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Podobne ako pri sumarizácii výsledkov výskumu v 60. rokoch, aj tentoraz sa 
vrátime k výskumnému problému: Do akej miery a akýakýak m spým spý ôsobom poznamenala 
v 70. rokoch vydavateľskľskľ ú politiku v oblasti prekladovej tvorby pre deti a mládež dež de a ume-
leckú kvalitu importovanej literatúry „normalizácia“ a s ňou súvisiace ideologické visiace ideologické visiace ideologick pritvr-
denie, k akéakéak mu došlo po inválo po inválo po inv zii spojeneckýzii spojeneckýzii spojeneck ch vojsk do ých vojsk do ý Československa vČeskoslovenska vČ auguste 1968?

Ako sme už spomínali, vychádzali sme z predpokladu, že s ohľadom na spo-ľadom na spo-ľ
ločensko-politickú situáciu na Slovensku po auguste 1968 a na následnú „normalizá-
ciu“ pomerov v spoločnosti bude v oblasti vydavateľskej politiky 70. rokov evidentnľskej politiky 70. rokov evidentnľ é 
jednak vyššie zastúpenie titulov viditeľne poznačených ideologickou tendenčnos-
ťou, jednak aj vyššie zastúpenie prekladov z literatúry krajín socialistického bloku 
(predovšetkým z vtedajšieho Sovietskeho zväzu), s čím by mal súvisieť (v porovnaní 
so 60. rokmi) pokles prekladov z krajín západného sveta. Pritom máme na zreteli 
slová belgického teoretika prekladu Andrého Lefevera: „Pri preklade ide, samozrejme, 
o prepisovanie originálu. Všlu. Všlu. V etky druhy prepisovania, nech je ich zámer akýmer akýmer ak koýkoý ľvek, od-ľvek, od-ľ
rážrážr ajú určitú ideológiu a poetiku, čím včím včí podstate manipulujú literatúru, aby fungovala 
v danej spoločnosti daným spým spý ôsobom. Prepisovanie je manipulácia, ktorá cia, ktorá cia, ktor slúži mocen-
skýskýsk m zým zý áujmom“1“1“ . Očakávali sme, že v desaťročí, ktorčí, ktorčí é bolo charakteristické sústrede-
ným ideologickým nátlakom, bude táto „manipulácia“ zjavná už aj vo výbere textov 
na preklad.

Odpovedzme si najprv na prvú výskumnú otázku: Aká Aká Ak bola proporcionalita 
prekladovej tvorby z hľadiska ľadiska ľ žánrov i z hľadiska zastľadiska zastľ úpenia jednotlivýpenia jednotlivýpenia jednotliv ch ných ný árodných li-ých li-ý
teratúr a čo bolo jej príčinou? V tej súvislosti budeme sledovať aj odpoveď na druhú 
a tretiu výskumnú otázku: Ako napĺňal prekladový al prekladový al prekladov kontext 70. rokov dobové kontext 70. rokov dobové kontext 70. rokov dobov predsta-
vy o podobe literatúry pre deti a mládež dež de a požiadavky na jej poslanie? 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 ?

V priebehu 70. rokov bolo do slovenčiny preložených približne šesťsto titulov 
inonárodnej literatúry pre deti a mládež, z toho v približne štyristo prípadoch išlo 
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o prvé vydanie. Spomedzi uvedeného celkového počtu okolo dvesto titulov patrilo 
do sfédo sfédo sf ry príbehov zo života detí a mládeže, z toho približne sto štyridsať titulov tvori-
li prvé vydania, zvyšok reedície. Favorizovanie spoločenskej prózy pre deti a mládež 
bezpochyby korešponduje s oficiálnymi dobovými požiadavkami, v rámci ktorých sa 
v literatúre pre deti a mládež v 70. rokoch viac alebo menej viditeľne uprednostňo-
vala tematika súčasného detstva a dospievania; dalo sa teda očakávať, ť, ť že táto úloha 
by sa mala v určitom zmysle odzrkadliť aj v ideovo-tematickom profile prekladaných 
textov. Navyše práve v 70. rokoch nebola táto žánrovo-tematická oblasť v pôvod-
nej tvorbe zvlášť bohato zastúpená; preklady teda mali šancu vhodne dopĺňať po-
nuku domácej tvorby, čo bolo vítané tak v literatúre pre malých, ako aj v literatúre 
pre dospievajúcich čitateľov. Vľov. Vľ 70. rokoch bolo v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 
frekventované zobrazenie druhej svetovej vojny, spravidla v jej subjektivizovanej, 
zvnútornenej podobe, vo väzbe na autorské spomienky na vlastné, vojnou trauma-
tizované detstvo. To zostalo čiastočne charakteristické aj pre preklady tohto tema-
tického zamerania, hoci tu sa častejšie objavoval aj motív priameho zapojenia detív priameho zapojenia detí í 
do odboja a vojna zarezonovala aj v dobrodružnej modulácii. Spomedzi príbehov 
tematizujúcich vojnovú tematiku medzi najkvalitnejšie patria prózy francúzskej au-
torky M. Albrandovej, poľskej prozaiľskej prozaiľ čky H. Rudnickej a ruského autora G. Maškina. 

