Vzťah je však opäť zobrazený značne schematicky a typizovane, tendujúc k pá-
tosu a sentimentu.

 Napätie v príbehu je budované na opise nebezpečných zásahov proti me-
teoritom, ktoré predstavujú pre celú posádku isté riziko. Tajomstvo je vytvorené 
pomocou neznámych signálov, ktoré náhodou zachytil radista Franken. Motív ne-ív ne-í
identifikovateľných signálov sa tiahne celým textom a až v jeho závere je podané 
vysvetlenie: ide o správu, ktorú pozemšťanom posielajú obyvatelia hviezdy Epsilon 
Eridani. 

 Najvzrušujúcejšie dobrodružstvo prežívajžívajží ú postavy i čitateľ pri strete s údaj-
nou mimozemskou kozmickou loďou. Loďou. Loď ď neodpovedá na výzvy a signály, a tak nie 
je celkom jasné, či zámery mimozemšťanov sú priateľskľskľ é alebo nie. Po dôkladnom 
preskúmaní sa však ukáže, že raketa, ktorú pôvodne považovali za mimozemskú, 
je vlastne pozemská, akurát po zrážke s asteroidom je poškodená a jej osadenstvo 
zomrelo hrdinskou smrťou, pričom až do poslednej chvíle sa snažilo rozlúštiť posol-
stvo z hviezdy Epsilon Eridani, čo sa napokon aj podarilo. Smrť posádky teda nebola 
zbytočná. V opise posledných chvíľ kozmonautov snaíľ kozmonautov snaíľ žiacich sa o dekódovanie po-
solstva, pričom vedia, že zomrú, je prítomná idea heroizmu „obyčajného“ človeka 
typická pre literatúru obdobia schematizmu. 

 V príbehu nechýbajú ani zmienky o vedecko-technických objavoch, ktoré 
majú navodiť ilúziu vzdialenej budúcnosti a zároveň splniť iť iť didaktickú úlohu: pou-
čiť mladého čitateľa oľa oľ istom vedeckom probléme. V Stíhačoch asteroidov sa takým 
problémom stala téma antičastíc, ktoré skupina vedcov v raketopláne skúma a ktoré 
sa im, vďaka dďaka dď ômyselnej „pasci“, podar“, podar“ í vo vesmíre zachytiť. 

 Výstavba príbehu je plná nelogickostí, naivity aí, naivity aí neuveriteľných zvratov, čo 
uberá i tak dosť plochému a schematickému dielu na kvalite. Mnohé pasáže sú kon-
cipované a la thése, aby tak podporili ideu a ideológiu románu.

 Té Té T zovitosť a heslovitosť sa prejavuje aj v prehovoroch postáv a v ich vnútor-
ných monológoch: „Radista dumal, že až pri takýpri takýpri tak chto rozhlasovýchto rozhlasový ýchto rozhlasovýchto rozhlasov ch potulkých potulký ách potulkách potulk ch si človek 
uvedomuje, ako živo je vo vesmíre. Fyzicky nie najvyspelejíre. Fyzicky nie najvyspelejí ší žre. Fyzicky nie najvyspelejší žre. Fyzicky nie najvyspelej ivočích, homo sapiens, silou čích, homo sapiens, silou čí
svojho intelektu rozjasňoval vesmírne temnoty...írne temnoty...í “ (s. 51). “ (s. 51). “

 Jazyk prekladu je značne ťažkopádny a štylizovaný, ý, ý často využíva knižíva kniží žné 
a zastarané slová (učenec, galiba, gániť, znamenitť, znamenitť ý, nevý, nevý ídali a pod.), čo navodzuje 
skôr historizujúcu atmosfécu atmosfécu atmosf ru než dobu tretieho tisícročia. 

 Napriek tomu, že Carlos Rasch patril medzi známych východonemeckých au-
torov sci-fi literatúry a podľa niektorľa niektorľ ých jeho textov boli nakrútené i filmy130, analy-
zovaný text ponúkal čitateľovi mľovi mľ álo kvalitnú a ideologicky silne zaťaženú lektúru.

130 Dokonca podľa Raschovho romľa Raschovho romľ ánu Stíhaíhaí če asteroidov bol ve asteroidov bol ve asteroidov roku 1970 v štúdiu DEFA nakrútený 
film Signale – Ein Weltraumabenteuer. 
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10.2.3 Vesmírna robinzonáda Františka Běhounka

 Na tému letov do vesmíru nadväzuje i dielo Františka Běhounka Robinzoni 
vesmíruíruí  (1974). Na zemi sa schyľuje k obrovskej katastrofe, hrozí zrí zrí ážka s kométou, 
ktorá prelieta okolo planéty. Okamžite zasadá celosvetový krízovízoví ý štáb, ktorý roz-
hodne, že kométu treba odkloniť. Ku kométe posielajú raketu, jej posádka má na po-
vrchu kométy rozmiestniť nálože a tak zmeniť jej dráhu. Počas letu ku kométe však 
na palube rakety dochádza k zlyhaniu ľudského faktora, a tak hrozí, í, í že hoci kozmo-
nauti na miesto určenia doletia a úlohu sa im podarí splniť, nebudť, nebudť ú sa môcť vrátiť 
späť na zem. Napriek tejto beznádejnej situácii sa hrdinsky rozhodnú dokončiť svoje 
dielo. Ani na kométe sa im však nedarí. Následkom nerozumného počínania jedného 
z členov posádky síce nálož vybuchne, ale nie dostatočne, aby kométu poškodila. 

 Kométa sa ďalej blďalej blď íži k zemi, kde dochádza k čdza k čdza k astým kataklizmatickým javom 
– zemetraseniam, cunami a pod. Aby ústredná vláda predišla panike, posiela medzi 
ľudí poriadkovú službu, ktorá však nepoužíva zbrane, ale jazyk ažíva zbrane, ale jazyk aží argumenty (reč-
níctvo sa stalo najsilnejšou zbraňou). Keď hrozí, í, í že sa kométa už-už zrazí zo zemou, 
vedci zistia, že predsa len došlo k miernemu vychýleniu jej dráhy a nebeské telesá sa 
nestretnú. 

 Hoci je Zem zachránená, na kométe, ktorá odlieta do vesmíru, sú uväzne-
ní kozmonauti – vesmírni stroskotanci. Primárne sa snažia skontaktovať so Zemou, 
a keďže žiadne vysielače nefungujú, pokúšajú sa vysielať smerom k domovu svetel-
né signály. Zem nereaguje a posádka je odnášaná ďalej aá ďalej aá ď  ďalej. Zost ďalej. Zost ď áva však ešte 
jedna nádej: kométa sa po istom čase na svojej eliptickej dráhe vráti späť k Slnku. 

 Chvíle čakania si posádka kráti rôznym spôsobom. Autor v tejto situácii roz-
pracoval veľmi zaujímavý vzťah starnúceho veliteľa Bertranda kľa Bertranda kľ mladej žene Nore, 
ktorá však má na palube manžela Duvala. Trojuholník v texte nikdy neprekročil mie-
ru akceptovateľnej morálky. Nora si uvedomuje Bertrandov záujem, istým spôsobom 
ho má rada, no zároveň ľúbi aj Duvala, hoci ich vzťah už nie je taký vrúcny ako kedysi. 
Aby predišla konfliktu, ku ktorému sa medzi mužmi schyľuje, začne sa Bertrando-
vi vyhýbať a ignorovať ho. Veliteľ v takejto situácii pociťuje osamelosť a prázdnotu 
vesmíru ešte intenzívnejívnejí šie. 

 Kométa sa pomaly začína vracať a ako sa blíži k Slnku, začína sa rozpadať, ť, ť
kozmonauti sa teda rozhodnú zmobilizovať rezervy rakety a premiestniť sa na Hal-
leyho kométu, ktorá preletí bližšie okolo Zeme. Manéver sa podarí a raketa relatívne ívne í
bezpečne pristane na novej kométe. Časť posádky sa vyberie na prieskum terénu, 
Duval sa však pri otrase pôdy zrúti do trhliny a pomôcť mu môže len Bertrand. Ten 
chvíľu váha; ak by svojho soka nechal zahynúť, Nora by bola jeho. Napokon vúť, Nora by bola jeho. Napokon vúť  ňom 
však predsa len zvíťazí čestnosť a Duvala zachráni, sám si však pri tom roztrhne ska-
fander a do rany sa mu dostane neznámy jed. Duval je síce v poriadku, ale Bertrand 
ťažko ochorie. Skôr než ich z Halleyho kométy zachránia, Bertrand umiera; veľkoduš-
ne sa obetoval pre Norino šťastie.

 Román do istej miery prekračuje hranice literatúry intenčne zameranej 
na mladého recipienta. Trojuholník Bertrand-Nora-Duval, prípadne aj Bertrandova 
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smrť, ktorť, ktorť á nesie isté náznaky eutanázie, by mohli daný text orientovať na staršieho 
prijímateľa. Na druhej strane sa vľa. Na druhej strane sa vľ šak v príbehu realizuje aj silný (pre tento typ lite-
ratúry typický) didaktický aspekt, ktorým sa čitateľovi objasľovi objasľ ňujú teórie o kométach. 
Zároveň sa tu objavuje i parentetický príbeh Karlíka Kovala, ktorý sa vyberie lyžovať 
na Skalnaté pleso, zlomí si však nohu, a vďaka tejto nďaka tejto nď áhode zaregistruje svetelné 
vysielanie z kométy. Vsunutý Karlíkov príbeh autor využil aj na vykreslenie rozdielu 
medzi svetom minulosti (r. 1955) a svetom prítomnosti, teda času, v ktorom sa dej 
odohráva131. 

 Ako sme naznačili, román Robinzoni vesmíru svojou poetikou a motívmi va-ívmi va-í
ríuje na pomedzí literatúry pre dospelých (kam svetová sci-fi už jednoznačne patrila) 
a literatúry pre deti (čo bolo doménou tzv. východného bloku).

10.2.4 Vedecko-fantastická rozprávka Kirilla Bulyčova

Medzi prekladovými vedecko-fantastickými textami, ktoré sú (z hľadiska na-ľadiska na-ľ
sýtenosti odbornými faktami) primárne určené čitateľom starľom starľ šieho školského veku, 
sa objavuje aj kniha, ktorú by sme mohli označiť ako vedecko-fantastická rozpráv-
ka; v slovenčine vyšli v preklade Viktórie Slobodníkovej tri texty Kirilla Bulyčova
v spoločnej knihe s názvom PráPráPr zdniny na planázdniny na planá éte Coleida (1978). Autor vo svojej 
ságe o dievčatku Alici priamo nadväzuje na Alicu v krajine zázrakov Lewisa Carola. 
Aj v Bulyčovových dielach sa Alica dostáva do fantastických, niekedy až absurdných 
situácií, ktorí, ktorí é však väčšinou svojpomocne vyrieši.

Štruktúra rozprávky je najvýraznejšie využitá v texte Alicino putovanie132. 
Uplatňuje sa tu klasická binárna opozícia dobra (traja kapitáni) a zla (vesmírni piráti), 
pričom v súlade s rozprávkovou poetikou na záver zvíťazí dobro. Podobne ako v roz-
právkach je aj tu jedným zo základných motívov putovanie aívov putovanie aí hľadanie, poľadanie, poľ čas ktoré-
ho hrdina/hrdinovia zažívajžívajží ú rôzne dobrodružstvá. Alica sa svojím otcom zoológom 
a ďal ďal ď šími dvoma členmi posádky vyberie do kozmu, aby našli nové živočíšne druhy 
pre moskovskú ZOO. Počas putovania však skrížia cestu vesmírnym pirátom, pretože 
Alica a jej otec kúpia hovoriaceho vtáka, ktorého piráti hľadajľadajľ ú. Pomocou informácií 
od hovoriaceho vtáka sa im podarí nájsť planétu, kde sa naposledy nachádzal jeden 
z troch hrdinských kapitánov. Keď sa ho pokúsia zachrániť, pirť, pirť áti na nich zaútočia 
a ohrozujú ich. Napokon im prichádza na pomoc tretí kapitán, zajatcov oslobodí 
a pirátov zatkne. 

Moderné vedecko-fantastické prvky (kozmická loď, mimozemď, mimozemď šťania, vedec-
ké vynálezy) sa v texte prelínajú s klasickými rozprávkovými rekvizitami (neviditeľný 

131 Lekár Karlíkovi premieta príbeh o tom, ako na tom bolo zdravotníctvo v minulosti zle a ako je 
na tom teraz dobre. Vysvetlením, ako je možné, že došlo k takému pokroku vo vede a medicíne, 
je lekárova veta: „V dvadsiatom storočí ešte väčšte väčšte v inu národného dôchodku utráchodku utráchodku utr cali na šialené nepro-
duktívne zbrojenie, na vedu ostívne zbrojenie, na vedu ostí ávalo pomerne málo peňazí. Keí. Keí ď sa celý sa celý sa cel svet spojil v mieri, rozpustili 
armády vojakov a neobyčneobyčneoby ajne sa rozmnočajne sa rozmnoč žili armády lekády lekády lek rov, inžinierov a tak ďalejďalejď “ (s. 96).

132 Z ruského originálu Путешествие Алисы preložila Viktória Slobodníková.
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plášť)133. Hlavná postava Alica v texte nevystupuje len ako detský pozorovateľ, ktorľ, ktorľ ý 
pasívne vnívne vní íma dianie okolo seba a aktivitu prenecháva dospelým. Naopak, je kataly-
zátorom príbehu, často práve ona vyrieši rôzne problémy a záhady, na ktoré dospelí 
nestačia. Do úlohy pozorovateľa sa tu dostľa sa tu dostľ áva jej otec, ktorý v texte figuruje ako 
rozprávač. Dospelé postavy sa k Alici správajú ako k seberovnému komunikačnému 
partnerovi, počúvajú ju a riadia sa jej radami. Alica vystupuje ako smelé, sebavedo-
mé a emancipované dieťa, ktoré však nezabúda na dobré spôsoby – lásku k ostat-
ným živým bytostiam, skromnosť, ale aj cit pre spravodlivosť, ale aj cit pre spravodlivosť ť. Bulyčov tak ponúka 
zaujímavú alternatívnu postavu, ktorívnu postavu, ktorí á svojou smelosťou, akčnosťou, rozhodnosťou 
a určitou samostatnosťou pripomína Lindgrenovej Pipi Dlhú Pančuchu. 

Oveľa vľa vľ ýraznejšie sa Alicina samostatnosť prejavila v druhom texte, Alicine 
narodeniny134. Tento príbeh už tak výrazne nevykazuje znaky rozprávky a inklinuje 
skôr ku klasickej sci-fi literatúre. 

Vesmírni archeológovia objavia opustenú planétu, na ktorej, ako predpokla-
dajú, obyvatelia vymreli následkom kozmického moru. Aby spätne zachránili obyva-
teľov planľov planľ éty, Alica sa na stroji času vydáva do minulosti, do obdobia, keď sa na pla-ď sa na pla-ď
néte začala táto choroba šíriť, ať, ať pokúša sa ju zastaviť.

Putovanie do minulosti, ale aj po viac-menej neznámej planéte opäť kom-
plikujú rôzne udalosti. Dievčaťu sa však napokon podarí zničiť vírus moru a tak za-
chrániť planť planť étu, hoci jej obyvatelia si to vôbec neuvedomujú. Keď sa následne vracia 
do prítomnosti, planéta je plná života, ale nik z obyvateľov si na jej hrdinskľov si na jej hrdinskľ ý čin už 
nepamätá. Alica sa znovu prejavila ako obetavá a skromná postava: „ ‚Nebuď smut-
ná! Azda ti raz na tejto planéte naozaj postavia pomník.ík.í ‘ ‚Nepotrebujem ich pomník. ík. í
Hlavne, že sú živí iví iv a zdravízdravízdrav ‘ í‘ í “ (s. 330). Ist“ (s. 330). Ist“ ý pátos alebo sentiment, ktorý by vďaka takto ďaka takto ď
formulovaným humanistickým posolstvám mohol vzniknúť, je vúť, je vúť šak vhodne vyváže-
ný humorom – situačným, ale aj slovným, vďaka ďaka ď čomu recipientovi neprekáža ani 
tézovitosť niektorých častí.

Humor a komika predstavujú popri fantázii jeden zo základných stavebných 
prvkov Bulyčovových textov. Ich kooperáciou autor udržiava čitateľa vľa vľ neustálom 
napätí a vytvára tak v rámci sledovaného žánru veľmi kvalitnú lektúru.

