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Prítomná monografia nadväzuje na výsledky výskumu prekladovej produk-
cie pre deti a mládež, ktorá bola v slovenčine vydaná v 60. rokoch 20. storočia. Pri 
formulovaní základnej výskumnej otázky sme v uvedenom výskume vychádzali 
z tézy literárneho historika, že v predmetnom desaťročí „okrem štandardných prých prý ách prách pr c 
vychádzajú i diela reprezentatívne aívne aí v tvorivýtvorivýtvoriv ch prekladochých prekladochý “, pri“, pri“ čom „päťdesiate roky äťdesiate roky äť
sú v tomto zmysle obdobím stagnaím stagnaí čnýmýmý “ (Sliacky 2007, s. 250). Na tomto pozad“ (Sliacky 2007, s. 250). Na tomto pozad“ í teda 
výskumná otázka znela: Do akej miery obstojí tvrdenie, že 60. roky 20. storočia boli 
„zlatým vekom“ nielen pôvodnej slovenskej, ale aj prekladovej literatúry pre deti 
a mládež? Nové čítanie textov a ich analýza potvrdili kompatibilitu úrovne prekla-
dovej tvorby a jej hodnôt, ktorými obohatila náš domáci kontext, s hodnotovým 
posunom, ku akému v 60. rokoch došlo v pôvodnej slovenskej literatúre pre deti 
a mládež. Výskum potvrdil aj predpokladaný fakt, že tak ako v pôvodnej tvorbe, aj 
v oblasti prekladu sa kvalita rodila postupne; približne od polovice desaťročia bola 
však prítomná už systémovo a neodškriepiteľne. 

Na vytvorenej báze pokračoval výskum prekladovej produkcie 70. rokov 
20. storočia. ZáZáZ kladná vývýv skumnýskumný á otázkaázkaá tentoraz smerovala k zisteniu skutočnosti, 
do akej  miery a akým spôsobom poznamenala v 70. rokoch vydavateľskľskľ ú politiku 
v oblasti prekladovej tvorby pre deti a mládež a umeleckú kvalitu importovanej lite-
ratúry „normalizácia“ a s ňou súvisiace ideologické pritvrdenie, k akému došlo po in-
vázii spojeneckých vojsk do Československa v auguste 1968. Vydavateľskľskľ ý rok 1969 
v Mladých letách totiž akoby ukazoval reakciu na udalosti z augusta 1968 – tichý 
protest v tom zmysle, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dramaticky pokle-
sol počet prekladov z ruštiny1. Pravda, v uvedenom roku sme zaznamenali výrazný 
pokles počtu preložených kníh pre deti vôbec (čo mohlo súvisieť s riešením vážnych 
spoločenských problémov). 

ÚVOD

(Zuzana Stanislavová)

1  Literatúra z krajín bývalého Sovietskeho zväzu bola v prekladoch zo 60. rokov zastúpená v roz-
sahu od približne 43% (rok 1961) po 7 % (rok 1969), spravidla však v rozmedzí 15 – 28 % ročne. 
V druhej polovici 60. rokov je viditeľný výraznejší zástoj prekladov najmä z anglofóanglofóanglof nnej oblasti: 
kým v roku 1960 to z tejto jazykovo-kultúrnej oblasti boli preklady vyslovene ojedinelé, v roku 
1969 bolo z angličtiny preložených už okolo 15 kníh (bližšie Stanislavová a kol., 2012). V poklese 
prekladov z ruštiny okolo roku 1969 sa dá vidieť jednak výsledok nadväzovania živých kultúrnych 
kontaktov so Západom v druhej polovici 60. rokov a určité „vytesňovanie“ prepojenia výlučne 
s východnou zónou, ale tiež protestná reakcia na august 1968.
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Výskum prekladovej produkcie pre deti a mládež v 70. rokoch 20. storočia sa 
realizoval s predpokladom, že s ohľadom na spoloľadom na spoloľ čensko-politickú situáciu na Slo-
vensku po vstupe spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a na násled-
nú „normalizáciu“ bude v oblasti vydavateľskej politiky 70. rokov evidentnľskej politiky 70. rokov evidentnľ é jednak 
vyššie zastúpenie titulov viditeľne poznačených preferovanou ideológiou, jednak že 
bude citeľný aj výraznejší príklon k prekladaniu literatúry z krajín socialistického blo-
ku (predovšetkým z vtedajšieho Sovietskeho zväzu), s čím bude súvisieť (v porovna-
ní so 60. rokmi) pokles prekladov z krajín západného sveta. 