Viaceré prózy s vojnovou tematikou sa nevyhli ideologickej tendenčnosti, tá 
však bola prítomná aj v príbehoch s tematikou súčasnosti. Explicitne, napr. vo forme 
priamych výrokov, sa tento fenomén neprejavoval často, viac bol prítomný prostred-
níctvom tematických prvkov (propagačný rozmer práce v komsomole alebo v pio-
nierskej organizácii, deformované modelovanie postáv a vzťahov podľa ideologic-ľa ideologic-ľ
kého kľúča, forma trestov ako zo schematickej literatúry a pod.). Uvedené prvky sa 
nevyskytovali len v ruskej literatúre, ale aj v prekladoch predovšetkým z bulharskej 
literatúry a z literatúry bývalej NDR, čiastočne z českej a rumunskej literatúry. Teda 
práve spoločenská próza s dospievajúcim hrdinom (dievčenská o chlapčenská) bola 
najviac zasiahnutá otvorenou alebo skrytejšou prítomnosťou ideologickej tendenč-
nosti, a tak spomedzi všetkých žánrov zaplatila politickej situácii na Slovensku naj-
vyššiu dobovú daň. Ideológiou priamo zasiahnutá oblasť príbehov zo života detí 
a dospievajúcich tvorila však predsa len menšiu časť prekladovej produkcie. Popri 
nej a popri početnom (z hľadiska ideolľadiska ideolľ ógie) neutrálnom štandarde vychádzali aj die-
la kvalitné, ktoré si zaslúžia čitateľskľskľ ú (a niektoré z nich po rokoch azda aj novú vyda-
vateľskľskľ ú) pozornosť, pretoť, pretoť že nestratili nič zo svojho pôvabu a aktuálnosti. Z tvorby 
pre mladších čitateľov spomeľov spomeľ ňme diela švédskych autoriek A. Lindgrenovej, M. Gri-
peovej, G. Lindeovej, francúzskych autorov C. Vivierovej, R. Goscinniho, ruských au-
torov J. Sotnika, V. Dragunského, A. Alexina, V. Goľavkina, ľavkina, ľ českých autoriek H. Do-
skočilovej, H. Šmahelovej, poľskej autorky S. Platľskej autorky S. Platľ ównej, holandského autora M. De-
Jonga. V prekladovej tvorbe pre starších čitateľov aľov aľ  čitateľky bolo len neveľa opusov ľa opusov ľ
s nadčasovým prínosom: preklady próz amerických prozaičiek C. MacCullersovej, 
E. Ch. Nevilleovej, resp.  aj českej autorky I. Hercíkovej. Preklady z inonárodných lite-
ratúr teda v 70. rokoch síce zapĺňali jestvujúce medzery v oblasti pôvodných povie-
dok, románov a noviel pre deti a mládež, ale ich prínos hlavne v čítaní pre starších 
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recipientov bol poväčšine len kvantitatívny (napr. poívny (napr. poí četnosť preložených dievčen-
ských románov nebola vyvážená kvalitou). V každom prípade bolo však mohutné 
zastúpenie prekladov spoločenskej prózy pre deti a mládež v súlade s dobovo po-
stulovanou požiadavkou „pravdivého“, t.j. realistick“, t.j. realistick“ ého stvárňovania sveta.