Prvok humoru ako univerzálny konštrukčný prostriedok využíva aj vžíva aj vží krátkych 
prózach – napríklad v modernej rozprávke o ježibabe – DievčDievčDiev atko, ktorčatko, ktorč éatko, ktoréatko, ktor mu sa nič ne-
stalo135. Keď bola Alica ešte malá, nechcela spať, ať, ať tak ju otec strašil postavou ježiba-
by. Alica sa s ňou však samozrejme chcela stretnúť, nuúť, nuúť ž otec na videofóotec na videofóotec na videof ne vyťukal 
náhodné číslo, aby dcéru oklamal. Zhodou okolností sa dovolal na marťanské veľvy-ľvy-ľ
slanectvo. Veľvyslancovi sa ospravedlnľvyslancovi sa ospravedlnľ í a vysvetlí mu, o čo ide. Večer ho však kontak-

133 Resp. môžeme uvažovať o tom, že moderné fantastické prvky substituujú klasické fantastické 
prvky: namiesto rozprávkových fantastických bytostí (trpaslíci, víly, obri...), ktoré dotvárajú kolorit 
klasickej rozprávky, sa tu objavujú rovnako zvláštni a fantastickí mimozemšťania.

134 День рождения Алисы, preložila Viktória Slobodníková.

135 Девочка, Девочка, Девочка с которой ничего не случится, preložila Viktória Slobodníková.
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tuje Mars: „Celé veľvyslanectvo je na nohľvyslanectvo je na nohľ ách. Prezreli sme všch. Prezreli sme všch. Prezreli sme v etky encyklopédie, preštu-
dovali videofódovali videofódovali videof nny zoznam, no nie a nie zistiť, kto je tť, kto je tť á ježježje ibaba a kde býkde býkde b va...“ (s. 10).

Všetky Bulyčovove texty o Alici (neskôr vyšli v knihách s názvom O sto rokov 
predtýpredtýpredt mýmý  a Milión dobrodružstiežstiež v) na seba nepriamo nadväzujú a spolu vytvárajú aký-
si cyklus. Príbehy o Alici jednoznačne patrili medzi najlepšie texty s vedecko-fantas-
tickou tematikou, ktoré v 70. rokoch 20. storočia vyšli na Slovensku v preklade.

10.2.5 Ideologická poplatnosť diela Christiana Greniera

Z francúzskej literatúry bol v roku 1978 do slovenčiny preložený román Chris-
tiana Greniera Planéta Alti (1978). Vta Alti (1978). Vta Alti troch kapitolách (Onírium, Alti a Prenášač 
hmoty) je vyrozprávaný príbeh kozmického pilota Lionela Kancela.

Na začiatku románu postava i čitateľ in medias res vstupujľ in medias res vstupujľ ú deja: Lionel sa pre-
búdza a nemôže si spomenúť, kde je aúť, kde je aúť kto je. Následne sa s prekvapením dozvedá, 
že je najmladším prezidentom zjednoteného sveta. Celá prvá časť sa nesie v duchu 
určitej neistoty, postava tápe, nemá žiadne konkrétne spomienky, v podobnej neis-
tote je i čitateľ. Dej prľ. Dej prľ íbehu sa začína rekonštruovať postupne, pričom nie je celkom 
jasné, či Lionel trpí stratou pamäti, alebo sa okolo neho deje niečo čudné. Postava 
začína mať podozrenie, nedokáže sa vysporiadať s novovzniknutou situáciou, a tak 
sa z prezidentského paláca pokúsi ujsť. Pobyt v prezidentskom paláci (v neznámom 
prostredí), ale aj útek autor využíva na zvžíva na zvží ýšenie napätia v príbehu, na vybudovanie 
dramatickosti textu, ale aj ako prostriedok, ktorý mu umožňuje podať opis sveta bu-
dúcnosti, keď bude uď bude uď ž všetko plne automatizované.

Lionel sa po svojom nevydarenom úteku vracia späť a ako prezident sa stre-
táva so zástupcami planéty Alfa Kentaurus, ktorí mu ponúkajú za obrovskú províziu, 
aby im odstúpil Zem s celým jej bohatstvom. Lionel proti svojej vôli takúto dohodu 
podpisuje. Následne sa ukáže, že celá situácia bola len skúškou, ktorej bola posta-
va vystavená v umelom spánku. Proti Lionelovi sú vznesené obvinenia o možnej 
kolaborácii s mimozemšťanmi a je uväznený. Vo väzenskej cele si začína spomínať 
na všetky udalosti, ktoré predchádzali oníriu – skúške v umelom spánku.

Druhá kapitola je koncipovaná retrospektívne aívne aí opisuje Lionelov let do kozmu na 
rakete, ktorá dokáže prekonať svetelnú rýchlosť. Po nehode sa dostáva na planétu Alti, 
jedenástu planétu slnečnej sústavy. Tu sa stretáva s inteligentnými bytosťami, potomka-ťami, potomka-ť
mi bývalých veľmi vyspelľmi vyspelľ ých obyvateľov Atlantľov Atlantľ ídy, ktorí po kataklizme svojho kontinen-
tu osídlili ostatné kontinenty136, ale vybrali sa aj do vesmíru. Alťania sťania sť ú na rozdiel od ľudľudľ í 
technicky, ale aj morálne oveľa vyspelejľa vyspelejľ ší. Hoci to autor v texte priamo nepomenúva, 
možno dedukovať, ť, ť že na Alti už vládne komunizmus, pretože „kažkažka dždž ý dý d si berie, čo potrebuje, čo potrebuje, č
kažkažka dždž ý dý d použípoužípou va vžíva vží šva všva v etko, šetko, š čo je kčo je kč jeho dispozíjeho dispozíjeho dispoz cii, aícii, aí to slobodne a bez toho, aby niekto od neho 
niečo čo č žiadal. žiadal. ž (...) Kaž Kaž Ka dždž ý dý d pracuje. Kažpracuje. Kažpracuje. Ka dždž ý dý d obyvateľ planľ planľ éty si vybral povolanie, ktoré ty si vybral povolanie, ktoré ty si vybral povolanie, ktor zodpovedá zodpovedá zodpoved
jeho zájeho zájeho z ujmom i potrebám Alti. Preto má práprápr vo užívo užívo u važívaží ť všvšv etko, šetko, š čo je na plančo je na planč éte“ (s. 100). “ (s. 100). “

136 Tu možno nájsť veľmi silnú motivickú paralelu s Beľajevovľajevovľ ým textom Posledný človek z Atlantídyídyí , dy, dy
ktorý bude analyzovaný v nasledujúcej časti kapitoly.
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Alťania oboznámia Lionela so zaujímavým vynálezom transmatom – prená-
šačom častíc, vďaka ktorďaka ktorď ému môže človek za krátky okamih prekonať veľké vzdiale-
nosti. Lionel vidí potenciál takéhoto prístroja pri zlepšení katastrofákatastrofákatastrof lnej dopravnej 
situácii na zemi.

Po niekoľkotýždňovom pobyte na Alti sa kozmonaut vracia domov, no tu 
upadáva do podozrenia o možnej protizemskej spolupráci s mimozemšťanmi a vy-
stavený je skúške v oníriu. Tak sa na konci druhej kapitoly čitateľ vlastne vracia na za-
čiatok prvej kapitoly.

V tretej kapitole sa čas rozprávania a čas rozprávaného zjednocuje a recipient 
môže sledovať hlavnú postavu v kvázireálnom čase. Lionel vo väzení pochopí, í, í že 
za jeho obvinením stojí nadnárodný monopol, ktorý jediný na svete vyrába doprav-
né prostriedky a zavedenie transmatu do praxe by preň znamenalo krach. Pokúša 
sa vyvrátiť konšpiračnú teóriu, ktorá je namierená proti nemu, no nikto mu neverí. 
Napokon s nepriamou pomocou riaditeľa vľa vľ äznice vyrobí prototyp transmatu a ujde. 
Dúfa, že sa prenesie na Alti, ale zhmotní sa v byte svojho priateľa Erica, sľa Erica, sľ ktorým sa 
už medzitým spojili Alťania. Eric podnikne kroky na záchranu Lionela, skontaktuje sa 
s prezidentom zjednoteného sveta a vysvetlí mu, že všetky obvinenia proti Lionelovi 
boli falošné.

O niekoľko dní sa v neprítomnosti obvineného koná súd s Lionelom, kde ho 
zastupuje Eric. Ten sudcom aj všetkým porotcom predvedie fungovanie transmatu 
a jeho výhody, čím zdôvodní podvod, ktorého sa chcel dopustiť riaditeľ dopravné-
ho monopolu. Súd uzná Lionelovu nevinu, v poslednej chvíli však prichádza správa 
z prezidentskej kancelárie, že na prezidenta ktosi spáchal atentát. Z konšpirácie, aj 
z atentátu je okamžite obvinený riaditeľ monopolu, ktorý sa pod váhou dôkazov pri-
znáva.

Vo voľbách, ktorá sa onedlho konajú, je Lionel zvolený za prezidenta, a tak sa 
príbeh zacykľuje. Lionel však túto funkciu odmieta a radšej sa so svojou alťanskou 
priateľkou Liou vydáva na prieskumnú cestu k Alfa Kentauri, kde nachádzajú ďalú ďalú ď šie 
stopy po dávnych obyvateľoch Atlantľoch Atlantľ ídy.

Francúzsky román Planéta Alti vhodne koreta Alti vhodne koreta Alti šponduje s ideologickou literatú-
rou 70. rokov 20. storočia – nachádzame tu oslavu komunistického zriadenia ako 
ideálnej a dokonale fungujúcej spoločnosti, a na druhej strane kritiku kapitalizmu, 
ktorý je symbolizovaný nadnárodným dopravným monopolom. Predstavitelia kapi-
talizmu v snahe ochrániť svoje zisky neváhajú klamať, podvť, podvť ádzať, ale aj vrať, ale aj vrať ždiť. Text 
teda predstavuje ďalďalď šie ideologicky a ideovo poplatné dielo, ktoré sa síce pokúša 
sprostredkovať myšlienku humanizmu, no vďaka schematickej ďaka schematickej ď čierno-bielej štruktú-
re postáv a situácií neponí neponí úka výraznejšie umelecké kvality. 

10.2.6 Prvky historickej fantasy a dobrodružnosti v diele 
                  Alexandra Beľajevaľajevaľ

Popri vedecko-fantastických románoch sa v 70. rokoch 20. storočia na Slo-
vensku objavujú aj staršie texty Alexandra Beľajeva ľajeva ľ v ktorých už môžeme 
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hľadaľadaľ ť známky na Slovensku relatívne novívne noví ého žánru fantasy literatúry alebo
dobrodružno-fantastickej literatúry.

Román Posledný človek zý človek zý č AtlantíAtlantíAtlant dyídyí  (1975) je realizovandy (1975) je realizovandy ý v dvoch časových 
pásmach; prehistória príbehu, akýsi prológ, sa odohráva v súčasnosti, resp. v blízkej 
budúcnosti, samotný ústredný príbeh románu je situovaný do obdobia pred zniče-
nie kontinentu Atlantída. 

Prológ príbehu sa začína v USA v čase, keď bohatý fabrikant mister Solli pre-
koná ľahká ľahká ľ ú mŕtvicu a lekár mu zakáže ďalďalď šiu prácu. Fabrikant sa utiahne na odpoči-
nok, no nedokáže si nájsť adekvátne rozptýlenie. Napokon sa stretáva s profesorom 
Larisonom a spolu sa pustia do hľadania bľadania bľ ájnej Atlantídy. Zatiaľ čo Larisona k hľa-ľa-ľ
daniu inšpiruje vedecké nadšenie, mistra Solliho túžba po sláva a bohatstve. Beľa-ľa-ľ
jev sa ani v tejto úvodnej pasáži nevyhol obvyklej kritike kapitalizmu, ktorý bol ako 
pars pro toto zosobnený v postava mistra Solliho137. Úvodný minipríbeh Ako bola 
objavená Atlantída síce v sebe skrýva viacero motívov, sívov, sí ktorými by mohol autor sys-
tematicky pracovať (Solliho komorník Carter, jeho emancipovaná snúbenica Mary, 
fanatický vedec, zúfalý milionár a pod.), no Beľajev tieto motľajev tieto motľ ívy len naívy len naí črtne a nechá 
nedopracované, a tak tvoria len prostriedok (textový mostík), cez ktorý sa dostáva 
k hlavnému príbehu, ktorým je život v Atlantíde.

Príbeh posledných dní Atlantídy je sprostredkovaný vďaka poznďaka poznď ámkam, 
ktoré si počas bádania zapisoval profesor Larison a ktoré autor v úlohe redaktora 
ponúka čitateľovi. Takľovi. Takľ ýto spôsob tlmočenia udalostí je síce efektný a pre recipienta 
(hlavne detského) príťažlivý, keý, keý ďže navodzuje atmosfée navodzuje atmosfée navodzuje atmosf ru reálnosti literárneho textu, 
no na druhej strane je z hľadiska mnoľadiska mnoľ žstva podrobností a presných dialógov, ba do-
konca sprostredkovania pocitov a myšlienok postáv, málo uveriteľný. 

Existencia bohatého kontinentu Atlantída je pomerne pertraktovaným mo-
tívom aj vívom aj ví západnej sci-fi literatúre (napr. v Conanovskej ságe je toto miesto často 
spomínané), no zatiaľ čo v klasickej fantasy literatúre je Atlantída súčasťou tzv. litera-
túry meča a mágie, Beľajevov romľajevov romľ án vykazuje skôr prvky historickej fantasy. Autor sa 
pokúša akoby reálne rekonštruovať život v Atlantíde, odvolávajúc sa predovšetkým 
na antické zdroje. 

Beľajev vľajev vľ Atlantíde vytvoril prísne stratifikovanú triednu spoločnosť skladajúcu 
sa zo šľachticov, kšľachticov, kšľ ňazov a otrokov. V spoločnosti sa začínajú prejavovať triedne nepoko-
je. Na jednej strane dochádza medzi panovníkom a kňazmi k boju o moc (kňazi pripra-
vujú atentát na kráľa aáľa aáľ palácový prevrat, pričom chcú na trón dosadiť slabého kráľovho áľovho áľ
brata), na druhej strane vzrastá nepokoj medzi otrokmi a schyľuje sa kľuje sa kľ vzbure. Príbeh je 
obohatený o romantický romantický romantick vzťah medzi kráľovou dcáľovou dcáľ érou a šikovným otrokom. Obaja mla-
dí ľudia sa ií ľudia sa ií ľ napriek obrovskýnapriek obrovskýnapriek obrovsk m triednym rozdielom do seba zamilujú a uvažujú o tom, 
že spolu budú žiť. Pohnuté politické a spoločenské udalosti sú doplnené kataklizmami, 
ktoré signalizujú blížiacu sa globálnu katastrofu a následný zánik kontinentu.

137 Fabrikant totiž zbohatol na vývoze zbraní a zatiaľ čo celý svet trpel vo vojne, jeho zisky sa stupňova-
li. Krach, ktorý Sollimu na konci expedície hrozí, preto uí, preto uí  čitateľa nevyvolľa nevyvolľ áva žiadnu ľútosť, ba prť, ba prť áve 
naopak. Solli de facto ľudstvu cez hľadanie Atlantľadanie Atlantľ ídy vracia peniaze, ktoré tak nepoctivo získal. 
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Opis triednej spoločnosti autorovi priamo umožnil vysloviť kritiku zriadenia 
a farbisto vykresliť zápas pracujúcich más za svoje práva. Najostrejšie, podobne ako 
to je v iných jeho dielach, sa vyslovuje na adresu predstaviteľov nľov nľ áboženstva. Ústami 
jedného z kňazov prezrádza, že náboženstvo je vlastne len klamstvo a trik, ktorým 
sú obyčajní ľudia nútení kí kí poslušnosti. Výsledok sociálnych nepokojov nie je uspo-
kojivý, keý, keý ďže otrokom chýbajú uvedomelí vodcovia a primeraná ideológia.

V závere príbehu celú Atlantídu zničí zemetrasenie a výbuchy sopiek, pričom 
sa zachráni len niekoľko vyvolených smerujúcich na lodiach k európskemu pobre-
žiu. Títo Atlantíďania priniesli do Euríďania priniesli do Euríď ópy kultúru a vzdelanie. Po nadviazaní kontaktu í kontaktu í
so zaostalými domácimi obyvateľmi ich začali učiť a vzdelávať, ať, ať tak de facto dali 
základ vzniku európskej civilizácie. 

Prepojenie civilizácie bájnej Atlantídy s rozvojom kultúry v Európe je relatív-ív-í
ne frekventovaný motív, ktorív, ktorí ý sa objavuje nielen v dobových, ale aj v súčasných ve-
decko-fantastických a fantastických textoch.

Ako sme už naznačili, popri zábavnej funkcii (dobrodružstvo, napätie, ľúbost-
ný vzťah) má dielo Posledný človek z Atlantídyídyí  aj didaktickdy aj didaktickdy ý akcent, no predovšetkým 
spĺňa ideologickú úlohu, ktorá je zakomponovaná v sociálnej kritike triednej spoloč-
nosti.

Beľajevov romľajevov romľ án Ostrov stroskotaných lodých lodý ích lodích lod , ktorí, ktorí ý v slovenskom preklade 
vychádza v jednom zväzku s románom Posledný človek z Atlantídyídyí , tenduje kdy, tenduje kdy dob-
rodružnej lektúre, hoci parciálne sa aj tu objavujú prvky vedeckej fantastiky.

