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Obraz kultúrnej stereotypnosti talianskej literatúry 20. storočia 

v slovenskom preklade1 

 

Ivan Šuša 

 

1 Recepcia talianskej literatúry v slovenskej kultúre 

 

V našom príspevku sa budeme zameriavať na obdobie po roku 1989 z hľadiska 

prekladu talianskej umeleckej literatúry a jej recepcie v slovenskom kultúrnom 

prostredí. Aj keď uvažujeme o roku 1989 ako o spoločensko-politickom 

a kultúrnom medzníku v geopolitickom a spoločensko-politickom zmysle slova (a 

tento fakt v žiadnom prípade nespochybňujeme), z čisto praktického hľadiska 

musíme konštatovať, že k reálnej zmene v recepcii inonárodných literatúr 

(vrátane talianskej) prostredníctvom prekladov – teda toho, čo nás tematicky 

zaujíma – došlo u nás až v období rokov 1990 a 1991. Edičný plán pôvodnej 

tvorby i prekladov bol už totiž pripravený vopred (teda aj na rok 1989), efekt 

a konzekvencie novembra 1989 sa teda prejavili až v nasledujúcom roku, resp. 

rokoch.  

 Recepcia talianskej literatúry v slovenskej kultúre bola do deväťdesiatych 

rokov dvadsiateho storočia spracovaná pomerne fragmentárne. Vyšli síce 

napríklad práce Miroslavy Mattušovej (najmä vďaka PEN klubu) Italian Literature 

in Czechoslovakia 1945 – 1964 (Praha, 1965) či Literatúra talianska na 

Slovensku 1945 – 1976 (Bratislava, 1985) od Jána Molnára a Emílie Holanovej, 

mali však bibliografický charakter a neodzrkadľovali recepčné aspekty 

v prijímajúcej kultúry, tvorivé aspekty prekladu a ani potrebné medziliterárne 

vzťahy a súvislosti. Recepcii talianskej literatúry v slovenskej kultúre sa však 

venovali autori pred rokom 1989 vo viacerých odborných časopisoch (najmä 

v druhej polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia). Časovo sa 

zameriavali hlavne na medzivojnové a povojnové obdobie. Nitriansky talianista 

Pavol Koprda si všímal najmä sociológiu prekladu v jednotlivých obdobiach, 

pričom je potrebné podotknúť, že usúvzťažňoval východiskovú a cieľovú kultúru 

prostredníctvom prekladov aj smerom do predchádzajúceho storočia (rámec 

rokov 1890 – 1980). Spomeňme napríklad štvrté číslo časopisu Slovenská 

literatúra z roku 1986 a jeho štúdiu Talianska literatúra na Slovensku v rokoch 

1890 – 1945, Slavica Slovaca v štvrtom čísle rovnakého roku uverejnila ďalšiu 

jeho štúdiu Masový čitateľ – recepčná aktivita – literárny vývoj (K slovenskej 

recepcii z talianskej literatúry medzi dvoma vojnami), o rok neskôr nitriansky 

autor publikoval v druhom čísle Romboidu príspevok Recepčná tradícia a jej 

utváranie. Obdobie talianskej literatúry do roku 1980 (vrátane recepčného 

hľadiska) spracoval profesor Koprda v práci Talianska literatúra v slovenskej 

                                                           
1
 Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA 1/0322/13 Reciprocita a tenzia translácie 

a interkultúrnej komunikácie.  
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kultúre v rokoch 1890 – 1980, ktorá vyšla až po prevrate (konkrétne v roku 

1994).  

Po roku 1989 (okrem naposledy spomínanej nosnej Koprdovej práce) 

považujeme za relevantné najmä štúdie talianistky Dagmar Sabolovej – 

Recepcia talianskej literatúry na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia, ktorá 

vyšla v roku 1996 v časopise ToP (Tlumoční a překlad) a Čo nám chýba 

z talianskej literatúry v slovenskom preklade? v treťom čísle Revue svetovej 

literatúry v roku 1998. 

Dagmar Sabolová (1996, s. 13) si pri skúmaní recepcie talianskej literatúry 

20. storočia stanovila niekoľko hraničných medzníkov, ktoré rešpektujú aj 

prirodzený historický vývin: 

  

1 recepcia talianskej literatúry pred rokom 1945; 

2 recepcia talianskej literatúry do šesťdesiatych rokov 20. storočia; 

3 recepcia talianskej literatúry od šesťdesiatych do sedemdesiatych rokov 20. 

storočia; 

4 recepcia talianskej literatúry od sedemdesiatych do osemdesiatych rokov 20. 

storočia; 

5 osemdesiate roky a začiatok deväťdesiatych rokov 20. storočia; 

6 deväťdesiate roky 20. storočia. 

 

Každé z uvedených hraničných medzníkov či období prinášalo diferentné 

prekladateľské prístupy a výber diel na preklad a vykazovalo rozličné stupne 

možného ideologického zásahu. Aj keď autorka rámcuje prvý bod rokom 1945 – 

teda koncom druhej svetovej vojny (čo je nepochybne nosný spoločensko-

politický medzník), nezohľadňuje však historicko-politický význam roku 1948 u 

nás a jeho konzekvencie. Za prelomové pokladá Sabolová liberálne šesťdesiate 

roky dvadsiateho storočia a najmä (ide o bod 4) normalizačné obdobie, čo 

v podstate kopíruje aj vnútorné členenie v rámci periodizácie dejín slovenskej 

literatúry. Autorka v ďalšej zo svojich štúdií zdôrazňuje osobnostný význam 

niektorých prekladateľov z taliančiny do slovenčiny (Viliam Turčány, Jozef Felix 

a i.) spred roka 1989 (porov. aj Sabolová, 2012, s. 47 – 52) a podobne. 