Druhou najviac zastúpenou žánrovou oblasťou prekladov bola dobrodružná 
próza a science fiction (resp. fantasy) – vyšlo okolo sto šesťdesiat titulov, z toho pri-
bližne stovka v prvom vydaní. Vydávanie dobrodružných žánrov sa výrazne zdynami-
zovalo už v priebehu 60. rokov. 70. roky teda nadviazali na tento trend, pričom zrej-
me išlo o pretrvávanie aj inej tendencie z predchádzajúceho desaťročia: prekladmi 
kompenzovať nedostatočne rozvinutú domácu tvorbu v žánrovo-tematickej oblasti, 
po ktorej jestvoval permanentný dopyt najmä zo strany chlapčenských čitateľov. Vy-ľov. Vy-ľ
dávaniu dobrodružnej literatúry však okrem tohto „komerčného“ aspektu zaiste na-
hrávala aj skutočnosť, ť, ť že sledovaný žánrový okruh bol považovaný za „oddychovú“, ú“, ú“
zábavnú spisbu, ktorú ako takú od 60. rokov tolerovali v čítaní mladých už aj odbor-
níci a ktorej (ako o tom svedčia slová v úvode citovaného R. Morica) sa na domácom 
trhu pociťoval skôr nedostatok ako prebytok. Vo vydavateľskej prekladovej produk-ľskej prekladovej produk-ľ
cii boli zastúpené pestré dobrodružné žánre a tento druh literatúry mohutne vychá-
dzal aj v reedíciách; stále nanovo boli publikované diela autorov, ktorí už dávno pat-
rili ku klasike žánrového okruhu (J. Verne, A. Dumas, J. F. Cooper, K. May atď., ale aj ď., ale aj ď
J. O. Curwood, R. T. Seton a iní). K najlepším prekladovým titulom, ktoré mali v 70. ro-
koch na Slovensku svoju premiéru, patria knihy švédskych  autorov F. N.  Piratena, 
A. Lindgrenovej, dánskej autorky C. Boedkerovej, francúzskej autorky C. Aubryovej, 
holandskej autorky M. Diekmannovej, anglického autora J. R. R. Tolkiena, ruských au-
torov G. Trojepoľskľskľ ého, K. Bulyčova, českého autora J. Tomečka, východonemenckej 
autorky L. Welskopfovej-Henrichovej a niektorých ďalďalď ších. V dobrodružnej literatúre 
sa spravidla ideologická tendenčnosť prejavovala len skryto (najčastejšie zdôrazne-
ním sociálnych krívd vívd ví spoločnosti).