Dej príbehu je relatívne jednoduchívne jednoduchí ý: pri stroskotaní lode zostanú omylom 
na jej palube traja pasažieri, ktorí sú na neovládateľnom plavidle nesení po oceáne. 
Loď napokon uviazne v Sargasovom mori. Tu sa nachádza ostrov zložený zo strosko-
taných korábov. Ostrov obýva zvláštne spoločenstvo stroskotancov. Traja noví náv-
števníci sa odmietnu podvoliť diktátorskej morálke vládnucej na ostrove a pokúsia 
sa ujsť na ponorke. Útek sa im podarí. Po nejakom čase sa však na ostrov vracajú 
vybavení modernou technikou. Medzitým na ostrove niekoľkokrát prebehol prevrat 
a veliteľ ostrova sa mení. Na záver nastáva boj medzi starým a novým náčelníkom, 
počas ktorého ostrov zhorí, no jeho obyvatelia sa naí, no jeho obyvatelia sa naí šťastie zachránia.

Aj v tomto prípade je dej románu spestrený rozvíjajíjají úcim sa milostným romá-
nikom medzi dvoma sociálne nerovnocennými osobami. Na jednej strane je to milio-
nárska dcéra, na druhej obvinený zločinec. V súlade s ideologickou orientáciou textu 
sa však napokon ukáže, že domnelý zločinec, ktorý je síce prostý, ale inteligentný, ale inteligentný ý a ši-
kovný, je nevinný, je nevinný ý a za zločinom, z ktorého bol obvinený, stojý, stojý í zvrhlý kapitalista.

Text mnohými literárnymi rekvizitami (stroskotaná loď, Sargasovď, Sargasovď é more, po-
norka, ostrov, parník atď.), ako aj opismi aď.), ako aj opismi aď romanticko-dobrodružnou zápletkou evo-
kuje dielo Julesa Verna. 

10.2.7 John Ronald Reuel Tolkien – klasik fantasy s mravným posolstvom

V roku 1973 na Slovensku vychádza v preklade Viktora Krupu populárne dielo 
Johna Ronalda Reuela Tolkiena Hobbiti, alebo cesta tam a zasa späť (1973), väť (1973), väť súčas-
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nosti  považované za klasiku fantasy literatúry. Autor v ňom kladie základy daného 
žánru, na ktoré nadväzuje svetová fantasy literatúra hlavne v 50. rokoch 20. storočia. 
Okrem fantastickej poetiky Tolkien príbehu dodáva aj nový humanistický rozmer. 
Kniha neponúka len jednoduchú fabulu putovania za bájnym trpasličím pokladom, 
ktorý stráži drak, ale kóduje v sebe aj silné mravné posolstvo, podobne ako to býva 
pri klasických ľudových rozprávkach a legendách, na ktoré priamo odkazuje. 

Napriek tomu, že ide o dobrodružno-fantastický príbeh, je v texte zaujíma-
vým spôsobom vykreslený charakter hlavnej postavy Bilba, ktorý na jednej strane 
túži po nových zážitkoch, ale na druhej strane, v súlade s tradíciou Hobbitov, sa roz-
hodne pre pokojný a usadený život. Zlom v jeho živote nastáva s príchodom čaro-
dejníka Gandalfa, ktorý vycíti skrytú Bilbovu túžbu a sprostredkuje mu výlet za spo-
mínaným pokladom.

Roadstory, ktorá sa začína Bilbovým odchodom z domu, je v Tolkienovom 
podaní ozvláštnená rôznymi zaujímavými a nepredvídateľnými udalosťami. Bilbo 
a jeho spoločníci trpaslíci sa dostávajú do ťažkostí, zí, zí ktorých sa im však vždy podarí 
vyviaznuť. Epický vrchol príbehu nastáva po objavení pokladu, zabití draka a počas 
veľkej bitky o poklad. Tolkien však v príbehu pokračuje ďalej, na rozdiel od klasickej ďalej, na rozdiel od klasickej ď
rozprávkovej kompozície, v ktorej nájdenie pokladu predstavuje nielen vrchol, ale aj 
koniec príbehu. Podtitul knihy anticipuje i Bilbovu cestu späť domov, čo predstavuje 
akýsi epilóg celého príbehu.

Knihu Hobbiti možno zo súčasného pohľadu vnľadu vnľ ímať ako prequel k trilógii PáPáP n 
prsteňov, ktorov, ktorov ú autor napísal o čosi neskôr. Trilógia však na Slovensku nevyšla a ná-
sledkom pritvrdenia politickej situácie na Slovensku v 70. rokoch sa aj text Hobbiti 
dostal na index, a tak ďalďalď šie, upravené vydanie vyšlo až v roku 1994. 

Vydanie tohto románu v 70. rokoch 20. storočia predstavovalo veľmi zaují-
mavý editorský počin. Na jednej strane išlo o dielo, ktoré bolo v zahraničí relatívne ívne í
populárne; na druhej strane v období, keí, keí ď sa do prekladovej literatď sa do prekladovej literatď úry väčšinou vy-
berali knihy autorov ideologicky spriaznených krajín, bol výber anglického spisova-
teľa odvľa odvľ ážny a progresívny. ívny. í

10.2.8 Vedecko-fantastická detektívka Alfreda Szklarskehoívka Alfreda Szklarskehoí

Kniha Alfreda Szklarskeho Dvojník profesora Rawuík profesora Rawuí  (1973), ako sme už 
spomínali, ponúka čitateľovi novľovi novľ átorský text, ktorý sa odohráva v poľskľskľ ých Katovi-
ciach a jeho ústrednou témou je kybernatizácia a robotizácia. Predstavuje typ ve-
decko-fantastickej detektívky. Hlavnívky. Hlavní ými postavami sú štyri deti, ktoré sa rozhodnú 
založiť klub hľadaľadaľ čov dobrodružstiev. Túžba zažiť cez prázdniny niečo zaujímavé sa 
im čoskoro splní. Okolo domu, v ktorom býva známy a geniálny vynálezca profesor 
Rawa, sa začnú pohybovať podivné indivíduá. Andrzej, syn profesora Rawu, ich spo-
lu so svojimi kamarátmi začne sledovať. Deti majú podozrenie, že neznámi sa chcú 
do profesorovho domu vlúpať. Na to, aby získali presné informácie o ich zámeroch, 
využijú najnovší profesorov vynález – robota. Robot Rob sa neuveriteľne podobá 
na samotného profesora, a tak ho deti využijú aj ako kamufláž, aby zlodejov od pre-
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padu odradili. Ich lesť sa však nevydarí a zločinci sa i tak dostanú do domu. Vtedy ale 
do hry vstupuje skutočný profesor Rawa, pioniersky vedúci, ktorého si deti prizvali 
na pomoc, a tiež aj milícia. Zločincov sa napokon podarí zneškodniť. Keď ich milď ich milď ícia 
odvádza, jeden z vlamačov prezradí, í, í že dom chceli vylúpiť na popud zahraničného 
agenta a mali záujem hlavne o profesorove vynálezy.

Román ponúka detskému čitateľovi relatľovi relatľ ívne pívne pí útavý a napínavý príbeh, no 
zároveň sa v ňom objavuje obrovské množstvo literárnych nedostatkov. Zvraty v de-
ji sú často postavené len na náhode, čo pôsobí veľmi nepravdepodobne (napr. prí-
slušník milície náhodou uhádne heslo, ktorým sa otvára profesorov dom, a potom 
sa náhodou oprie o veraje dverí, kde sa nachí, kde sa nachí ádza mechanizmus otvárajúci vstup 
do profesorovej pracovne). Detské postavy, hoci plnia úlohu ústredných postáv, 
cez ktoré je sprostredkovaný príbeh, sú viac-menej nesamostatné, je nad nimi vždy 
prítomná akási vyššia autorita (rodičia, pioniersky vedúci, milícia). Naopak, ako roz-
hodní záchrancovia beznádejných situácií vystupujú dospelé postavy a ako deus ex 
machina vstupujú do deja vtedy, keď sď sď ú detské postavy v úzkych. Nadmieru glori-
fikačne je v texte zobrazená hlavne milícia. Jej predstavitelia sú ochotní, rozhodní, rozhodní í, í, í
pohotoví, smelí, smelí í, inteligentní, inteligentní í – autor ich zobrazuje ako skutočných priateľov aľov aľ po-
mocníkov verejnosti, ktorí zároveň bojujú proti negatívnym javom vívnym javom ví spoločnosti. 
Podobne pozitívne je opívne je opí ísaná i pionierska organizácia a jej predstavitelia (oddieloví 
vedúci). Z hľadiska takľadiska takľ éhoto čierno-bieleho videnia sveta sa logicky na stranu zla 
dostávajú zločinci, ktorí na dôvažok konajú pod vplyvom západných kapitalistických 
mocností. Kritika západu nie je len priamo zosobnená v zahraničnou špiónovi, ale 
objavuje sa aj „podprahovo“ v rozhovoroch detí138. 

Okrem propagandistickej a zábavnej funkcii plní text románu Dvojník profe-
sora Rawu aj výraznú didaktickú úlohu. Profesorov syn Andrzej svojim kamarátom, 
a teda i recipientom, obšírne a podrobne vysvetľuje problematiku dobovej kyberne-
tiky, ale aj rôzne pokusy, v rámci ktorých sa ľudia v minulosti pokúšali vyrobiť auto-
maty alebo umelých ľudí. Je zaujímavé, že autor v opozícií k takémuto uvedomelému 
prístupu detí k rozvoju vedy a techniky kladie tmárstvo dospelých, ktorí z neznalosti 
považujú profesorov dom za strašidelný a jeho vynálezy za bosoráctvo. 

Napriek tomu, že román Alfreda Szklarskeho nepatrí k tomu najlepšiemu, čo 
bolo v rámci slovenskej prekladovej tvorby s vedecko-fantastickou tematikou vyda-
né, predsa len mu nemožno uprieť istý prínos, ktorým je nová téma – roboti139; tá sa 
potom oveľa ľa ľ úspešnejšie realizovala v dielach Isaaca Asimova.

Už v úvode sme spomínali, že napriek istým výnimkám (S. Lem, K. Bulyčov, 
J. R. R. Tolkien) je prekladová vedecko-fantastická literatúra stále silne spolitizova-
ná a mnohokrát využitá ako socialistická propaganda, v rámci ktorej sa opisuje ko-

138 Andrzej kamarátom rozpráva o úspechoch a neúspechoch kybernetiky a zhodou okolností 
sa väčšina neúspechov a smrteľných zranení spôsobených pokusmi s robotmi odohrala práve 
v USA. 

139 Prirodzene v tomto prípade neberieme do úvahy hru K. Čapka R.U.R, ktorá je primárne určená 
dospelému recipientovi. 
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munistická budúcnosť celého sveta. Z toho vyplýva, že hoci v súlade so žánrom sa 
v textoch objavujú katastrofy a nebezpečenstvá, vyznenie diela býva optimistické. 
Takéto optimistické videnie budúcnosti sa vo vedecko-fantastických dielach javí ako 
silne preferované, ba dokonca až ako nutná daň dobe. V ždobe. V ždobe. V iadnom z analyzovaných 
diel sa nevyskytujú náznaky postapokalyptickej budúcnosti po prípadnej 3. svetovej 
vojne, ktorá paradoxne v tomto období potenciálne hrozila140.

Vo všeobecnosti možno tvrdiť, ť, ť že úroveň prekladovej literatúry s vedecko-
-fantastickou tematikou má v 70. rokoch 20. storočia oproti predchádzajúcemu de-
saťročiu kvalitatívne stívne stí úpajúcu tendenciu. 
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 11 MULTIKULTÚRNE ASPEKTY PREKLADOV
  FOLKLÓRNYCH ROZPRÁVOK, LEGIEND, MÁVOK, LEGIEND, MÁ ÝTOV
  A POVESTÍ V 70. ROKOCH 20. STOROČ
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  (Zuzana Stanislavová)

Aj v 70. rokoch tvorili preklady ľudových rozprávok z rozličných geo kultúrnych 
oblastí stabilnú súčasť edičných plánov predovšetkým vydavateľstva Mladľstva Mladľ é letá (edície 
Najkrajšie rozprávky, Z rozprávky do rozprávky, zriedkavejšie Klub mladých čitateľov), ľov), ľ
ku ktorému sa pridružilo Výilo Výilo V chodoslovenské vydavateľstvo (edľstvo (edľ ícia Otvor sa, rozpráv-
ka). Podobne ako v predchádzajúcom desaťročí, aj včí, aj včí 70. rokoch bolo evidentné úsilie 
sprostredko vať deťom na Slovensku možnosť nahliadnuť prostredníctvom folklórnej 
rozprávky do kultúrnych tradícií jednotlivých národov zo všetkých kontinentov.

11.1 Z folklófolklófolkl rneho bohatstva krajórneho bohatstva krajó írneho bohatstva krajírneho bohatstva kraj n ZSSR aín ZSSR aí jeho eurn ZSSR a jeho eurn ZSSR a ójeho eurójeho eur pskych satelitovópskych satelitovó

Ako sa už spomínalo na inom mieste, svet 70. rokov 20. storočia bol ideo-
logicky a politicky rozdelený na Východ, t. j. socialistickú časť, ktorť, ktorť á bola v područí 
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bývalého Sovietskeho zväzu (sem patrilo aj vtedajšie Československo), a Západ, t. j. 
kapitalistická časť sveta (pre túto chvíľu odhliadame od existencie krajín „tretieho“ 
sveta). Podriadenosť satelitného Československa ZSSR sa odzrkadlila aj vo vysokom 
počte prekladov ľudových rozprávok z folklórnej tvorby nielen ruského národa, ale 
aj rôznych ďalďalď ších národov a národností bývalého Sovietskeho zväzu141. Tak napr. 
rozprávky, mýty a povesti kaukazských národov ponúkol výber Múdra nevesta. Roz-
práprápr vky spod Kaukazu (z rus. prel. Hana Bacigálová, 1977). Z adaptácií litovských 
rozprávok Aldony Liobyté (1915 – 1985) vyšiel výber O smelej dievčO smelej dievčO smelej diev inečineč  (z lit. [Pa-
saka apie narsia, 1970] prel. Statys Sabonis a Viera Hegerová, 1973). Výber Rusalka 
a Arzina fontána. Legendy z pobrežna. Legendy z pobrežna. Legendy z pobre ia žia ž Čierneho moraČierneho moraČ  (z rus., v preklade Michala 
Repovského, 1978) sa tematicky viaže na priestor južného pobrežia Krymu a život 
ľudí uprostred drsnej a divokej prírody plnej nebezpečenstiev a fantastických by-
tostí, ktorí, ktorí ými si ľudia kompenzovali alebo zhmotňovali úzkosť. Pod názvom KráKráKr sa 
nevínevínev danídaní á. Rozprá. Rozprá. Rozpr vky národov Sovietskeho zvärodov Sovietskeho zvärodov Sovietskeho zv zuäzuä  (1977) vyšli vo výbere a prekla-
de Márie Ďuríčkovej rozprávky rôznych národov a národností bývalého ZSSR142; vý-
ber z ukrajinských ľudových rozprávok Lietajúci koráci koráci kor b (z ukraj. [Kalitočka, Carivna 
žaba, Kozak Mamaryga, 1970] prel. Kveta Slobodníková, 1974) obsahuje typologic-
ky rozličné rozprávky: fantastické, bohatierske, anekdotické, niektoré s príznakom 
satiry namierenej proti chamtivosti, lenivosti, vystatovačnosti, klebetnosti, závisti či 
žiarlivosti. V mnohých motívoch sívoch sí ú podobné našim rozprávkam o drakoch a drako-
bijcoch, o macochách, o chlapcovi vystrúhanom z dreva Polienkovi, tiež v zdrojoch 
humorného podtextu (o tom, ako hrdinovia oklamali boháčov, popov a pod.). Špeci-
ficky národné sú rozprávky o cároch, o Iľjovi Muromcovi a inľjovi Muromcovi a inľ ých bohatieroch. 

Vydavateľstvľstvľ á sa však usilovali priblížiť slovenským deťom aj rozprávkovú 
tvorbu západných a južných Slovanov. Svedčí o tom antológia Spievajúca lipka: 
rozprározprározpr vky západnápadná ých Slovanových Slovanový (vybral a upr. Pawol Nedo143 a kol., 1972) alebo 
aj súbor slovinských rozprávok Kristíny Brenkovej (biogr. údaje nezist.) ŽeleznŽeleznŽ ý 
prsteň (zo slovin. [Železni prstan] prel. Víťazoslav Hečko, 1972). 

Spomedzi krajín bývalého východného bloku bol prezentovaný rumunský 
folklór prekladom ľudových rozprávok Iona Creangu (1837 – 1889) O dvoch ne-
vlastných sestrých sestrý ách sestrách sestr ch (z rum. [Fata babesi si mosneaguluiň, 1877] prel. Milota Bagoňo-
vá,  1974), Maďarsko sďarsko sď úborom RozpráRozpráRozpr vková vková vkov záhrada (z maď. ď. ď [A mesélö kert] prel. Oto 
Obuch, 1977) a tematický výber z rozličných folklórnych zdrojov RozpráRozpráRozpr vky o zvie-
ratkáratkáratk ch z celého sveta (1976) zostavila Elena Chmelová. 