Metodologickou bázou výskumu bolo aj v prípade prekladovej produkcie 
70. rokov heuristické spracovanie materiálu na základe induktívnej metívnej metí ódy. S tým 
súvisel analyticko-interpretačný prístup k textom v rámci jednotlivých žánrových 
a žánrovo-tematických subsystémov, vyúsťujúci do komparatívnych operívnych operí ácií a na-
pokon do formulácie syntetizujúcich záverov2. 

Žánrovú štruktúru analyzovanej batérie textov tvorili nasledujúce okruhy: 
spoločenská próza (t. j. príbehy zo života detí a mládeže) – v tom rámci boli osobitne 
analyzované a interpretované vybrané tematické okruhy (vojnová próza, biografic-
ká a autobiografická tvorba), ostatná próza tohto žánrovo-tematického subsystému 
bola kategorizovaná z vekového a rodového aspektu (próza pre dievčatá, próza pre 
chlapcov, próza s detským hrdinom); autorská rozprávka, ľudová rozprávka, povesti, 
báje a eposy, dobrodružná literatúra a science-fiction, umelecko-náučná próza, poé-
zia (vrátane leporel)3. Autorský kolektív sa vív sa ví procese heuristického výskumu naďalej ďalej ď
orientoval takmer výlučne na prvé vydania preložených titulov. 

V prítomnej monografii ponúka bádateľskľskľ ý kolektív zív zí ávery, ku ktorým dospel 
na základe hľadania odpovedľadania odpovedľ í na viacerí na viacerí é výskumné otázky. 

Prvá Prvá Prv otázka ázka á smerovala k zisteniu odpovede na to, aká bola proporcionalita 
prekladovej tvorby z hľadiska ľadiska ľ žánrov i z hľadiska zastľadiska zastľ úpenia jednotlivých národných 
literatúr a čo bolo jej príčinou. 

So žánrovou štruktúrou prekladovej tvorby v predmetnom desaťročí súvisí 
druhá otázkaázkaá : Ako napĺňal prekladový kontext 70. rokov dobové predstavy o po-
dobe a požiadavky na poslanie literatúry pre deti a mládež? Inými slovami: V akom 
rozsahu bola prekladová prekladová prekladov tvorba pre deti a mládež dež de v 70. rokoch ideovo poplatná dobo-
vévév mu režmu režmu re imu? A aká aká ak bola z hľadiska umeleckľadiska umeleckľ ýadiska umeleckýadiska umeleck ch hodných hodný ôt? Na konci desaťročia, v rozho-
vore s E. Krššákovou (Romboid 1979, č. 9, s. 9 – 13) totiž Rudo Moric, vtedajší riaditeľ 

2  Tak ako pri výskume produkcie 60. rokov 20. storočia, aj v tomto prípade sa pokúšame nájsť od-
povede na čiastkové otázky odvíjajíjají úce sa od základnej výskumnej otázky. 