Vysoko zastúpenou zostáva v 70. rokoch aj autorská rozprávka (približne sto 
titulov, z toho okolo sedemdesiat v prvom vydaní), hoci v porovnaní so 60. rokmi sa 
„prepadla“ z prvého až na tretie miesto v poradí – zrejme aj z dôvodu dobre rozvinu-
tého domáceho kontextu, ktorý dokázal uspokojivo saturovať potreby detských či-
tateľov, aľov, aľ tak si vydavateľskľskľ á politika mohla dovoliť (pravdaže, v rámci možností i li-
mitov nastavených mimoliterárnou dobovou situáciou) uskutočňovať dôkladnejšiu 
selekciu titulov vybraných na preklad. Aj v tomto okruhu okrem klasických hodnôt 
(rozprávky bratov Čapkovcov, J. Ladu, O. Sekoru, N. Nosova, K. Čukovského, A. Lin-
dgrenovej, G. Rodariho atď.) vychď.) vychď ádzali po prvýkrát v preklade pôvabné rozprávky 
českých autorov V. Čtvrtka, F. Nepila, A. Mikulku, O. Hejnej, D. Mrázkovej, švédskej au-
torky T. Janssonovej, anglickej autorky M. Nortonovej, dánskeho autora O. L. Kirke-
gaarda, nórskej autorky Z. Hoppovej, nemeckých autorov M. Endeho, O. Preusslera, 
J. Guggenmosa, škótskeho autora J. M. Barrieho, poľskľskľ ého autora L. J. Kerna, ruského 
autora E. Uspenského. Autorské rozprávky preložené do slovenčiny neboli zaťažené 
ideologickou propagandou a väčšina z nich (aj vyššie nemenovaných autorov) pred-
stavovala hodnotný vklad do dobového čítania detí.
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Menej zastúpená bola ľudová rozprávka a povesť, teda ť, teda ť žánre, ktoré sa však 
v 70. rokoch tešili nadštandardnej pozornosti v rámci pôvodnej tvorby. Národnostný 
záber prekladov v týchto žánrových okruhoch bol azda ešte širší než v 60. rokoch: 
okrem obligátneho vydávania rozprávok a povestí z krajín bývalého ZSSR a jeho 
socialistických satelitov (predovšetkým slovanských krajín) vyšlo viacero prekladov 
z rozprávkového a povesťového bohatstva severoeurópskych (nórskych, dánskych) 
a západoeurópskych (francúzskeho, škótskeho) národov. Predovšetkým sa však aj 
v tejto žánrovej oblasti odzrkadlil stále pretrvávajúci záujem o kultúru Indiánov, 
k tomu sa pridružilo sprostredkovanie folklórneho slovesného dedičstva aj ďalďalď ších 
exotických kultúr (mongolské, bengálske, indické, maurské, filipínske, kubánske, es-
kimácke, swahilské rozprávky, báje a povesti). Osobitosťou desaťročia bolo pomer-
ne vysoké zastúpenie mýtov, legiend a eposov v prekladoch do slovenčiny (čínska 
Povesť o krásnej Ašme; kórejské, havajské mýty; uzbecký, starogrý, starogrý écky, indický epos; 
staroislandské ságy). Keďže spravidla zdôrazňovali zápas hrdinov o zachovanie rodu, 
o spravodlivosť a česť, ich publikovanie moť, ich publikovanie moť žno vnímať aj ako šifrovanú, do obrazov 
ukrytú výpoveď o hodnotách, po ktorých sa v danej dobe šliapalo, a apokryficky vy-
jadrený odpor proti násiliu. Predovšetkým však sprostredkúvali mladému čitateľovi ľovi ľ
multikultúrny rozmer sveta. 

Viac-menej na okraji vydavateľskej pozornosti (zaiste aj vzhľskej pozornosti (zaiste aj vzhľ ľadom na obme-ľadom na obme-ľ
dzenú ponuku z inonárodného kontextu) sa ocitla poézia a umelecko-náučná lite-
ratúra pre deti. Príčinou slabého zastúpenia detskej poézie v dobovom preklada-
teľskom kontexte bola pravdepodobne nedostatoľskom kontexte bola pravdepodobne nedostatoľ čná ponuka možností na preklad 
spoza hraníc; núdzou na kvalitných prekladateľov poľov poľ ézie slovenská literatúra v tom 
čase totiž netrpela (pripomeňme si hoci M. Váme si hoci M. Váme si hoci M. V lka, Ľ. Feldeka či T. Janovica). Predsa 
však len vyšlo aj niekoľko básnických prekladových skvostov (poľskľskľ ý autor J. Tuwim, 
rakúski autori H. a H. Lauthovci, český autor F. Hrubín). Príznakovou je v prekladoch 
poézie drvivá prevaha básnickej tvorby pre najmenších čitateľov (aj preto sa vľov (aj preto sa vľ da-
nom druhovom kontexte nachádza veľmi veľa leporel) aľa leporel) aľ absolútna absencia poézie 
pre staršie deti. Zaiste aj vzhľadom na uvedenľadom na uvedenľ ú skutočnosť zostala detská preklado-
vá poézia voči ideologizácii v podstate imúnna. Podobnú príčinu ako nízke zastúpe-
nie poézie v prekladoch do slovenčiny mohlo mať v 70. rokoch aj slabšie zastúpenie 
prekladovej umelecko-náučnej literatúry, ktorá by bola intencionálne nasmerovaná 
k detskému čitateľovi (medzi najlepľovi (medzi najlepľ šie prekladové diela patria knihy nemeckého au-
tora H. Zaraschiho, poľskej autorky E. Milewskej, ľskej autorky E. Milewskej, ľ českej autorky M. Lukešovej).