141 Pomerne hojné zastúpenie rôznych národov a národností bývalého ZSSR v kontexte prekladov 
do slovenčiny zaiste nesúviselo len s mnohokrát exotickým príznakom ich folklóru, ale aj s ideo-
lógiou „socialistického internacionalizmu“, t. j. mierumilovn“, t. j. mierumilovn“ ého spolužitia národov, ktorá bola 
v predmetnej dobe deklarovaná ako v ZSSR už „vyriešený“ problém.

142 Výber bol vydaný k 60. výročiu VOSR; vydávanie publikácií viažucich sa na politické výročia ZSSR, 
prípadne aj iných krajín socialistického tábora, bolo v danej dobe bežnou praxou.

143 Pawol Nedo (1908 – 1984) bol lužickosrbský etnológ. Slovenské znenie rozprávok Spievajúca lip-
ka so spracovaním príslušných textov pripravila, doslov a poznámky napísala Viera Gašparíková. 
Výber vyšiel v priebehu 70. rokov v dvoch reedíciách (1977, 1978), v dvoch vydaniach v češtine 
(Zvonícící í lipka, 1972, 1977), neskôr v ukrajinskom vydaní (Spívuívuí ča lypkača lypkač , 1981).
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Stabilnú súčasť prekladov z folklórneho epického dedičstva  tvorili české roz-
právky a povesti. Tak vyšli rozprávky VáVáV clava Říhu (1867 – 1937, vl. meno Vá1937, vl. meno Vá1937, vl. meno V clav Til-
le) pod názvom Vtáčik pre áčik pre áč šťastie a inšťastie a inšť é rozprározprározpr vky (z vky (z vky čes. [Zvířátka a Petrovští a jiné 
pohádky 1965]144 prel. Silvia Kršková, verše Božena Trilecová, 1978). Výber obsahuje 
autorské podania mnohých sujetov známych aj v slovenskom folklórnom kontexte 
(Nebojsa, Popoluška, Šípová Ruženka, Berona, O veternom kráľovi ai). áľovi ai). áľ Říha niektoré 
sujety modifikuje, ale zachováva pritom archetyp folklórnej rozprávky, pričom viac 
než nadprirodzené sily zdôrazňuje šikovnosť a chytrosť spravodlivého hrdinu. Z mo-
ravského folklóru čerpajú dve publikácie preložené do slovenčiny. Helena Lisická
(1930 – 2009) v publikácii RozpráRozpráRozpr vky a povesti z Moravskej bráMoravskej bráMoravskej br ny (z ny (z ny čes. [Pohád-
ky a pověsti z Moravské brány, 1968] prel. Margita Príbusová, 1970) ponúkla vyše 
štyroch desiatok krátkych anekdotických, aj dlhších príbehov, z ktorých mnohé in-
klinujú k poviedke, keďže pozornosť autorky sa sústreďovala najmďovala najmď ä na realistickú 
rozprávku (často ladenú sociálne), resp. na humoristické príbehy. Autorka zdôraznila 
zberateľskľskľ ý aspekt, netriedila teda materiál z hľadiska estetickľadiska estetickľ ého princípu, a tak sú 
rozprávky „skôskôsk r starostlivo naštylizované, ako epicky vyrozpré, ako epicky vyrozpré á, ako epicky vyrozprá, ako epicky vyrozpr vané“ (Satinové“ (Satinové“ á 1970, 
s. 666). Eva Kilianová (1930) v knihe Kráľ Kráľ Kr moravskýmoravskýmoravsk ch vodných vodný íkovíkoví  (z kov (z kov čes. [Král morav-
ských vodníků, 1974] prel. Zemka Jaurová, 1979) ponúkla možnosť nahliadnuť do 
povesťovej tradície Brnenska a západnej Moravy. Uprednostnila povesti s rozvinu-
tejšou fabulou, mnohé literárne štylizovala, pričom sa však usilovala zachovať zna-
ky autentického ľudového rozprávania. Kniha je v istom zmysle zhrnutím jej staršej 
zberateľskej ľskej ľ činnosti145.

11.2 ĽudovĽudovĽ é udové udov rozprározprározpr vky zo severoeuróvky zo severoeuróvky zo severoeur pskeho a zópskeho a zó ápskeho a zápskeho a z padoeurápadoeurá ópadoeurópadoeur pskehoópskehoó
               kultú               kultú               kult rneho dedi

vky zo severoeur
rneho dedi

vky zo severoeur
úrneho dediú č

vky zo severoeur
č

vky zo severoeur
rneho dedičrneho dedi

vky zo severoeur
rneho dedi

vky zo severoeur
č

vky zo severoeur
rneho dedi

vky zo severoeur
stvačstvač

Prekladová tvorba umožnila slovenským deťom nahliadnuť aj do folklórne-
ho rozprávkového bohatstva severských národov,  napr. prostredníctvom švédskych 
rozprávok Palček a obor (zo ek a obor (zo ek a obor švéd. prel. Jaroslav Kaňa, 1976), resp. prostredníctvom 
výberu rozprávok nórskych zberateľov ľov ľ Petra Christena Asbjönsena (1812 – 1885) 
a Jorgeho Engebretsena Moeho (1813 – 1882) Tri princezné v belasej skale (z nór. 
[Samlede eventyr] vybral a prel. Jaroslav Kaňa, 1972). Príbehy o vidieckych ľuďoch, ďoch, ď
remeselníkoch, sedliakoch a ich synoch, ktorí odchádzajú do sveta, ale aj o kráľoch áľoch áľ
a princeznách, o čertoch, obroch, trolloch a o zvieratách odzrkadľujú nórske bájo-
slovie i tamojšiu tajomnú, drsnú prírodu. Z dánskeho folklóru čerpá tiež súbor roz-
právok Chlapec a kráľChlapec a kráľChlapec a kr  (z dáľ (z dáľ án. prel. Jaroslav Kaňa, 1979).

Západoeurópske rozprávky neboli bohato zastúpené. V 70. rokoch však vyšli 
RozpráRozpráRozpr vky pani Husi (z franc. [Histoires ou Contes du Temps passvky pani Husi (z franc. [Histoires ou Contes du Temps passvky pani Husi é. Les Contes de 

144 Súbor rozprávok z autorovej tvorby vybral a upravil Vilém Závada. V. Říha bol aj zberateľom ľom ľ ľudo-
vých rozprávok; je autorom Soupisu českýeskýesk ch pohých pohý ádek I. (1930), II. (1934).dek I. (1930), II. (1934).dek

145 Do súboru zaradila povesti z kníh Na Veveří devědevědev t věžít věžít v  (1962), ěží (1962), ěží Zvonová Zvonová Zvonov studna (1964) a Čertova Čertova Č
tanečnice (1968).
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ma Mère l’Oye, 1697]  prel. Hana Ferková, 1977)146 francúzskeho klasicistu Charlesa 
Perraulta (1628 – 1703). Súbor obsahuje príbehy, ktoré v istom zmysle symbolizujú 
skutočný svet; pochádzajú z ústnych podaní, ale aj od viacerí, ale aj od viacerí ých konkrétnych auto-
rov. Detskí čitatelia našli v tomto výbere napr. rozprávky Popoluška, Kocúr v čižmách, 
Červená čiapočka, Šipová Ruženka, Modrofúz, Palček a i. Ako konštatuje M. Jurčo 
(1977, s. 84 – 86), prekladateľka sa pri preklade oprela o slovenskú folklórnu tradíciu 
a pôvodne veršované príbehy (Grizelda, Oslia koža, Smiešne želania) prerozprávala 
prózou. Verše zachovala len marginálne: niekde ako repliku postavy, spravidla ako 
komentár rozprávača, t. j. ako mravné ponaučenie, ktorým sa každý príbeh končí. 
Nenápadným rozmerom rozprávok je jemná irónia (voči poverám) a humor. 

Rozprávky niektorých západoeurópskych národov spracovali americkí autori, 
ako napr. škótske rozprávky, ktoré podala americká autorka Sorche Nic Leodhasová
(1898 – 1969, vl. m. LeClaire Gowans Alger) v knihe Rybár a prsteň morskej panny
(z angl. [Twelve black cats, Heather and Broom Thistle and Thyme, vyd. z r. 1971]147

prel. Elena Dzurillová,1979). Mnohé z nich sa viažu na významné udalosti zo života 
ľudí, resp. odzrkadí, resp. odzrkadí ľujú život starých škótskych rodov, špecifiká ostrovnej existen-
cie, niektoré tematizujú bájoslovné bytosti. Podobne ako severským rozprávkam, aj 
týmto príbehom dodáva osobitosť svojrázna, drsná krása divokej prírody v Škótsku. 
Rozprávky amerického profesora španielčiny a folkloristu Aurelia Masedonia Espi-
nosu (1907 – 2004) vyšli v preklade Vladimíra Olerínyho pod názvom Figliar Pedro: 
Španielske rozprŠpanielske rozprŠ ápanielske rozprápanielske rozpr vky (1979). vky (1979). vky

11.3 Z folklófolklófolkl rnej rozprórnej rozpró árnej rozprárnej rozpr vkovej tvorby mimoeuróvkovej tvorby mimoeuróvkovej tvorby mimoeur pskych kultópskych kultó úpskych kultúpskych kult rúrú

V 70. rokoch možno však zaznamenať najmä početné preklady z rozprávkovej 
tvorby mimoeurópskych kultúr. Takto sa k slovenskému čitateľovi dostal napr. roz-ľovi dostal napr. roz-ľ
manitý a bohatý folklór kočovného mongolského národa vo výbere Zlatý Zlatý Zlat kantár. 
Mongolské Mongolské Mongolsk rozprározprározpr vky (z rus. [Mongoľskije skazki, 1962] prel. Kveta Slobodnľskije skazki, 1962] prel. Kveta Slobodnľ íková, 
verše Bibiána Wallnerová, 1979). Pre Mongolov a ich pastiersky kočovný život bol mi-
moriadne dôležitý kôň, preto je častou témou rozprávok, podobne ako poľovnľovnľ íctvo. 
Mnohé rozprávky sú o lámoch (budhistických mníchoch), o potulných mníchoch, 
o príslovečnom mongolskom pohostinstve. Časté sú kontakty pozemšťanov s ne-
bešťanmi (vládca neba chán Churmast) a podzemšťanmi (lusi, vládcovia vôd a zemí), 
ale aj obrazy vojen nebešťanov. Hrdinovia bojujú s mangasmi – zúrivými a veľmi sil-
nými obludami, ktoré majú niekoľko hláv i duší. K nadprirodzeným bytostiam mon-
golských rozprávok patrí tiež šulam (nepriateľskľskľ ý voči ľuďom, mďom, mď áva podobu stareny 
so sivými vlasmi, rohmi a s obrovskými tesákmi), changarid (obrovský vták, ktorý 

146 Zo zbierky rozprávok CH. Perraulta čerpali mnohí neskorší rozprávkari, napr. aj bratia Grimmovci, 
ktorých rozprávky vychádzali v 70. rokoch v nových  a nových reedíciách a výberoch.

147 Ide o výber z rozprávkových kníh autorky Heather and Broom: Tales of the Scottish Highlands 
(1960), Thistle and Thyme: Tales and Legends from Scotland (1962), Twelve Great Black Cats, and 
Other Eerie Scottish Tales (1971).
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kradne dievčatá a drží ich v zajatí, ale niekedy hrdinom pomí, ale niekedy hrdinom pomí áha) a početné ďalé ďalé ď šie 
bytosti. Ako vo všetkých rozprávkach, aj tu sa odohráva boj dobra a zla. Fantastika sa 
spája s poučením, varovaním, s potláčaním negatívneho vívneho ví  človeku a vyzdvihovaním 
pozitívnych hodnívnych hodní ôt.

Mnohé ďalé ďalé ď šie preklady sprostredkúvali poznanie exotického folklóru. Tak 
napr. súbor RozpráRozpráRozpr vky z radžradžrad ovej záhrady (z benghrady (z benghrady álskeho vydania [Upedrakišor 
Ráyčandhurí Turrunir bai, 1972] prel. Anna Rácová, 1976) obohatili kontext našej 
folklórnej rozprávkovej ponuky o originálne sujety a látky. Niektoré – najmä tie, 
v ktorých je protagonistkou sýkorka, majú jemne humorný podtón. V iných však za-
znieva aj krutosť trestov, aké u nás nepoznáme (myš dostane príkaz vyžrať radžovi 
brucho; stínajú sa hlavy; za klamstvo sa odsekujú nosy a pod.). Väčšpod.). Väčšpod.). V ina rozprávok 
je postavená na huncútstve, na tom, ako jedno zviera (niekedy človek) prekabáti 
dravca ako hlupáka. Pre náš folklór znamenali ozvláštnenie aj z hľadiska kvality pre-ľadiska kvality pre-ľ
kladu.

Indické ľudové  rozprávky v podaní Mulka Raja Ánanda (1905 – 2004) vyšli 
pod názvom Granátové tové tov jablko: indické jablko: indické jablko: indick rozprározprározpr vky (z angl. [Indian fair tales, 1946] vky (z angl. [Indian fair tales, 1946] vky
prel. Herman Klačko, 1974). Signálmi cudzokrajnosti sú tu najmä postavy (Radha, 
Krišna, brahman, šakal, tiger, korytnačka, lev), pričom zasa mnohé motívy sívy sí ú podob-
né našim (napr. O princeznej, ktorá ľúbila svojho otca ako soľ), niekedy prľ), niekedy prľ íbehy na-
dobúdajú etiologický príznak (Slnko, mesiac, vietor a obloha, Ako vznikol svet). 

Indické folklórne bohatstvo približuje aj kniha Ivana Olbrachta (1982 – 1952) 
O mudrcovi Bidpajovi a jeho zvieratkáO mudrcovi Bidpajovi a jeho zvieratkáO mudrcovi Bidpajovi a jeho zvieratk ch (z čes. [O mudrci Bidpajovi a jeho zvířát-
kách, 1956] prel. Michal Príbus, 1974). Tvorí ju päť rámcovaných súborov podoben-
stiev, bájok a príbehov, ktoré sa vzájomne vrstvia a alegorickým spôsobom stvárňu-
jú ľudské charaktery a vzťahy (falošnosť a podlé ohováranie, trest za previnenie, ver-
nosť v priateľstve, pretvľstve, pretvľ árku a zradu, ľahkovľahkovľ ážnosť). Globálny rámec týchto rozprá-
vaní (nie nepodobný rámcu rozprávok z tisíc a jednej noci, keďže si tu tiež rozprávač 
zachraňuje život rozprávaním príbehov) tvorí vzťah medzi ukrutným vládcom Indie 
Dabželimom a mudrcom Bidpajom, ktorý mu na rozkaz rozpráva bájky a napokon 
ho svojimi alegorickými príhodami dovedie k poznaniu pravej múdrosti. 

Pomerne početnou skupinou textov boli výbery a preklady mýtov a rozprá-
vok, ktoré realizovali naši autori a prekladatelia. Tak výber z maurských prameňov 
vyšiel pod názvom RozpráRozpráRozpr vky z nefritovývky z nefritovývky z nefritov ch hých hý ôr: polynézske rozprézske rozpré ázske rozprázske rozpr vky (z angl. vky (z angl. vky
[The story of He Ika a Maui] prel., prerozprával a doslov Viktor Krupa, 1973). V zobra-
zení sveta, do ktorého figliar a poloboh Maui, pohodený matkou, vychovaný bohmi, 
prichádza, aby žil ako človek, odráža predstavy Maurov: svet v mýtickej minulosti 
si predstavovali ako nedokonalý, obloha visela tak ný, obloha visela tak ný ízko, že bol stále súmrak, sln-
ko putovalo po oblohe príliš rýchlo, ľudia toho poznali málo. Maui pomáhal dvíhať 
oblohu, kradol ľuďom oheďom oheď ň, chytal slnko do osídel, aby spomalil jeho beh, dokonca 
chcel pre ľudí získať nesmrteľnosť, ale pri tom zahynul. Prť, ale pri tom zahynul. Prť íbehy sú často situované 
do pravlasti Polynézanov Hawaiki a do podsvetia. Výber obsahuje hlavne mýty z No-
vého Zélandu, kde sa podľa recenzenta (Genzor 1973) polynľa recenzenta (Genzor 1973) polynľ ézska mytológia zacho-
vala v najčistejšej podobe.  
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Exoticky pôsobia aj filipínske ľudové rozprávky v súbore ČarodejnČarodejnČ ý strom
(z rozličných angl. prameňov vybral, prel., upravil, doslov a pozn. napísal Jozef Gen-
zor, 1975). Tieto rozprávky sú veľmi pestré, pretože pochádzajú z územia, ktoré je 
etnicky rozmanité. Odzrkadľujú názory starých Filipíncov na prírodu, na vznik slnka, 
mesiaca, hviezd, na to, prečo slnko svieti jasnejšie ako mesiac. Hovoria o pôvode 
vôd, jazier, miest, hôr, o prvých ľuďoch aďoch aď o tom, prečo majú rôznu farbu pleti. V. Kru-
pa (1973) v recenzii publikácie konštatuje, že výber poskytuje prierez folklórnymi 
príbehmi takmer z celých Filipín: sú tu mýty primitívnych negritskívnych negritskí ých kmeňov Aeta, 
poeticky vykladajúce vznik niektorých zvierat a vtákov, tropického ovocia a kvetov; 
najpočetnejšie zastúpené sú však mýty, bájky a povesti predkov dnešných Filipín-
cov, ale vyskytujú sa aj príbehy, ktoré nesú stopy európskeho folklóru, privezeného 
na Filipíny Španielmi. 