3  Treba upozorniť na to, že podobne ako databáza textov preložených v 60. rokoch, ani databáza 
textov vydaných v 70. rokoch v preklade do slovenčiny, s ktorými sme pracovali, nebola úplná; 
opierame sa o rešerš vyhotovenú Národnou knižnicou v Martine, v ktorej však (ako sme postupne 
zistili) mnohé tituly chýbajú (príležitostne sme ju teda dopĺňali o ďal ďal ď šie objavené tituly); k mno-
hým titulom sa už nebolo možné dostať fyzicky. Ale aj neúplná bibliografia umožňuje nahmatať 
a formulovať dobové trendy. V tejto súvislosti treba ešte podotknúť, úť, úť že v bibliografickom zázna-
me uvádzame spravidla prvé pôvodné vydanie textu v origináli (pokiaľ sme sa k tejto informácii 
dostali), aby sa tak signalizovala doba vzniku textu. Podobne sme sa usilovali uvádzať základné 
biografické údaje o autorovi (rok narodenia, resp. aj úmrtia); tieto informácie však v mnohých 
databázach chýbali (najmä u ruských autorov). 
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v podstate monopolného vydavateľstva detskľstva detskľ ých kníh Mladé letá, konštatuje: „Pre 
všvšv etky vekové etky vekové etky vekov stupne v roku vydávame vyšvame vyšvame vy e dvesto titulov. Z toho polovica sú pôvodnej“
(s. 12), ale zároveň poukázal na nedostatok zábavnosti, humoru a smiechu v dobo-
vej tvorbe pre deti. Z toho odvodzujeme tretiu výtretiu výtretiu v skumnýskumný ú otázkuázkuá : AkýAkýAk m spým spý ôsobom 
a na akej úrovni dokárovni dokárovni dok zala prekladová zala prekladová zala prekladov tvorba kompenzovať nedostatkové žánedostatkové žánedostatkov nre a tóny
pôvodnej literatúry pre deti a mládeždežde ? Ke? Ke? ďže kniha pre deti je nemysliteľná bez ilustrá-
cií, osobitní, osobitní ý záujem bol venovaný tejto problematike, čo sa odzrkadlilo vo štvrtej 
výskumnej otázke: Aká Aká Ak bola úroveň ilustračnej realizácie prekladov a v akej miere do-
chádzalo k preberaniu pôvodných ilustrých ilustrý ách ilustrách ilustr cií v prekladoch cudzojazyčprekladoch cudzojazyčprekladoch cudzojazy ných kných kný íh pre deti íh pre deti í
a mládeždežde ?

Odpovede na položené otázky sú (podobne ako pri analýze 60. rokov) for-
mulované na zá klade prevažne literárnohistorických, sčasti literárnoteoretických 
výskumných me tód. Tri kapitoly vedeckej monografie poskytujú predovšetkým 
panoramatický pohľad na ľad na ľ žánrové, hodnotové a poetologické tendencie v prekla-
doch prózy, poézie a drámy pre deti a mládež do slovenčiny a na profil prekladovej 
tvorby z hľadiska ilustrľadiska ilustrľ ácie. V rámci prvej kapitoly je aj tentoraz najväčšia analytická 
pozornosť venovaná spoločenskej próze, dobrodružnej próze a autorskej rozpráv-
ke, teda žánrom, ktoré boli v prekladoch zastúpené po kvantitatívnej, prívnej, prí ípadne aj 
po kvalitatívnej strívnej strí ánke najbohatšie. Prehľadovľadovľ ú analýzu Zuzany Stanislavovej dopĺ-
ňajú a v istom zmysle konkretizujú interpretačné podkapitoly venované vybraným 
prózam rozprávkovej tvorby (Radoslav Rusňák), dobrodružnej, najmä detektívnej ívnej í
literatúry (Danka Lešková) a vedeckej fantastiky (Peter Karpinský). Interpretačné 
pohľady na vybranľady na vybranľ é prekladové diela vypichujú texty, ktoré znamenajú obohate-
nie žánrového kontextu čítania slovenských detí o diela s nadčasovou platnosťou 
a hodnotou (autorská rozprávka)4, resp. predstavujú prínos do žánrových oblastí, í, í
ktoré sa v pôvodnej tvorbe javia ako dlhodobo nedostatkové (dobrodružná litera-
túra a science-fiction). V druhej kapitole (Adela Mitrová) je špeciálna pozornosť ve-
novaná dramatickej tvorbe, pričom ide o prvotný vstup do skúmanej problematiky. 
Vý skum sa zámerne obmedzil (predovšetkým pre zložitú dostupnosť pramenných 
dokumentov k rozhlasovej a televíznej tvorbe) len na knižne publikované divadel-
né hry, resp. na diela vydané vo forme tzv. rozmnožených rukopisov. Tretia kapitola 
ponúka analýzu ilustračnej stránky prekladovej tvorby v 70. rokoch. Prvá podkapi-
tola (Michal Tokár) sa orientuje na vklad slovenských ilustrátorov, pričom koncepcia 
poznámok jej autora o ilustrovaných vydaniach prekladov literatúry pre deti a mlá-
dež je determinovaná analýzou literárnych a dramatických textov tejto publikácie, 
vychádza teda zo žánrovej štruktúry prekladov ilustrovaných kníh. Takáto koncepcia 
nie je pre ilustrácie ideálna, pretože mnohí výtvarníci ilustrovali viaceré žánre, a tak 
sa stráca kompaktný a prehľadnľadnľ ý obraz ilustrátora, jeho celkový ilustrátorský prínos. 
Preto do záveru svojej podkapitoly M. Tokár zaraďuje stručný prehľad autorskľad autorskľ ých 