V prekladovej tvorbe 70. rokov (podobne ako v 60. rokoch) bola na tom spo-
medzi literárnych druhov najslabšie dráma. Knižne vydané diela ukazujú, že chu-
dobná bola najmä dráma pre staršie deti. Bohatšie rozvinutá bola dráma pre malých 
adresátov, v ktorej sa nájdu diela inscenačne živé doposiaľ, pri ktorľ, pri ktorľ ých možno pred-
pokladať inšpiratívny ívny í účinok na pôvodnú drámu (rozprávková hra ruských autorov 
J. Žukovskej a M. Astrachana, srbského autora D. Dobričana, bábkové hry českých 
autorov E. Vavrušku, K. Karoša, M. Pavlíka, bulharskej autorky N. Trendafilovej, hry 
rumunského autora A. Popesca). Ako konštatovala A. Mitrová vo svojej analýze pre-
kladovej dramatickej tvorby, ani dráma pre deti a mládež preložená do slovenčiny 
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nezostala imúnna voči ideologickej tendenčnosti; zasiahnuté boli predovšetkým hry 
s aktuálnou tematikou, hry na motívy ívy í života súčasných detí, predoví, predoví šetkým určené 
starším deťom. Dráma pre deti a mládež, dovezená spoza hraníc, rozširovala domá-
cu ponuku, ktorá v tom čase mala zásluhou viacerých slovenských dramatikov už 
vcelku solídnu úroveň.

Zostáva ešte odpovedať na otázku, aká bola úroveň ilustračnej stránky pre-
ložených textov a aký bol podiel slovenských ilustrátorov na ilustrovaní prekladov. 
Analýza materiálu ukázala, že aj v 70. rokoch vychádzali preklady literárnych tex-
tov vo väčšine prípadov v ilustračnom sprievode slovenských ilustrátorov. Pravde-
podobnou príčinou tohto stavu zostával najmä ekonomický faktor. A tak generácie 
vynikajúcich slovenských výtvarníkov (s tým teda súvisí aj vysoká umelecká úroveň 
ilustrácií) dostávali naďalej ďalej ď šancu ilustračne sa realizovať aj v prekladoch kníh pre de-
ti a mládež. M. Tokár2 na margo ilustračnej aktivity domácich výtvarníkov v prekla-
doch kníh pre deti a mládež konštatuje: „VšVšV eobecne sú ilustráilustráilustr cie prekladovej litera-
túry pre deti a mládež dež de realizované v intenciách ostatnej ilustračnej tvorby jednotlivýnej tvorby jednotlivýnej tvorby jednotliv ch ých ý
autorov, a to tak vo vzťahu kťahu kť literáliteráliter rnemu textu, ako aj výrnemu textu, ako aj výrnemu textu, ako aj v tvarným ým ý štýtýt lom či technickou 
realizáciou. Variované sú všvšv ak znakmi a charakteristikami vizuálnej reality zemepisných ých ý
oblastí (krajina, flóra, fauna) a kultúry prísluísluí šného etnika“. Z“. Z“ ároveň platí, í, í že ilustračná 
aktivita starších i mladších generácií „prebiehala plynule prostredníctvom tvorcov, au-íctvom tvorcov, au-í
torskýtorskýtorsk ch vých vý ých vých v tvarných typov aých typov aý tendencií. Nastí. Nastí úpeného progresívneho trendu kniívneho trendu knií žvneho trendu knižvneho trendu kni no-gra-
fickej praxe zo 60. rokov sa osobitne nedotkla ani skutočnosť, ť, ť že začiatok sledovaného 
decénia poznamenal tzv. kurz politicko-spoločenskej konsolidácie po roku 1968“.

Analýza ilustračných prístupov slovenských ilustrátorov k textom pre deti 
a mládež  preloženým do slovenčiny v 70. rokoch 20. storočia spresňuje a rozširuje 
pohľad na ilustraľad na ilustraľ čnú prax slovenských výtvarníkov, realizovanú v 60. rokoch 20. sto-
ročia. Na druhej strane bolo však dôležité analyzovať aj pôvodné ilustrácie v dielach 
privezených z nadnárodného kontextu spolu s ilustráciou, pretože, ako konštatuje 
I. Gal Drzewiecka3, „vývýv znamýznamý ´importovanej´ ilustráilustráilustr cie a knižknižkni nej úpravy je možné vní-
mať nielen v príleíleí žležle itosti zoznámiť sa s rozmanitosťou cudzokrajnťou cudzokrajnť ých kultých kultý úr, inonárod-
ných prých prý ístupov kístupov kí ilustráilustráilustr cii či individuálnych výlnych výlnych v tvarných poetých poetý ík zahraniík zahranií čných autorov, ale ých autorov, ale ý
aj ako ideový aj ako ideový aj ako ideov a axiologický axiologický axiologick indikáindikáindik tor vtedajštor vtedajštor vtedaj ej domácej spoločenskej, kultúrnej a ume-
leckej reality“. Vlastná analýza pôvodných ilustrácií v cudzojazyčných textoch prelo-
žených do slovenčiny spĺňa teda niekoľkoraké ciele: poskytuje informáciu o dobo-
vom registri  knižných ilustračných prejavov; rozširuje rozhľad oľad oľ charaktere ilustrač-
ných prístupov k textom pre deti v zahraničí; umožňuje porovnať prax zahraničných 
ilustrátorov s domácou praxou a nastaviť tak domácemu prostrediu objektívnejívnejí šie 
zrkadlo. 