Autorské podanie kubánskych príbehov Algy Mariny Elizagaray (1937) Zá-Zá-Z
zračnčnč ý vŕšvŕšv ok Mambiala (zo špan. prel. Marta Kobáňová, 1979) obsahuje podobné 
sujety, aké sa nachádzajú v európskej rozprávke (napr. Stolček, prestri sa – tu vo ver-
zii Kastrólik Dobrevar a Býkovec Dobreminadeľ; jeľ; jeľ ž a zajac – tu je jeleň a korytnačka 
a pod.). Početné príbehy sú však o zvieratách (korytnačka, had, jašterica, tiger, opica, 
krab), o čertovi a podobne148.

Pomerne bohatú skupinu prekladov tvorili eskimácke a indiánske rozpráv-
ky. Pod názvom Ohnivá Ohnivá Ohniv guľa. Eskimľa. Eskimľ ácke legendy, rozprácke legendy, rozprácke legendy, rozpr vky a bájkyájkyá  vyjky vyjky šli prekla-
dy príbehov, ktoré zozbieral, spracoval a úvodom opatril Jacek Machowski (z poľ. ľ. ľ
[Ognista kula - legendy, basnie i bajky eskimoskie, 1970] prel. Ľudovít Kiss, 1973). 
K základným znakom týchto príbehov patrí úzke spojenie s prírodou, s okolitým sve-
tom a tiež mysticizmus. Legendy, rozprávky a bájky majú rozmanité formy i obsah 
– popri jazykovo jednoduchých a drsných textoch sa tu nachádzajú aj texty z literár-
neho hľadiska sofistikovanľadiska sofistikovanľ é. Obsah tvorí špecifický svet Eskimákov a problémy ich 
neobyčajného duševného sveta. Niektoré súvisia s mytologickými predstavami, iné 
majú charakter legendy, rozprávky alebo bájky. Eskimáci dlho žili v izolácii od ostat-
ného sveta; v ich tvorivosti sa odzrkadľuje snaha vysvetliť si pôvod sveta aj pôvod 
človeka pomocou mýtov. Vyskytuje sa v nich aj motív potopy, predstava sveta ako ív potopy, predstava sveta ako í
dosky, ktorá stojí na štyroch drevených stĺpoch. Stratení poľovnľovnľ íci podľa toho spadli ľa toho spadli ľ
dolu na konci sveta. Mesiac je mužského, Slnko ženského rodu. Motív ív í šamanizmu je 
vyjadrením náboženského vzťahu človeka k svetu. Šamani boli potomkami Havrana, 
dôležitej antropomorfnej postavy eskimáckej mytológie, a plnili úlohu kňazov, leká-
rov, čarodejníkov. Svet týchto mýtov a povestí obývajú aj trpaslíci, obri, sirény a mi-
moriadnu úlohu v ňom hrajú zvieratá (zrejme aj preto, lebo tvoria dôležitú súčasť 
obživy Eskimákov). Vedia uvažovať, rozprť, rozprť ávať, reagujť, reagujť ú rovnako ako ľudia. Ako téma 
sa vyskytuje aj kanibalizmus, hoci ho nepraktizovali. Podstatne „rozprávkovejší“ cha-
rakter má výber Laponček Sampo. Rozprček Sampo. Rozprč áek Sampo. Rozpráek Sampo. Rozpr vky ďalekďalekď éalekéalek ho severu (1974)149 z tvorby 

148 Preklad rozšíril ponuku kubánskych rozprávkových príbehov, ktorú slovenský čitateľ získal kni-
hou Ruda Morica RozpráRozpráRozpr vky z ostrova orchideí (1976).  í (1976).  í

149 Texty vybrala a preložila Mária Ďuríčková.
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Evenkov, Čukčov, Laponcov, Eskimákov, Jakutov a iných národností, urí, urí čený mladším 
čitateľom, ktorľom, ktorľ í sa z neho veľa dozvedia oľa dozvedia oľ  živote týchto národov, o ich zápase o pre-
žitie v krutej prírode a medzi zvieratami, ktoré sú tu symbolmi života i smrti.

V pretlmočení a zliterárnení Eleny Chmelovej vyšla kniha indiánskych príbe-
hov Synovia slnka. MýSynovia slnka. MýSynovia slnka. M ty a povesti indiánskych kultúr Strednej a Južr Strednej a Južr Strednej a Ju nej Amerikyžnej Amerikyž
(1977). Ide o voľné spracovanie indiánskych mýtov, povestí a poézie. Pôvodné zápisy 
textov pochádzajú väčšinou z čias krátko po dobytí Ameriky. Príbehy sú usporiada-
né do dvoch častí podľa geografickľa geografickľ ého kľúča (v prvej časti sú povesti a mýty Stred-
nej Ameriky, v druhej časti Južnej Ameriky). Takto sa stala lepšie viditeľnou rôznoro-
dosť oboch kultúr, aj ich invariantné znaky. Najviac zastúpené sú príbehy Aztékov 
a Mayov (Stredná Amerika), zo Severnej Ameriky Kečuáncov, zastúpené sú však aj 
ďalďalď šie početné kmene. Publikácia poskytuje (ako konštatuje M. Resutík, 1977) plno-
krvný obraz vývinu a kultúry Indiánov, ich božstiev, aj procesu dobýjania ich ýjania ich ý územia 
Španielmi. E. Chmelová spracovala indiánsky rozprávkový folklór Severnej, Strednej 
i Južnej Ameriky pre deti aj v knihe Indiánske rozpránske rozpránske rozpr vky (1977) avky (1977) avky Michal Príbus zasa 
z rôznych prameňov pripravil a preložil výber Manituov dar. Indiánske rozpránske rozpránske rozpr vky
(1970).

Z afrického kontinentu pochádzajú príbehy knihy Tri pravdy. Swahilské Tri pravdy. Swahilské Tri pravdy. Swahilsk roz-
práprápr vky  (vvky  (vvky preklade Viery Pawlikovej, 1979)150. Tieto rozprávky obsahujú látky a mo-
tívy africkívy africkí é, arabské, indické, perzské aj európske. Cítiť z nich však najmä autentický 
swahilský život, zvyky a myslenie. Najčastejšie sa odohrávajú v meste – v sultánskych 
a vezírskych palácoch, resp. v kupeckých domoch. Hrdinovia často prekonávajú roz-
ličné dobrodružstvá a nástrahy africkej divočiny. V zbierke sa nachádzajú viaceré 
žánre: bájky, kratšie žartovné príbehy anekdoty, ale aj  rozsiahlejšie príbehy. Frek-
ventovaný je motív preív preí šibaného zajaca, zatiaľ čo napr. lev alebo slon často vystupujú 
ako hlúpe zvieratá, hyena zasa máva najhorší charakter. V príbehoch bantuských ná-
rodnostných skupín zvieracie báje často odzrkadľujú sociálne usporiadanie tradič-
nej swahilskej spoločnosti, resp. vykladajú vznik určitej zvieracej vlastnosti. V swa-
hilských rozprávkach, spravidla v krátkych humorných príbehoch a anekdotách, vy-
stupuje tiež postava arabského básnika Abu Nuwása ako dôvtipného, prešibaného 
človeka.

11.4 Svetové Svetové Svetov mýmým ty aýty aý legendy v prekladoch do slovenčinyčinyč

Osobitosťou 70. rokov bola v sledovaných súvislostiach skutočnosť, ť, ť že okrem 
folklórnych rozprávok a povestí rôznych národov bolo preložených pomerne veľa ľa ľ
mýtov a legiend; vychádzali spravidla v edícii Pradávne príbehy a boli určené odras-
tenejšiemu čitateľovi.  ľovi.  ľ

V spomínanej edícii vyšiel začiatkom desaťročia preklad Povesti o krákrákr snej 
Ašmešmeš  (podľa ľa ľ čín. orig. Ašma doslovne prel. a doslov Anna Doležalová; voľne prebás. 

150 Z rozličných swahilských vydaní vybrala, preložila, upravila, doslov a poznámky napísala Viera 
Pawliková.
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Ľubomír Feldek (1971). Slovenský čitateľ tak dostal do rúk ľudovú baladu či národnú 
legendu národa Sani. Vyznačuje sa spontánnou rečou, napínavým dejom a príťaž-
livým zobrazením ďalekej krajiny. Vďalekej krajiny. Vď preklade do slovenčiny vyšla tiež knižka o po-
lolegendárnej postave francúzskej renesančnej literatúry Rytier Roland – hrdinské hrdinské hrdinsk
legendy starého Francúzska úzska ú (1975, prel. Vojtech Fronc), rozprávajúca príbeh chrab-
rého rytiera, ktorý padol v bitke proti moslimom.

Staroveký, mezopotý, mezopotý ámsky epos o uruckom kráľovi Gilgameáľovi Gilgameáľ šovi, putujúcom 
za nesmrteľnosťou, prerozprával v 70. rokoch Vojtech Zamarovský (Gilgameš, 1975). š, 1975). š
Ešte na začiatku 70. rokov vyšiel aj preklad uzbeckého ľudového eposu AlpamyšAlpamyšAlpamy
(z rus. prerozpr. Ján Komorovský, 1972). Ný, 1972). Ný ázov je odvodený od hlavného hrdinu, te-
maticky čerpá z legendárneho zápasu Uzbekov, Kazachov a Kirgizov proti kalmickej 
expanzii. Postavu bohatiera Alpamyša dotvára množstvo ďalďalď ších postáv. Tradoval sa 
ústne (jeho vznik sa predpokladá v 6. – 8. st. n. l.) a literárnu podobu mu dal slávny 
uzbecký spevák Fazyl Juldaš (1873 – 1953), ktorý ľudovú predlohu zliterárnil na vy-
sokej štylistickej a kompozičnej úrovni, hoci sám bol analfabet. Recenzent (J. B. 1974, 
s. 416)  ocenil, že v texte sa strieda uvoľnená fantázia so sústredeným až vecným 
popisom. V jednotlivých motívoch sa objavuje veívoch sa objavuje veí ľa podobnľa podobnľ ého s Odysseiou. 

V roku 1973 vyšiel v edícii Pradávne príbehy preklad Homérovho eposu ÍliasÍliasÍ
v prozaickom prerozprávaní Rudolfa Slobodu podľa prekladu Miroslava Okľa prekladu Miroslava Okľ ála. Opi-
suje udalosti z posledného obdobia desaťročného vojnového sporu Achájcov a Tró-
janov. Prostredníctvom hrdinov (Achiles, Hektor a ďal ďal ď ší) je tu monumentalizovaná 
odvaha a bojové činy človeka. Základným životným pocitom postáv je tragizmus 
vyplývajúci zo stretania sa s mnohými životnými stratami a obeťami. Prítomný je tiež 
skrytý protest proti nezmyselnému krviprelievaniu a sila ľudského utrpenia. Podľa ľa ľ
recenzenta (J. B. 1973, s. 346) R. Sloboda neaktualizuje nasilu, ale zachováva hlavné 
ideovo-kompozičné zložky diela, prvky monumentálnej archaickej reči prizdobenej 
ľudovým prejavom, výstužné metafory a prejavuje aj zmysel pre skratku a jazykovú 
hutnosť.

Ďalším kultúrnym skvostom, o ktorý 70. roky obohatili čítanie mladých, bol 
(okrem nového vydania karelofínskeho eposu Eljasa Lönnrota Kalevala, 1976) staro-
indický epos Mahabhárata alebo Prírata alebo Prírata alebo Pr beh o veíbeh o veí ľkej bitke potomkov Bhľkej bitke potomkov Bhľ áratu v pre-
rozprávaní E. N. Ťomkina a V. G. ErmanaŤomkina a V. G. ErmanaŤ 151  (z rus. [1963] prel. a doslov Ján Komorov-
ský, 1975). Tento posvý, 1975). Tento posvý ätný epos Indov je monumentálnym dielom a jedným z prvých 
dokladov svetskej literatúry v Indii152. Pre veľké množstvo postáv (jednou z hlavných 
postáv je boh Višnu) a ich hrdinských činov sa nazýva aj hrdinskou poémou. Rozprá-
va o bratovražednom boji o korunu medzi potomkami kráľa Bháľa Bháľ áratu, Kuruovcami 

151 Biogr. údaje autorov nezistené.

152 Epos vznikol zoskupovaním drobných historiek o bohoch, démonoch, kráľoch, mudrcoch, bojov-áľoch, mudrcoch, bojov-áľ
níkoch okolo mocenského boja dvoch vetiev kráľovskáľovskáľ ého rodu Páduovcov a Kuruovcov, postup-
ne sa rozrastal, pohlcoval aj vojenské piesne, nové príbehy, veršované epizódy, legendy, povesti, 
podobenstvá, filozoficko-náboženské reflexie, rozprávky a bájky, naberajúc tak na monumentál-
nosti. Konečnú podobu získal asi v 4.-5. st. n. l. Má osemnásť  kníh devätnástou je Krišnov rodo-
kmeň.
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a Pánduovcami. Myšlienkový základ Mahabháraty tvoria posvätné texty – védy, tie 
obsahovali posvätné tradície. Súčasťou eposu je rozprávkový element, fantastické 
bytosti, zázračné premeny, prevtelenia, magické predmety a vlastnosti. Do deja sú 
vsunuté poviedky a bájky o zvieratách153, ktoré sa uvádzajú ako ponaučenia alebo 
ilustrácie. Bohovia zasahujú do osudov ľudí podobne ako v antickej mytológii, hrdi-
novia sú vždy krásni, mocní, neohrození, neohrození í, í, í čestní a majú nadľudské schopnosti odo-
lávať smrteľným ranám. V šm. V šm. V iestej knihe eposu sa poetickou formou vykladá učenie 
brahmaizmu (hinduizmu). Preklad knihy vychádza zo zjednodušenej úpravy v rušti-
ne, ktorá oboznamuje s obsahom hlavnej dejovej línie, usiluje sa zachovať štýl po-
dania, systém obrazov a metafor originálu, snaží sa rekonštruovať pôvodné epické 
jadro hrdinského eposu spod nánosu rozličných navrstvenín, vsuviek, epizód. Ruskí 
autori zachovali v príbehu o zápasoch za práva a česť nemilosrdné boje, pomstu, aj 
úskoky, ale rovnako aj poetickosť textu. 

V edícii Pradávne príbehy vyšiel aj preklad staroislandských ság vyrozprá-
vaných skaldom Snorrim Sturlussonom (12. – 13. st. n. l.) KráľKráľKr ovskáľovskáľ é ovské ovsk ságy (pod-gy (pod-gy
ľa island. originľa island. originľ álu [Snorri Sturlusson, 1944] prerozpr. Jaroslav Kaňa, 1977)154. Sú to 
rozprávania o nórskych kráľoch od najstaráľoch od najstaráľ ších čias po rok 1000, t. j. začínajú sa sá-
gou o Ynglingovcoch a končia ságou o kráľovi áľovi áľ Ólafovi Tryggvassonovi. Majú nielen 
literárnu, ale aj historickú hodnotu (dá sa im veriť). Prekladateľ v Doslove (s. 165) 
konštatuje, že „Snorri si v KráľKráľKr ovskáľovskáľ ýovskýovsk ch sých sý ágach zachoval vzácnu kritičnosť i nezaujatosť“
a medzi najkrajšie zo ság zaraďuje ságy o vikinských kráľoch Haraldovi Kráľoch Haraldovi Kráľ ásnovla-
som a Ólafovi Tryggvasonovi.