4 Interpretované rozprávkové texty sú vybrané tak, aby boli zastúpené diela, ktoré v podstate ka-
nonizujú hodnotovú i poetologickú tvár kvalitnej autorskej rozprávky 70. rokov a reprezentujú 
niekoľko rozličných žánrových variantov.
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tendencií ilustračného smerovania prekladovej literatúry predmetného desaťročia. 
Druhá podkapitola (Iveta Gal Drzewiecka) reflektuje skutočnosť, ako domť, ako domť áci kontext 
rozširujú ilustrácie prevzaté z inonárodných kultúrnych oblastí, prií, prií čom zo zorného 
uhla nevypúšťa ani 60. roky 20. storočia5. Autorka tejto podkapitoly sa pridržiava 
kategorizácie ilustrácií podľa nľa nľ árodnej príslušnosti pôvodiny, teda aj ilustrátora, čím 
sa približuje koncepcii A. Mitrovej v jej pohľade na prekladovľade na prekladovľ ú drámu pre deti a mlá-
dež. Explicitné sumarizujúce konštatovania prináša záver monografie.

To, čo autori publikácie ponechali bokom od svojho výskumného záujmu, je 
charakter a kvalita prekladu jednotlivých literárnych diel. Tejto otázky sa dotkli iba 
príležitostne, v prípadoch, ktoré sa ukázali určitým (pozitívnym ívnym í či negatívnym) spívnym) spí ô-
sobom zvlášť príznakové. Dané kritérium totiž spadá už do oblasti teórie prekladu, 
ktorá nie je kompetenčnou doménou autorov monografie, a teda nebola ani súčas-
ťou ich výskumného zámeru.

Na predložené výsledky vedeckého výskumu nadviaže podobne štruktúro-
vaný výskum 80. rokov 20. storočia. Pred výskumným tímom zostane potom úlo-
ha literárnohistorickej syntézy výsledkov získaných výskumom troch prebádaných 
desaťročí so zámerom otvoriť touto syntézou výskum žánrových, poetologických 
a hodnotových aspektov prekladov literatúry pre deti a mládež do slovenčiny po ro-
ku 1990.

5  Pri analýze ilustračnej tvorby v importovanej literatúre pre deti a mládež vydanej v slovenskom 
preklade v 60. rokoch 20. storočia bol aspekt preberania pôvodných ilustrácií len marginálne na-
črtnutý.