Podobne ako v prípade textov z iných kultúrnych oblastí, aj ví, aj ví äčšina impor-
tovaných ilustrácií pochádza z východného bloku a len zanedbateľná časť prenikla 
z krajín západného sveta. Zaiste mali aj na tom veľký podiel ekonomické aspekty; 

2  Podrobnejšie autor v kapitole o ilustráciách tejto publikácie, s. 197

3  Podrobnejšie pozri v kapitole I. Gal Drzewieckej v tejto publikácii, s. 220



250

ale svoju rolu istotne zohrali aj ideologické príčiny: hoci v 70. rokoch ešte vládla me-
dzi európskymi krajinami západného a východného bloku prekladateľskľskľ á aktivita, 
vzájomná komunikácia kultúr, ako prezrádzajú stránky Zlatého mája, nebola už zďa-ďa-ď
leka taká živá ako v 60. rokoch. Predsa len však import textov zo Západu jestvoval 
ďalej (hoci vďalej (hoci vď obmedzenejšej miere než na prelome 60. a 70. rokov). Import ilustrač-
nej zložky kníh bol však v porovnaní s textovou nepomerne nižší. Príčinu tohto javu 
briskne pomenovala I. Gal Drzewiecka (s. 242) konštatujúc, že „kýkýk m literým literý ám literám liter rny originál 
je principiálne možné vďvďv aka prekladu do urďaka prekladu do urď čitej miery spoločensky aj ideovo prispôso-
bovať, hotovť, hotovť ý , hotový , hotov ilustračný obraz túto možnosť už zo svojej podstaty neposkytuje“. Liter“. Liter“ ár-
ny obraz bol medzi rokmi 1948 – 1989, a teda aj v 70. rokoch 20. storočia, v mnohých 
prípadoch bezpochyby ideovo prispôsobovaný4, pričom ale ani ilustrácie sa celkom 
nevyhli „ideologicky motivovanej trivialite a priamemu nadbiehaniu detsképriamemu nadbiehaniu detsképriamemu nadbiehaniu detsk mu vkusu“
(Gal Drzewiecka, ibid.)

Zhrnujúco možno konštatovať nasledujúce fakty: 
1) Tituly, ktoré by boli viditeľne poznačené ideologickou tendenčnosťou, sa 

v 70. rokoch v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím nevyskytovali častejšie. 
V 60. rokoch však ich prítomnosť signalizovala ešte rezíduá politického a ideologic-
kého profilu 50. rokov, mnohokrát azda aj slabšiu rozvinutosť kvality prekladateľov ľov ľ
a ich jazykového vybavenia. Koncom 60. rokov slovenská kultúra už disponovala 
kvalitnými prekladateľmi, dobre rozvinutá bola spolupráca s inonárodnými vyda-
vateľskľskľ ými centrami, a nielen s nakladateľstvami krajľstvami krajľ ín socialistického bloku, súdiac 
podľa strľa strľ ánok Zlatého mája, fungovala živá komunikácia o hodnotách čítania detí 
a mládeže, a tak teda jestvovali spoločenské aj literárne imanentné predpoklady 
na oslobodenie sa od ideologickej tendenčnosti. Ak sa v priebehu 70. rokov objavu-
je ideologicky motivovaná tendenčnosť v porovnateľnom rozsahu ako v 60. rokoch, 
potom môžeme za tým vidieť dobovú normalizačnú manipuláciu vydavateľskej ľskej ľ
praxe. Je len otázkou, do akej miery sa táto manipulácia týkala iba výberu textov 
na preklad a do akej aj prekladateľskej manipulľskej manipulľ ácie obsahu, resp. reálií v texte prí-
tomných. 