Zásluhou výberu a prekladu Vladimíra Puceka a Jozefa Genzora objavili sa 
koncom desaťročia v kontexte prekladov do slovenčiny aj kórejské mýty a povesti 
v antológii Tajomstvá Tajomstvá Tajomstv Belasého draka (1974). Väčš(1974). Väčš(1974). V inou ide o mýty o založení naj-
starších kórejských kmeňových zväzov. Ich zakladatelia sú spravidla potomkami 
bohov alebo hrdinami zrodenými z vajca, zoslanými na zem nebesami, aby vládli 
ľuďom. Sprďom. Sprď ávajú sa ako ľudia, ale zostáva im spojenie s nebesami a slnkom. Odzr-
kadľujú totemické a animistické predstavy Kórey, aj prvky konfuciánskej morálky. 
V povestiach je prítomná i tematika budhizmu (vtedajšieho štátneho náboženstva), 
aj život prostého ľudu, roľníkov, gejší, zbojnší, zbojnší íkov, či pôvod geografických názvov. Sú 
dokladom stykov s Čínou, Japonskom, Indiou, sú v nich prítomné tradície a zvyky, 
charakteristické sú životopisné rozprávania obohatené ľudovou fantáziou a fikciou, 
ale aj príbehy s vlasteneckou tematikou, resp. motívy bystrej ívy bystrej í ženy. Prejavuje sa kult 
slnka, kult nebies a s tým súvisiace obety, kult starých stromov, kameňov, uctievanie 
riek, jaskýň, viera v to, že v príbytkoch žijú duchovia – obety sa prinášajú aj na ich 
uzmierenie alebo zahnanie nepriateľskej sily. Sľskej sily. Sľ účasťou mýtov je tiež kult predkov 

153 Mnohé zo vsunutých textov sa podobajú na podobenstvá Pančatantry, zborníka podobenstiev 
a bájok staroindickej literatúry; vsunutá je napr. aj povesť o Rámovi a Site (v Indii veľmi populár-
ne).

154 Tieto ságy sa zachovali zo staroislandských zápisov prevažne z 12. a 13. st. Ich pôvodní autori sú 
väčšinou neznámi.
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(napr. praotca Tangua) ovplyvnený vierou v to, že svet živých a mŕtvych nie je cel-
kom oddelený. Ako postavy sa objavujú duchovia, démoni, mytologické zvieratá 
(najčastejšie drak155 alebo fé alebo fé alebo f nix), ale častý je aj veštec osudu. Špecifikom sú opisy 
cnostných manželov, snúbencov, prejavy oddanosti rodičom, hrdinstvo, obetavosť, ť, ť
vernosť vladárovi.

Staré havajské povesti  ponúka publikácia PríPríPr behy havajskíbehy havajskí ýbehy havajskýbehy havajsk ch krých krý áľch kráľch kr ováľováľ , ktorov, ktorov é 
podľa ľa ľ švédskeho etnológa Abrahama Fornandera (1812-1887) prerozprával V. Krupa 
(1979). Poskytujú obraz o živote dávnych Havajčanov, o tom, ako sa pôvodní oby-
vatelia ostrovov správali k bohom, kráľom, rodiáľom, rodiáľ čom, súrodencom, mužom, ženám, 
o hodnotách, ktoré uznávali. 

Rozprávkovú a povesťovú prekladovú tvorbu dopĺňajú aj početné reedície156. 
Takto v nových vydaniach vyšli Staré grécke báje aáje aá povesti (1975) Eduarda Petipovesti (1975) Eduarda Petipovesti šku, 
fínsky epos Kalevala (1976), srbské národné rozprávky Zlatá jabloň a deväť deväť dev pávov
(1971) Vuka Stepanovića Karadźića, výber vietnamských, malajských, oceánskych, 
austrálskych a indonézskych ľudových rozprávok Ibis a mesiac (1972) vmesiac (1972) vmesiac preklade Vik-
tora Krupu, turecké rozprávky PadišPadišPadi achova dcéra (1973) v preklade Milana Odrana, 
Ďuríčkovej výber ruských ľudových rozprávok Bohatier Kremienok (1974), maorijskBohatier Kremienok (1974), maorijskBohatier Kremienok é 
rozprávky Obrova stupaj (1975), luObrova stupaj (1975), luObrova stupaj žickosrbské rozprávky Pawla Neda Smolný Peter
(1975), výber poľskľskľ ých rozprávok Hop, čičič žiži mižmiž čky, sto mčky, sto mč íľ!íľ!íľ (1977), výber bieloruských 
rozprávok Georgi Vlčeva Kocúrik Zlatá labka (1977), rozprávky Boženy Němcovej 
Strieborná kniha rozprákniha rozprákniha rozpr vok (1979) a vok (1979) a vok Zlatá kniha rozprákniha rozprákniha rozpr vok (1979), ruská ľudová 
rozprávka Máša a medveď (1970) v podanď (1970) v podanď í Michaila Bulatova, ruské ľudové rozpráv-
ky Kmotra líšKmotra líšKmotra l kaíškaíš  (1970) v spracovaní Leva Nikolajeviča Tolstého, v nových vydaniach 
sa objavovali rozprávky bratov Grimmovcov, napr.  ŠípovŠípovŠí á pová pov RužRužRu enka (1970), Kocúr 
v čičič žiži mžmž ách (1974), SnežSnežSne ienkažienkaž  (1975), Stolček, prestri saček, prestri sač  (1974). 

155 Drak vystupuje ako mužský ský sk princíp a zosobnenie vodných síl zeme a povetria, ale jestvuje celá hie-
rarchia drakov. Najčastejší je belasý drak – symbol východu, najposvätnejší žltý drak. Č

povetria, ale jestvuje cel
Č

povetria, ale jestvuje cel
astý je zápas 

drakov medzi sebou. Fénix v protiklade k drakovi symbolizuje ženský enský ensk princíp (pozri Pucek, 1978).

156 Podrobnejšie o uvádzaných tituloch pozri in: STANISLAVOVÁch tituloch pozri in: STANISLAVOVÁch tituloch pozri in: STANISLAVOV , Z. a kol.: Žánrovénrovénrov , poetologické, poetologické é , poetologické , poetologick
a axiologické axiologické axiologick aspekty prekladov literatúry pre deti a mládež dež de I. Kontext 60. rokov 20. storočia. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. 
Dostupné z: www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova1 

 12  POPULARIZÁCIA POZNANIA
  V PREKLADOVEJ LITERATÚRE 70. ROKOV
  (Zuzana Stanislavová)

Rudo Moric v článku XV. zjazd KSČ a detská a detská a detsk kniha (1976, s. 221) vymedzil 
ako jednu z hlavných úloh literatúry pre deti a mládež potrebu „ešte intenzívnej-ívnej-í
šie postupovať v rozvírozvírozv janíjaní í náučnej knihy, lebo ona je priam pupočnou šnúrou spojená
s vedecko-technickýs vedecko-technickýs vedecko-technick m rozvojom naým rozvojom naý šej spoločnosti“; i“; i“ v súvislosti s mládežou sa o ve-
decko-technickom rozvoji spoločnosti aj v tomto desaťročí hovorilo veľa.  ľa.  ľ
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Trend formulovaný R. Moricom sa v 70. rokoch odzrkadlil nielen v domácej, 
ale i v prekladovej tvorbe pre deti a mládež, a to jednak v tematickej pestrosti náuč-
ných kníh preložených do slovenčiny, jednak v dôkladnejšej profilácii faktografickej 
literatúry najmä reportážneho typu. V porovnaní so 60. rokmi bolo preložených me-
nej náučných kníh s výrazným beletrizačným rozmerom, ktorý nie vždy predstavo-
val prednosť publikácie. 

Požiadavke zvyšovať informovanosť mladých o vedecko-technickom pokro-
ku a formovať ich vzťah k technike vychádzala v tomto desaťročí v ústrety najmä te-
matika kozmonautiky, ktorá bola v 60. rokoch zastúpená jediným, aj to nie priam 
najvydarenejším prekladovým titulom157. V 70. rokoch boli z tohto tematického 
okruhu preložené tri publikácie. Jednou z nich bola kniha českého autora literatúry 
faktu Karla Pacnera (1936) Sojuz volá Sojuz volá Sojuz vol Apollo (z rovnomenn. čes., 1976, prel. Peter 
Čačko, 1976158). Zo žánrového hľadiska je to reportľadiska je to reportľ áž o projekte Sojuz-Apollo, teda 
o prvom medzinárodnom stretnutí amerických a ruských kozmonautov vo vesmíre, 
doplnená chronologickými a biografickými údajmi a dokumentmi o kozmonautic-
kých letoch.  

Vývin kozmonautiky spracoval pre mládež iný český autor literatúry faktu, 
propagátor kozmonautiky a účastník viacerých experimentov spojených s vesmír-
nym výskumom (skúmal napr. sociálnu izoláciu a senzorickú depriváciu skupiny 
výskumníkov), Pavel Toufar (1948). Jeho kniha Cesty k hviezdam (z čes. [Cesty 
ke hvězdám, 1976] prel. Magda Zaťková, 1979) sprevádza mladého čitateľa po vľa po vľ ý-
voji kozmonautiky od polovice 40. rokov do konca 70. rokov 20. storočia. Paralel-
ne sleduje vývoj sovietskych a amerických umelých družíc, kozmických lodí a letov 
do kozmu až po rok 1978, v ktorom sa podľa neho zaľa neho zaľ čala nová etapa kozmického 
výskumu – etapa medzinárodných posádok (v predmetnom lete bol členom posád-
ky aj prvý československý kozmonaut Vladimír Remek). Autor pracuje s presnými 
faktami (pripojené sú aj vysvetlivky zo sveta kozmonautiky), s výkladom a opisom, 
menej používa naržíva narží áciu, hoci jeho osobnostné nasadenie za kozmonautiku, ako aj 
rozsiahle poznatky sú z textu zreteľne čitateľné. Neutieka sa teda k lacnej beletrizá-
cii, ale smeruje k serióznej literatúre faktu, ktorá si hľadľadľ á čitateľov medzi zľov medzi zľ áujemcami 
o danú tematiku.  

Vkladom do literatúry o astronómii, realizovaným naratívnym spívnym spí ôsobom, ale 
na výsostne vedeckej báze, je kniha Nikolaja T. Petroviča (biogr. úd. nezist.) HľHľH a-ľa-ľ
danie vesmírnych civilizírnych civilizí áciíciíci  (z rus. [Kto vy?, 1970], prel. Michal Bako, 1978). Je to í (z rus. [Kto vy?, 1970], prel. Michal Bako, 1978). Je to í
rozprávanie o galaxiách, hviezdach, aj o možnostiach života vo vesmíre, pričom ko-
rektné vedecké poznatky robí autor príťažlivými pomocou zrozumiteľných príkla-
dov a analógií.

157 Bola to kniha ruského autora P. V. Klušanceva K iným planým planý étam (1961, prel. Marián Fusek). Letectvu 
a kozmonautike bola ešte venovaná aj kniha dokumentárnych poviedok poľskľskľ ého autora Euge-
niusza Banaszczyka Najrýniusza Banaszczyka Najrýniusza Banaszczyka Najr chlejýchlejý ší ľchlejší ľchlej udia svetaší ľudia svetaší ľ  (1965; prel. Michal Choluj)

158 Spoločné vydanie vydavateľstiev Albatros aľstiev Albatros aľ Mladé letá.
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Z tematického hľadiska boli aj vľadiska boli aj vľ 70. rokoch najbohatšie zastúpené preklady 
cestopisnej literatúry. V prvej polovici desaťročia vyšli dve cestopisné knihy, boha-
to vybavené fotodokumentáciou, zamerané na poznávanie fauny na vzdialených 
kontinentoch. Cestovateľ Bernhard Grzimek  (1909 – 1987), známy ako výskumník 
zvierat v Afrike, v publikácii Štvornohí AustráAustráAustr lčaniačaniač  (z nem. [Vierfüssige Australier, 
1966] prel. Rudolf  Tandlmajer, 1971)159 ponúkol poznatky z výskumu fauny Austrálie 
a Novej Guiney. Zaujíma ho život divých zvierat v ich prirodzenom prostredí, ako í, ako í
aj zvláštne živočíchy a vtáctvo žijúce v prebádaných oblastiach. Zoológ a cestova-
teľ Josef Vľ Josef Vľ á Josef Vá Josef V gner (1928 – 2000) v spolupráci s Naďou Schneiderovouďou Schneiderovouď  (biogr. údaje 
nezist.)160 v publikácii Safari pod KilimandžáSafari pod KilimandžáSafari pod Kilimand rom (z čes. [Safari pod Kilimandžárem, 
1979] prel. Juraj Blicha, 1975) publikoval reportáže o africkom safari, sústrediac sa 
na vykreslenie prostredia, atmosféna vykreslenie prostredia, atmosféna vykreslenie prostredia, atmosf ry a zážitkov z expedícií po Afrike pri odchyte di-
vých zvierat pre ZOO, pričom nezatajil ani riziká a neúspechy s tým spojené. Zmys-
lom jeho úsilia bolo zachovať zvieracie druhy, z ktorých mnohé by v priamej príro-
de mohli byť ohrozené, aj zachytiť stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Rozprávanie je 
subjektivizované, zaujímavé aj vyjadrením pocitov, s akými zápasil, alebo často oži-
vené i humornými situáciami, k akým došlo najmä v procese hľadania vzľadania vzľ ájomného 
porozumenia a dorozumenia medzi ním a domorodcom. Zobrazuje udalosti, život 
v buši, na stepiach, v horách a pralesoch, zaujímavé zvláštnosti domorodej kultúry, 
ale v rozprávaní zároveň cítiť aj túžbu po domove. 

Výpravná, fotomateriálom a nákresmi bohato vybavená publikácia Thayera 
Willisa Na hraniciach Zeme.  PoláPoláPol rne krajiny. Vrcholy sveta. Morské rne krajiny. Vrcholy sveta. Morské rne krajiny. Vrcholy sveta. Morsk hlbiny (z angl. hlbiny (z angl. hlbiny
[Eart´s Last Frontiers, 1971] prel. Štefan Kýštefan Kýštefan K ka, 1978)161 sa v duchu podnadpisu skladá 
z troch tematických častí. Časť Zamrznutý svet je orientovaná na výskum polárnych 
krajín. Dynamicky, so zmyslom pre podstatu a fakty autor stručne načrtáva históriu 
poznávania Grónska a Severného pólu, Antarktídy a Južného pólu a cesty arktických 
cestovateľov, moreplavcov (Fridtjof Nansen, Robert E. Peary, Roald Amundsen, Ro-ľov, moreplavcov (Fridtjof Nansen, Robert E. Peary, Roald Amundsen, Ro-ľ
bert Falcon Scott, Douglas Mawson, Vilhjalmur Stefanson, Ernest Shackleton, Richard 
Byrd); posledná časť tejto kapitoly je z pera slovenského autora a hovorí o súčasnom 
výskume týchto krajov (vrátane československého podielu). Druhá časť knihy s ná-
zvom Strecha sveta je o objavovaní a dobývaní končiarov svetových horstiev, o ho-
rolezcoch a horolezectve – od raných začiatkov až po polovicu 20. storočia. Vysvet-
lenie vzťahu človeka k horám autor hľadľadľ á cez odpoveď na otázku, prečo vôbec ľudia 
vystupujú na vrcholky hôr. K tejto kapitole tvorí svojský doslov stručný náčrt histórie 
slovenského horolezectva. Tretia časť knihy Tajomstvá mora je venovaná výskumu 
morských hlbín, histórii úsilia o poznanie mora a morského dna, vody a života v nej. 
Časť nazvaná Veľký prínos dopĺňa tému prehľadomľadomľ dobových sovietskych bádaní.

159 V 60. rokoch bola preložená do slovenčiny kniha Raj divýRaj divýRaj div ch zvierat  ých zvierat  ý (1966), ktorú publikoval spolu 
so svojím synom Michaelom.  

160 N. Schneiderová spracovala zážitky J. Váitky J. Váitky J. V gnera podľa jeho rozprľa jeho rozprľ ávania.

161 Autormi doplnených kapitol v slovenskom vydaní sú: Vedecký prieskum Antarktídy –  Štefan 
Pinter; Posledné roky a my – František Kele; Veľký prínos – Michal Zaťko.
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Spomienkový charakter má publikácia Jevgenija Ustijeva (1909 – 1970) 
Pri prameňoch zlatej rieky. PríPríPr beh jednej expedíbeh jednej expedí íbeh jednej expedíbeh jednej exped cieícieí  (z rus. [U istokov zolotoj reki, 
1972] prel. Erika Brániková, 1978). Je napísaná podľa autentickľa autentickľ ého poznania autora 
a podľa spomienok jednľa spomienok jednľ ého z výskumníkov (V. A. Caregradského) na Prvú kolymskú 
expedíciu geológov na Severe (1928 – 1929), pri ktorej boli objavené náleziská zlata 
a mnohých ďalďalď ších vzácnych kovov. Z tematiky organicky vyplýva určitá miera dob-
rodružnosti, kniha však je príťažlivá najmä pre tých, ktorí majú hlbší záujem o geoló-
giu a prácu geológov. 

Na austrálsku históriu a súčasnosť sa zameral Josef Brinke (1934) v publiká-
cii AustráAustráAustr lia (z čes. [Austrálie, 1973] prel. Ján Poliak, 1978). Hovorí v nej o plavbách 
prvých objaviteľov aľov aľ ich dobrodružných výpravách do austrálskeho vnútrozemia, 
o čudesných zvieratách a rastlinách, o živote pôvodných obyvateľov iľov iľ bielych prisťa-
hovalcov, o rozličných špecifických aspektoch života Austrálčanov (napr. lietajúci le-
kári, výučba detí na osamelých farmách, typické športy a pod.). Je to teda pomerne 
podrobný pohľad na histľad na histľ óriu, faunu, flóru, kultúru i podnebie tohto, v čase vydania 
knihy pre nášho človeka ešte nie dôverne známeho kontinentu.

Časť cestopisov bola orientovaná etnograficky. Český afrikanista Ctibor Vo-
trubec (1925 – 1997) v publikácii Afrika (z čes., 1977, prel. Edita Trochová, 1978) zasa 
približuje mladým čitateľom africkľom africkľ ý kontinent, jeho históriu, faunu, flóru, spôsob ži-
vota. Ponúka údaje z africkej histórie, o domorodých kmeňoch a národoch, o dáv-
nych kultúrach, o histórii objavovania tohto kontinentu, aj o jeho súčasnosti. Výklad 
uzatvára prehľad najdľad najdľ ôležitejších dát z histórie kontinentu, vysvetlivky mien a ná-
zvov.

Medzi významných autorov etnografickej literatúry patrí aj Miloslav Stingl 
(1930). Cestopis Posledný raj. Polynézia medzi vézia medzi vé čzia medzi včzia medzi v erajčerajč šerajšeraj kom a zajtrajškom a zajtrajš škom a zajtrajškom a zajtraj komškomš  (z čes. 
[Poslední ráj, 1974] prel. Mária Krkošková, 1978) sprostredkúva špecifiká života oby-
vateľov Oceľov Oceľ ánie. Viacero publikácií venoval výskumu indiánskeho etnika. S takým-
to bádaním súvisí jeho publikácia Indiáni na vojnovom chodníkuíkuí  (z čes. [Indiáni 
na vojnové stezce, 1966] prel. Katarína Hatalová, 1977), v ktorej podal prehľad zľad zľ ápa-
sov severoamerických Indiánov o nezávislosť a ich bojov proti bielym dobyvateľom. ľom. ľ
Sú tu príbehy o indiánskom náčelníkovi Geronimovi (prototyp Winetoua) v Oklaho-
me a o ďal ďal ď ších indiánskych bojovníkoch, aj o masakre kmeňa Siouxov pri Wounded 
Knee a o porážke kavalérie Custera pri Big Horne. Ďalšia kniha Indiánsky oheň (z čes. 
[Indiánsky oheň, 1977] prel. Katarína Hatalová, 1979) sprevádza čitateľa Latinskou ľa Latinskou ľ
Amerikou po stopách najvýznamnejších indiánskych vojen a najstarších indiánskych 
bojovníkov. Obe publikácie predstavujú vecne napísanú historickú prózu, rešpektu-
júcu fakty, pričom zároveň tlmočia netendenčnú výpoveď o beznádejnosti postave-
nia Indiánov, o tom, ako zložito sa zmierovali s odchodom do rezervácií. Autor veľmi 
dobre poznal ich život a ich históriu. Absolvoval k nim množstvo ciest (istý kmeň si 
ho zvolil aj za svojho náčelníka, pričom dostal meno Okima – Ten ktorý vedie). 

Subjektivizované a autobiograficky podložené spracovanie indiánskej te-
matiky nájde čitateľ v preklade cestopisu inej českej autorky Miry Holzbachovej
(1901 – 1982) Amerika zem Indiánov (z nov (z nov čes. [Amerika země Indiánú, 1963] prel. Etela 
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Spišková, 1978). Autorka sa snaží čo najautentickejšie vykresliť život Indiánov, ich 
kultúru, históriu, aj rozličnosť kmeňov; to možno považovať za cenný prínos k do-
bovému poznaniu inej rasy a jej kultúry. Ale faktografickú a naratívnu hodnotu zni-ívnu hodnotu zni-í
žuje apologetický, priam tendený, priam tendený čne prosocialistický a protiamerický postoj, ktorý je 
na mnohých miestach celkom explicitne vyjadrený162. 

Výraznú mieru beletrizácie, dobrodružný princíp a dávku fantastického vý-
myslu (v istom zmysle prvky sci-fi) vykazuje trilógia J. J. Herlingera (Juliusz Jerzy, 
1931 – 1985) Mister Hopkins - Sherlockov vnuk (z poMister Hopkins - Sherlockov vnuk (z poMister Hopkins - Sherlockov vnuk ľ. [Mister Hopkins wnuk Sher-ľ. [Mister Hopkins wnuk Sher-ľ
locka, 1968] prel. Oľga Silnickľga Silnickľ á, 1972), Mister Hopkins po stopách senzáciíciíci  (z poí (z poí ľ.
[Mister Hopkins na tropach sensacji, 1970] prel. Oľga Silnickľga Silnickľ á, 1974) a Nové Nové Nov príprípr hody íhody í
mistra Hopkinsa (Nowe przygody Mister Hopkinsa, 1983), ktorá sa v Poľsku zaraľsku zaraľ ďu-
je ku klasickej populárnonáučnej literatúre (najmä tretia časť je výraznejšie kreolizo-
vaná literatúrou faktu). Trilógia rozpráva o detektívovi, ktorívovi, ktorí ý je vnukom Sherlocka 
Holmesa, a jeho životným dielom je vehikel času (vyzerajúci ako staré kreslo), ktorý 
zostrojil. Pomocou neho sa presúva v čase – v druhom diele napr. do minulosti, aby 
sa stretol s autentickými objaviteľmi, cestovateľmi, bádateľmi (Thomas Edison, Luis 
Pasteur, Ben Franklin, Henry Stanley, Izaak Newton, sir  Francis Drake ai) a na tvári 
miesta a príslušnej doby preskúmal a overil pravdivosť faktov. Autor pracuje s figu-
rálnou dvojicou (detektív aív aí jeho pomocník), aby Hopkins mohol niekomu (a teda aj 
čitateľovi) vysvetliľovi) vysvetliľ ť určitý objav; v súvislosti s objavmi sa dostávajú k slovu historické 
fakty a osobnosti. Beletrizácia je však v tejto trilógii taká výrazná, že k umeleckoná-
učnej literatúre ju priraďujeme len vzhľadom na podobu tohto typu literatľadom na podobu tohto typu literatľ úry v do-
be, v ktorej trilógia vznikla. 

S výraznou mierou beletrizácie je vytvorená aj publikácia Miroslava Ivano-
va (1929 – 1999) Ako rybárik blúdil po Prahe (z čes. [Jak ledňáček bloudil Prahou, 
1978]163 prel. Gabriel Rapoš, 1978). Rozprávkový rámec tvorí cesta rybárika Bonifárika Bonifárika Bonif ca, 
ktorý sa vypraví do Prahy hľadaľadaľ ť svojho slávneho praprapradeduška, pretože v je-
ho rodnom chotári na Vltave začali stavať priehradu a to sa mu nepáči. Lastovička, 
s ktorou sa zoznámi, mu ukáže rozličné pamätihodnosti Prahy a dozvie sa aj mýtus 
o vzniku rybárika vtáka. V podstate je to teda beletrizovaný sprievodca po histórii 
Prahy a jej najznámejších pamätihodnostiach a lokalitách.

Časť preložených publikácií sprostredkúva mladým čitateľom poznatky oľom poznatky oľ  ľud-
ských objavoch a o zaujímavostiach z rozličných oblastí ľudskej kultúry. 

162 V súvislosti s cestopisnou a etnografickou literatúrou možno ešte spomenúť 2. vyd. knihy 
S.  V. Uzina Tajomstvá  Tajomstvá  Tajomstv zemepisných ných ný ázvovázvová  (z rus. [O zvov (z rus. [O zvov čem molčit karta, 1959] prel. Rudolf Tan-
dlmajer, 1978, 1. vyd. 1966). Formou epizodických príbehov autor vykladá etymológiu geogra-
fických názvov fakticky z celého sveta, často v spojení so starovekými povesťami, s osobnosťami 
a udalosťami viazanými na zámorské objavy. V prípadoch, keď sa epizóda opiera o mýtus, kon-
frontuje ho s jazykovedným alebo iným fiktívnym vívnym ví ýkladom. Mnohokrát dotvára príbeh vlastnou 
fikciou, ale usiluje sa nejsť proti duchu historickej pravdy. Postupuje od antiky k vybraným lokali-
tám svojej vlasti. Na to nadväzuje posledná časť (Ján Ď

proti duchu historickej pravdy. Postupuje od antiky k
Ď

proti duchu historickej pravdy. Postupuje od antiky k
uračinský) – Zo sveta domov, v ktorej slo-

venský autor vykladá pôvod vybraných geografických názvov našej krajiny. Výber sa riadil jednak 
faktom zaujímavosti názvu, jednak sa orientoval na názvy, ktoré vyvolávali najviac polemík, resp. 
sa opierajú o väčší počet variantných výkladov.

163 Spoločné vydanie Mladých liet a vydavateľstva Albatros.ľstva Albatros.ľ
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Sprievodcom po tisícročnom vývoji myslenia (filozofie, vedy, vzdelania, ideo-
lógie) je kniha Istvána Benedeka (1915 – 1996) Cesta poznávania (z maď. [Aď. [Aď tu-
dás útja, 1972] prel. Milan Žuffa, 1978). Na základe vybraných pojmov z uvedených 
vied autor načrtáva vývin ľudského myslenia a kultúry v podstate od pravekých ľudí 
(Odkaz praveku) cez starovek (Mezopotámia, Egypt, Helada, Grécki myslitelia, Grécki 
lekári a hvezdári), stredovek (Stredovek), novovek (Renesancia, Storočie mechani-
ky, Osvietenstvo), 19. storočie (Obdobie meštianstva) až na prah minulého storočia 
(Dvadsiate storočie). Knihu uzatvára starostlivo vypracovaný vecný register164. 

Zásobnicou poznatkov z oblasti hudby je kniha Helmuta Zeraschiho
(1911 – 1979) Somár, stará r, stará r, star mama a iné hudobné nástroje (z nem. [Der Esel, die 
Grossmutter und andere Musikinstrumente, 1974] prel. Peter Zajac, verše Ján Štras-
ser, 1976; 2. vyd. 1979). Východisko tohto výkladu o hudobných nástrojoch, ktoré 
sa u nás používajžívajží ú v orchestroch a hudobných telesách, tvorí stručný náčrt histó-
rie hudobných nástrojov a ich rozdelenie podľa niekoľa niekoľ ľkých kritérií; v závere knihy 
sa nachádza zoznam odborných termínov z oblasti hudby so stručným výkladom. 
Autor príťažlivým spôsobom oboznamuje deti so špecifikami jednotlivých typov 
hudobných nástrojov, s ich históriou, výzorom, zvukom. Každý výklad je uzavretý 
krátkou hravou, často nonsensovou básničkou (verše v origináli vytvoril Werner Lin-
demann). 

Z oblasti astronómie sprostredkúva poznatky kniha Elwiry Milewskej (biogr. 
údaje nezist.) a astronóma Wlodzimierza Zonna (1905 – 1975) Nebo a kalendáNebo a kalendáNebo a kalend r
(z poľ. [Niebo i kalendarz, 1966] prel. Jozef Gazdľ. [Niebo i kalendarz, 1966] prel. Jozef Gazdľ ík, 1978) o vzťahu medzi nebeskými 
telesami, ročnými obdobiami a kalendárom. Pri hľadanľadanľ í odpovede na otázku, kto 
a prečo vynašiel kalendár, ako súvisia hviezdy s kalendárom, odkiaľ sa vzali zname-
nia zverokruhu a prečo sa u nás používa babylonskžíva babylonskží ý zverokruh, sa autori pohybujú 
rovnako v súčasnosti, ako aj v priestoroch dávnych civilizácií a metód, akými tieto 
civilizácie počítali plynúci čas. Pracujú s domnienkami aj s faktami, vždy však jedno 
od druhého seriózne oddeľujú. Odkrývajú proces, akým sa rodili kalendáre, vysvet-
ľujú tiež genézu a rozdiely medzi juliánskym a gregoriánskym kalendárom. Do vý-
kladov vstupujú aj krátke mýty a konfrontácie astronomických poznatkov z rôznych 
kultúr. Kniha je zaujímavá i z naratívneho hívneho hí ľadiska: kombinuje vľadiska: kombinuje vľ ýklad s rozprávaním, 
oslovuje čitateľa, aktivizuje ho. ľa, aktivizuje ho. ľ

Životopisná, faktograficky orientovaná  próza nebola v prekladovej tvorbe 
70. rokov bohato zastúpená. K takto orientovaným publikáciám patrí životopisný ro-
mán Stanislawa Szostakowského (1929 – 1994) O MikulášMikulášMikul ovi Koperníkoviíkovií  (z pokovi (z pokovi ľ. ľ. ľ
[O Mikołaju Koperniku, łaju Koperniku, ł 1971] prel. Anna Lehoťáková, 1973). Ide o vedecko-publicis-
tický typ literatúry faktu, ktorý sa vyhýba umeleckým prvkom. Ak po nich siahne, 
majú podobu citátu alebo parafrázy iných umeleckých diel. V tom zmysle sa v diele 

164 Mnohé výroky, ktoré autor cituje, nestratili aktuálnosť doposiaľ. V stave, v akom sa napr. nachľ. V stave, v akom sa napr. nachľ ádza 
slovenská justícia, by zrejme mnohí privítali platnosť zásady Chammurapiho kódexu (pochádza-
júceho z obdobia okolo r. 2300 p. n. l.).: „Ak sa niektorý Ak sa niektorý Ak sa niektor spor po vynesení rozsudku a po jeho vyko-
naní ukážukážuk e nespráe nespráe nespr vny pre sudcovu chybu, nech je sudca potrestaný dvanásťnťnť ásobkom trestu, proti 
ktoréktoréktor mu sa podalo odvolanie, a nech ho verejne navžnech ho verejne navžnech ho verejne nav dy pozbavia úradu“ (Benedek, s. 36). “ (Benedek, s. 36). “
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strieda výklad a opis. Autor rekonštruuje dobu a život vedca, málo pozornosti venu-
je rekonštrukcii jeho myslenia na ceste za novým názorom. Preto rozprávaniu chýba 
dramatizmus stvárnenia procesu vedeckého poznávania.

Naopak, na báze výraznejšej beletrizácie pravdivých udalostí, osobností, osobností í a miest-
nych i časových údajov je založená publikácia Herberta Wotta (1909 – 1989) Magal-
haesova cesta okolo sveta (z nem. [Magellans Reise um die Welt, 1975] prel. Elena Di-
amantová, 1979). Do faktografickej bázy tu vstúpil  rozprávač so svojou fikciou, ktorou 
dotvoril udalosti a diania, vymodeloval ľudské typy, a tak vznikol dobrodružne ladený 
cestopis, resp. románová biografia o uskutočnení prvej plavby okolo sveta.

V už citovanom článku R. Moric definoval úlohu náučnej literatúry vo vzťa-
hu k mladým čitateľom nielen ako potrebu ľom nielen ako potrebu ľ „otvoriť mladýmladýmlad m brým brý ám brám br ny do ríše techniky 
a vedy“, ale aj ako nevyhnutnos“, ale aj ako nevyhnutnos“ ť umožniť im „poznávať pravdu morápravdu morápravdu mor lky, svetonázoru, 
internacionalizmu a socialistickéinternacionalizmu a socialistickéinternacionalizmu a socialistick ho vlastenectva” (Moric 1976, s. 221). S” (Moric 1976, s. 221). S” touto požia-
davkou korešponduje preklad knihy Sergeja Alexejeva (1896 – 1969) Dekabristi
(z rus. Dekabristi, prel. Soňa Papsonová-Račková, 1977), prinášajúci pohľad na prvľad na prvľ é 
revolučné vystúpenie ruskej inteligencie 14. 12. 1825 na Senátnom námestí v Pet-
rohrade. Približuje ho od tajných príprav cez stvárnenie akcie až po jej následky: 
väznenia, popravy, nútené práce. Udalosť je zobrazená ako výsledok kolektívneho ívneho í
úsilia celej galérie postáv, pričom tendenčná jednostrannosť autora sa vyjavuje napr. 
v tom, že sa vyhol zachyteniu rozporov, ktoré medzi dekabristami jestvovali. Mies-
tami je próza zaťažená neprimeranou expresivitou (napr. vo forme  vtipkovania, nie 
vždy organické sú lyrické vložky); v románovej štruktúre sa uplatnila aj filmová „tech-
nika strihu, montáže, akcentovaná vizuálnosť obrazu, povýšobrazu, povýšobrazu, pov enie detailu nad celok”, ba ”, ba ”
„objavíobjavíobjav me aj prvky a postupy reportíme aj prvky a postupy reportí áže (práe (práe (pr ve ony podčiarkujú autenticitu faktu) a sú 
napokon i štylistické tylistické tylistick alúzie na rozprázie na rozprázie na rozpr vku, ba i na byliny” (Jur” (Jur” čo 1978, s. 501).

Požiadavku ideologického pôsobenia na mládež celkom priamočiaro napĺňa 
kniha Alexeja Dorochova (biogr. údaje nezist.) V zajatí V zajatí V zajat strachu (z rus. [Pro to, čego 
net, 1973] prel. Ján Štrasser, 1976). Publikácia o poverčivosti a strachu človeka pred 
neznámom je napísaná v duchu explicitného, útočného ateizmu. V tom zmysle od-
mieta vieru v Boha, propaguje ateizmus, stavia vedu do ostrej kontrapozície s vierou, 
mnohé veci viery vykladá primitívne, vulgarizujívne, vulgarizují úco. V konečnom  dôsledku kniha 
vyznieva ako publicistická propaganda.