2) Normalizačné desaťročie so sebou prinieslo oslabenie väzieb na západnú 
kultúru (prezrádza to napr. vyššie uvedená skutočnosť, ť, ť že väčšina nových textov 
preložených zo západných literatúr vyšla v prvých rokoch siedmeho decénia, kým 
kontakty ešte mohli byť živšie; logicky to korešponduje s faktom, že ak výber, pre-
klad, príprava textu na vydanie zaberie určitý čas, potom väčšina vydaných textov 
zo západných kultúr bola na vydanie pripravovaná už na prelome 60. a 70. rokov. 
V priebehu 70. rokov sa stával evidentným výraznejší príklon k prekladaniu litera-
túry z krajín socialistického bloku (predovšetkým z vtedajšieho Sovietskeho zväzu), 
pričom však tieto preklady (najmä zo ZSSR, NDR a Bulharska) priniesli do prijímajúcej 
slovenskej literatúry nepomerne menej kvalitných opusov, než texty z krajín západ-

4  Dôkazy o tom poskytujú napr. štúdie E Bubnášovej a K.Grozaničovej (Kritika prekladu, 2014), kto-
ré analyzujú ideologicky podmienené „úpravy“ textov H. CH. Andersena a L. Montgomeryovej 
v slovenských prekladoch.
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ného bloku (v pomere k počtu, v akom boli vydané). Mimoriadny prínos nezname-
nali ani diela z rozvojových krajín; spravidla mali zdôrazniť sociálny útlak a latentne 
(niekedy aj explicitne) deklarovať spravodlivosť socialistického zriadenia. 

3) Rok 1976 predstavoval evidentný prepad v počte vydaných publikácií, aí, aí to 
vo všetkých troch literárnych druhoch. Bezpochyby celú oblasť kultúry, teda aj vydá-
vanie kníh pre deti, zasiahlo krátenie financií v súvislosti s voľbami do zastupiteľskľskľ ých 
orgánov, ktoré boli prvé po „znormalizovaní“ spoločnosti, a teda mali demonštrovať 
a presvedčovať o tom, že všetko je v „starých dobrých“ koľajach. Poľajach. Poľ čet preložených 
titulov významne narástol len v oblasti prekladov folklórnych textov. 

4) Ani 70. roky 20. storočia veľmi nepriali historickým a minulostným látkam 
v prekladovej tvorbe, teda ani biografickej a autobiografickej próze. Minulosť sa ob-
javuje skôr v podobe mýtov, povestí a legiend, než v podobe historickej prózy, zried-
kavejšie v podobe biografií osobností, ktorí, ktorí é svojou statočnosťou alebo pracovnými 
úspechmi majú šancu stať sa pre mládež vzorom. Aj v prekladovej tvorbe sa však 
dôraz kladie na súčasnosť.

V 70. rokoch 20. storočia sa stala frekventovanejšou aj reflexia prekladovej 
tvorby na Slovensku, hoci sa naďalej pohybovala predovďalej pohybovala predovď šetkým v rovine glosovania 
alebo recenzistiky. K čalebo recenzistiky. K čalebo recenzistiky. K asopisu Zlatý máj však pribudla pomerne pravidelná recenzis-
tika v časopise Romboid. Slovenské  pohľady sa smerom kľady sa smerom kľ prekladom literatúry pre 
deti a mládež aj recenzne „zapozerali“ len veľmi sporadicky. 

Nové čítanie slovesnej a analýza výtvarnej stránky prekladovej literatúry pre 
deti a mládež v 70. rokoch 20. storočia potvrdilo, že úroveň tejto literatúry a hodnoty, 
ktorými obohatila náš domáci kontext, dokázali pretrvať aj v politicky zložitom de-
saťročí. Ideologická či didaktická tendenčnosť, deklarovanť, deklarovanť é v oficiálnych dokumen-
toch, v úvodníkoch a politicky podmienených článkoch, sa vo vydavateľskej praxi ľskej praxi ľ
nenapĺňali nijako nadštandardne, jednoducho: vydavateľskľskľ é pracoviská v tomto 
smere nevykonávali „nadprácu“.
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