Nedostatok obrazových náučných publikácií pre najmenších v pôvodnej tvor-
be v 70. rokoch aspoň čiastočne kompenzovalo niekoľko prekladov zahraničných 
kníh. Rainer Sacher (1939) v obrázkovej knihe Ako sa mení les (z nem. [Der verwan-
delte Wald, 1976] prel. Štefan Teren, 1978)165 deťom približuje prostredie lesa a jeho 
obyvateľov aľov aľ vysvetľuje im (viac pomocou ilustračnej vizuality než prostredníctvom 
textu) premenu lesa na úžitkové predmety. So životom zvierat z teplých i studených 
krajín, lesných i domácich oboznamuje najmenších preklad knihy ruského autora 
Jevgenija Čarušina (1901-1965) Moja prvá Moja prvá Moja prv zoológia (prel. Elena Jasová, 1979).

165 Spoluvydavateľom knihy bolo vľom knihy bolo vľ ýchodonemecké vydavateľstvo  Altberliner Verlag Groszer, Berlľstvo  Altberliner Verlag Groszer, Berlľ ín; 
ilustrátorom je autor.
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Mimoriadne dobrý ohlas mal však najmä preklad prvej poznávacej českej 
encyklopédie pre predškolákov, publikácia Mileny Lukešovej (1922 – 2008) vy-
tvorená v spolupráci s Bohumilom Říhom Veľkľkľ á ká k obráobráobr zkovázková á zková zkov knižknižkni ka pre malžka pre malž é deti
(z čes., 1976, prel. Maša Haľamovľamovľ á, 1979). Zaujímavá je nielen výberom hesiel, ale aj 
ich spracovaním v podobe minipríbehov zo života detí a sveta, ktorý ich obklopuje. 
Výber vychádza z predpokladaného detského záujmu o jednotlivé slová a vysvetle-
nia sú veľmi konkrétne a blízke detskému chápaniu. Heslá sú usporiadané abecedne 
a vysvetľujú pojmy z rôznych oblastí ľudskej činnosti.

Podobne ako v 60. rokoch, ani v 70. rokoch 20. storočia nebola ponuka pre-
kladov inonárodnej populárno-náučnej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny 
príliš pestrá, predsa len však výraznejšie rozširovala možnosti domácej faktografic-
kej literatúry pre deti a mládež, než to bolo v predchádzajúcom desaťročí. Zaiste 
sa pod to podpísala koncentrovaná starostlivosť vydavateľstva  Mladľstva  Mladľ é letá a jeho 
samostatná redakcia náučnej literatúry s viacerými edíciami (Delfín, Atlásky, Kniž-
nica mladého kozmonauta, Spútnik ai). Je však zaujímavé, že drvivá väčšina týchto 
prekladov bola vydaná koncom 70. rokov (1978, resp. 1979). Mohla to byť reakcia 
jednak na závery XV. zjazdu Komunistickej strany Československa (uskutočneného 
v roku 1976, na ktoré reagoval aj citovaný článok R. Morica v Zlatom máji), jednak 
na fakt, že rok 1979 bol Medzinárodným rokom dieťaťa, a teda vydavateľskľskľ á aktivita 
kníh pre deti sa vo všeobecnosti zintenzívnila, ívnila, í čo neobišlo ani preklady inonárodnej 
náučnej tvorby. 

 13 POÉZIA PRE DETI V PREKLADOVOM KONTEXTE 
  70. ROKOV
  (Zuzana Stanislavová)

V porovnaní so 60. rokmi 20. storočia, v ktorých prekladová poézia predo-
všetkým pre predčitateľov aľov aľ začínajúcich čitateľov predstavovala vľov predstavovala vľ ýznamný kvalita-
tívny prívny prí ínos a rozšírila dobovú domácu ponuku veršov pre deti, došlo v 70. rokoch 
v tejto oblasti k viditeľnému útlmu. Knihy prekladov z inonárodnej poézie vychádza-
li zriedkavejšie, pričom väčšinu z nich tvorili len niekoľkostránkové leporelá. Prav-
daže, mnohé z nich boli hravé, so zmyslom pre komiku, lyrickú skratku a absurditu, 
a navyše vo vynikajúcom preklade naslovovzatých básnikov a prekladateľov. Pove-ľov. Pove-ľ
dané platí napr. o leporelách ruských autorov Iriny Tokmakovej (biogr. údaje nezist.) 
Kde spí rybka (z rus. [Gde spit rybka, 1963] prebás. Ľubomír Feldek, 1972), Samuila 
Maršaka (1887 – 1964) Dietky z klietky (z rus. orig. [Detki vDietky z klietky (z rus. orig. [Detki vDietky z klietky kletke, 1952] prel. Ľubomír 
Feldek, 1975) a Cirkus hračiek (z rus. [Cirk iek (z rus. [Cirk iek Šapito, 1964] prebás. Tomáš Janovic, 1972). 
Vydarené leporelá pre najmenších pochádzali z českej literatúry, napr. rozprávka 
Marie Bieblovej (1909 – 1997) Slnečné deti (z deti (z deti čes. [Sluneční děti, 1972] prel. Tomáš 
Janovic, 1975), alebo pôvabné verše Josefa Kainara Indiáni (z ni (z ni čes. orig. prel. Jarmi-
la Štítnická, 1971), rovnako ako leporelá z poľskej literatľskej literatľ úry, napr. verše Anny Ka-
mieńskej (1920 – 1986) V kráľkráľkr ovstve plasteláľovstve plasteláľ ínyínyí  (z pony (z pony ľ. [W krľ. [W krľ ólestwie Plastelinii, 1970] 



158

prel. Krista Bendová, 1971) či nonsensové verše Ludwika Jerzyho Kerna Nosorožce 
v drožke (z poľ. [Mľ. [Mľ ądra poduszka, 1972] prel. Ľubomír Feldek, 1974). A hoci tieto ver-
še mali vysokú umeleckú úroveň, predsa len opusy, v ktorých vychádzali, boli rozsa-
hom skromné. 

Spomedzi publikácií, ktorí, ktorí é vyšli ako básnické knižky, kontext detskej poé-
zie na Slovensku obohatili verše už zo 60. rokov deťom známeho Juliana Tuwima
(1894 – 1953), vydané pod názvom PáPáP n Malilín Malilín Malil níní ček aček ač veľrybaľrybaľ   (z poľ. [Wiersze dľ. [Wiersze dľ ľa ľa ľ
dieci, 1955] prel. M. Vádieci, 1955] prel. M. Vádieci, 1955] prel. M. V lek, 1975). Humorné dobrodružstvá v podobe epickej poézie 
úsmevne sprevádzajú deti po svete ľudských slabostí, aj po zí, aj po zí ávažných veciach či 
krásach života a poznania, a robia tak bez akéhokoľvek moralizovania, so zmyslom ľvek moralizovania, so zmyslom ľ
pre nonsens a vtipnú jazykovú hru. Básne sú dynamické, vystavané na spojení reali-
ty a fantázie, prírodného a ľudského, tradičného a civilizačného, pričom sa nestráca 
ani latentný lyrický rozmer. Poznanie, ku ktorému každý z hrdinov Tuwimových lyric-
kých rozprávok dospeje, je formulované vtipnou pointou a často má v sebe dobro-
myseľne ironický rozmer, poetickosť sa spája so zábavnosťou a hravosťou. Podstatou 
diania je dobrodružstvo skúsenosti a tá je (ako konštatuje recenzent P. Števček 1976) 
invenčne vymyslená podľa logiky dobrodruľa logiky dobrodruľ žnej fantázie, pričom hrdinovia sú typic-
kými figúrkami, vo svojej podstate vyšinutými a zábavnými, a práve tým poľudšťujú 
hranatý svet, robia ho prijateľnejším – poeticky hravým. Pravdaže, básne J. Tuwima 
vychádzali aj osobitne, v leporelovej realizácii – napr. nonsensová báseň PáPáP n Trala-
linskýlinskýlinsk  (v preklade M. Vý (v preklade M. Vý á (v preklade M. Vá (v preklade M. V lka, 1979). 

Výber z tvorby jedného zo zakladateľov modernej ľov modernej ľ českej detskej literatúry 
Františka Hrubína Ako sa chytá radosť (z ť (z ť čes. prel. Milan Rúfus, 1978) ponúka de-
ťom predškolského veku okrem lyrických veršov riekankového typu a veršovaných 
rozprávok (Prvá rozprávka, Červená čiapočka) aj niekoľko prozaických rozprávko-
vých príbehov (O Smolíčkovi, O Nosáčikovi, O bielej lanke, Ako sa chytá slniečko). 
Pre Hrubínove rozprávky a básne je charakteristická láskavá atmosféatmosféatmosf ra, prítulnosť 
k domovu, prírode, dôverná ľudská blízkosť. Viaceré z Hrubínových básnických spra-
covaní rozprávkových látok vyšli v preklade M. Rúfusa aj samostatne ako leporelá 
– v sledovanom desaťročí napr. Malá rozprározprározpr vka o repe (1978), resp. v reedícii bola 
vydaná jeho veršovaná kniha DvakráDvakráDvakr t sedem rozprát sedem rozprát sedem rozpr vok (1972). Vvok (1972). Vvok sledovanom de-
saťročí vyšlo hneď v dvoch vydaniach aj jeho leporelo pre najmenších Čo tie oČo tie oČ čkčkč á ká k
vidia (1974, 1979). 

Poetické rozprávky Zdeňka Kriebela (1911 – 1989) Dúhová hová hov brábrábr na (z rovno-
menn. čes., 1977, prel. Ivan Kupec, 1979) sú svojím spôsobom básňami v próze. Od-
krývajú poéziu v obyčajných veciach a javoch okolo nás, metaforicky vyjadrujú ich 
zázračnosť (poštová známka, kúsok papiera, šijací stroj, budík, akvárium – ale aj noc, 
júnový mesiac, dážď). Krážď). Krážď átke lyrické útvary sú osnované na princípe hry na predsta-
vivosť, priť, priť čom je rozprávač štylizovaný do pozície vnímavých detských očí. Fantázia 
a hravosť smerujú k celistvému, nie k parciálnemu vnímaniu sveta; teda k vnímaniu, 
aké je dieťaťu vlastné. Verše charakterizuje vynaliezavá hra asociácií a jemný hu-
mor.
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V 70. rokoch vyšlo viacero obrázkových kníh pre deti. Jednou z najzaujíma-
vejších spomedzi nich bola kniha rakúskych autorov Helgy a Haima Lauthovcov166 

Toto je drevený Ivko (z nem. [Das ist das hölzerne Mandl, 1972] prebás. Ľubomír 
Feldek, 1972). Ide o báseň v próze postavenú na aditívnom princívnom princí ípe, aký pozná aj 
ľudová tvorivosť167 a ktorý svojou podstatou znamená hru s predstavou a jednodu-
chým priraďovanďovanď ím pojmov. Názorná ilustrácia na jednej strane knihy je sprevádza-
ná na druhej strane knihy minimalistickým textom, ktorý sa začína strohým: „Toto je 
drevený Ivko“, postupne sa“, postupne sa“  priraďujú ďalú ďalú ď šie vecné informácie („(„( dom dreveného Ivka“, 
„brábrábr na domu dreveného Ivka“, „dvere brádvere brádvere br ny domu dreveného Ivka“, cez my“, cez my“ š, mačku, 
mlieko, kravu, „trátrátr vu, ktorú žerie krava...“), pri“), pri“ čom sa už povedané vždy zopakuje celé; 
na tom práve je postavená vtipná hra. Záver, pointu tvorí jednoduchá oslava rados-
ti, života, sveta: „A slniečku ďakujeme / za to ďakujeme / za to ď šťastie, / šťastie, / šť že tu rastie / tráe tu rastie / tráe tu rastie / tr va, / ktorú žerie 
krava,“... Minimalistická práca so slovom teda vyúsťuje do vtipnej, hravej a pôvabnej 
absurdity, ktorá malého čitateľa teľa teľ ší. 

Iná veršovaná obrázková kniha preložená z nemčiny, kniha autora z bývalej 
NDR Gerharda Holtz-Baumerta (1927 – 1996) Rok má dvanásť  rozprározprározpr vok (z nem. vok (z nem. vok
[Von lustigen Wichten zwölf kleine Geschichten, 1968] prel. Maša Haľamovľamovľ á a Ján 
Turan, 1971), nepredstavuje v 70. rokoch významnejší prínos do poézie pre najmen-
ších. Tvorí ju dvanásť jednoduchých, tradicionalisticky ladených rečňovaniek na jed-
notlivé mesiace v roku.

Nedostatok prekladovej poézie pre staršie deti aspoň čiastočne kompenzo-
vali básne z českej klasickej literatúry, v tom smere hlavne veršované povesti Karla 
Jaromíra Erbena (1811 – 1870) zo zbierky Kytica z povestí Kytica z povestí Kytica z povest národnýchýchý  (z čes.  [Kytice 
z pověstí národních, 1861] prel. Ľubomír Feldek, 1977). Bolo to vôbec prvýkrát, čo 
sa táto básnická knižka dostala k slovenským deťom v slovenčine. Baladicky ladené 
veršované príbehy spracúvajú tému ľudského nešťastia, osudovosti, nenaplnenej 
alebo sklamanej lásky, v zmysle baladického žánru je hrdina (obyčajne je ním žena) 
za previnenie potrestaný.

K starším čitateľom smeroval aj vľom smeroval aj vľ ýber z bájkarskej tvorby Sergeja Michal-
kova Zrkadlo (z rus. [Pobasenki, 1966] prel. Miloš Krno, 1971). V duchu pravidiel 
žánru autor zdôrazňuje mravnosť, ť, ť čestnosť, pracovitosť, pracovitosť ť, statoť, statoť čnosť – charakterové 
vlastnosti človeka. V jeho bájkach popri zvieratách ako alegórii ľudských vlastností 
nezriedka vystupujú ľudia samotní a on sám sa nie vždy vyhol priamočiarejšiemu 
moralizovaniu, než bolo vzhľadom na ľadom na ľ žáner nevyhnutné. Výber Lýdie Kyseľovej zľovej zľ Mi-
chalkovových veršovaných i prozaických bájok pre deti vyšiel aj pod názvom Veselí Veselí Vesel
zajkovia (prel. Kveta Slobodníková; prebás. Ján Kostra et al., 1972). S. Michalkov je 
aj autorom leporela v slovenčine vydaného pod názvom Mačiatkačiatkač (1976, prekl. Ján 
Turan). 

166 Biografické údaje autorov nezistené.

167 Napr. text Bol jeden domček, v tom domčeku stolček, na stolčeku mišeku mišeku mi tička, atď.ď.ď
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Ponuku poézie pre deti v preklade do slovenčiny rozšírili ešte i na jazyko-
vú hru orientované verše ruskej autorky Agnije Bartovej (1906 – 1981) Lampášikášikáš
(z rus. [Fonarik; Za cvetami v zimnij les] vybral a prel. Ján Turan, 1974). 

Už vyššie sa spomínalo, že v 70. rokoch 20. storočia bola  pomerne bohatá 
produkcia leporel, textových (básnických či prozaických) i beztextových, vydaných 
prvýkrát i v reedíciách. Okrem autorov, ktorých sme v tejto súvislosti už spomenuli, 
do nej prispeli knihy Vitalija Biankiho (Líška a myšmyšmy ka, 1970, v preklade M. Ferka), Vla-
dimíra Sutejeva (Pod hríbomíbomí , 1970; Mňau – mňau, 1971 – obidve v preklade M. Ďu-
ríčkovej), Katalin Vargovej (Líška zlodejka; Rukavička, obidve 1973 v preklade M. Ha-
ľamovej), Mychajla Kociubynskľamovej), Mychajla Kociubynskľ ého (O dvoch capkoch, 1978, v preklade Nadeždy Šol-
týsovej), Waltera Krumbacha (Kto chodí po streche, 1978 v prekl. Teodory Handzovej), 
Klausa Pavla Dietera (Prečo?, 1979 v prekl. T. Handzovej), Thomasa Schleusinga (Ko-
šieľka aľka aľ nohavice; Odkiaľ je jabľ je jabľ ĺčko – obidve 1979 v prekl. Štefana Terena) a Gertrudy 
Zuckerovej (Dobrú noc, 1979, v prekl. Š. Terena).

Prekladová poézia pre deti teda v 70. rokoch 20. storočia zaostávala za pre-
kladmi prózy. Tento deficit v istom zmysle korešpondoval so situáciou v pôvodnej 
básnickej tvorbe, ktorá sa v sledovanom desaťročí ešte len pripravovala na príchod 
novej vlny mladých básnikov. Tri najvýraznejšie osobnosti slovenskej detskej poézie 
70. rokov, Ľ. Feldek, T. Janovic a M. VáM. VáM. V lek, sa však prezentovali aj ako významní pre-
kladatelia poézie pre deti.
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