Z recepčného hľadiska zaznamenávame po roku 1989 zmenu statusu 

recepcie jednotlivých národných literatúr (vrátane talianskej) pod vplyvom 

silného anglofónneho prostredia; orientáciu vydavateľstiev na trh a celkovú 

komercionalizáciu; a napokon pokus o synchronizáciu a vývinovú kontinuitu po 

roku 1989 (t. j. vydávanie aktuálnych diel, ktoré boli/sú publikované v reálnom 

čase v Taliansku v prekladoch do slovenčiny pre tunajšieho čitateľa). Pokiaľ ide 

o situáciu v slovenskom prekladovom a recepčnom kontexte, pád totalitného 

režimu v Československu v roku 1989 (a v dôsledku toho i odstránenie 

dominantnej tvorivej metódy, koniec uprednostňovania vybraných autorov a tém 

na základe ideologických princípov štátnej politiky v oblasti kultúry) síce na 

jednej strane umožnil slobodné možnosti publikovania a prekladania, no na 



8 

 

druhej strane spôsobil značne nesystematické prekladanie talianskych 

autorov a ich diel do slovenčiny. Obdobie od roku 1989 (resp. 1990) až po 

súčasnosť je príliš krátke na určenie vnútornej periodizácie, môžeme v ňom však 

badať určité tendencie. Najmä v prvých porevolučných rokoch vychádzali 

v prekladoch autori, ktorých diela postupne dopĺňali už existujúci knižný fond. 

Nepotvrdilo sa, že do slovenčiny sa budú ihneď prekladať diela s ideologicky 

obchádzanými témami (napríklad náboženská tematika) či autori, ktorí skončili 

z viacerých ideologických dôvodov na „indexe“. Aj na väčšinu známych 

talianskych bestsellerových diel si slovenskí čitatelia museli počkať až do 

obdobia po začatí nového milénia.  

 

2 Ideologicky posunutá recepcia a vytváranie kultúrnych stereotypov 

 

Na dlhé obdobie sa v slovenskej recepcii po roku 1945 stal z talianskej literatúry 

dominantným tamojší neorealizmus, a to dokonca aj po období jeho krízy či 

rozpadu. Vtedajšej slovenskej kultúrnej politike vyhovoval z dôvodu programovej 

a obsahovej analógie s princípmi socialistického realizmu u nás. Určité paralely 

neorealizmu a socialistického realizmu sa dali nájsť napríklad v zobrazovaní 

sociálnych rozporov, v realistickom zobrazovaní skutočnosti, pravdivosti 

a historickej konkrétnosti umeleckého zobrazovania, typizácii postáv, v ich 

ideovej premene a podobne. Išlo však o ideologicky posunutú recepciu – t. j. 

o angažovaný recepčný model. „Z diel neorealistov sa vyberali na preklad tie 

diela, kde bol prítomný výlučne materialistický aspekt videnia sveta a vydávali sa 

za jediných reprezentantov neorealizmu, ale bol to neorealizmus adaptovaný na 

socio-politické podmienky Slovenska, neorealizmus deformovaný“ (Sabolová 

1996, s. 14), išlo najmä o jeho tzv. sociálno-kritický charakter či prúd.  

Dodajme, že aj niektoré diela takých renomovaných autorov, ako 

napríklad u nás známy a uznávaný režisér, spisovateľ, básnik a publicista Pier 

Paolo Pasolini, boli buď protežované alebo obchádzané. V prvom prípade išlo 

o jeho román Búrlivý život (preložil ho Mikuláš Pažítka v roku 1963), v druhom 

prípade sa negatívne hodnotil (a teda sa nedostal ani do edičného 

prekladateľského plánu) román Darebáci – ako román bez pozitívnej vízie či 

mravného záverečného vyústenia. Problémom bol nepochybne aj používaný 

jazyk (nárečie, žargón), vulgarizmy a výrazne naturalistický prístup zobrazovanej 

skutočnosti. Aj nitriansky talianista Fabbiano Gritti zdôrazňuje, že Pasolini „je na 

Slovensku známy hlavne pre jeho režisérske aktivity a pre preklady jeho 

niektorých známych románov“ (2012a, s. 5), ako však konštatuje, chýba detailná 

štúdia, ktorá by analyticky zaznamenala vývoj jeho poetiky. Ako problém 

v slovenskej recepcii vidí najmä lingvistickú bariéru, konkrétne používaný dialekt 

autora. Aj v ďalšej štúdii – Il dibattito critico sul neorealismo (porov. Gritti 2012b, 

s. 7 – 38) autor objektívne a bez zjavného ideologického podložia, na ktoré sme 

boli u nás neraz vo vedeckej spisbe pred rokom 1989 zvyknutí, prináša pohľady 

viacerých talianskych literárnych historikov a kritikov na neorealizmus (Carlo 
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Salinari, G. C. Ferretti, A. Asor Rosa, Romano Luperini a i.), usúvzťažňuje ich 

idey do literárno-kritického rámca a na základe konkrétnych textov ich 

komentuje. Ako vyplýva z diskusie, debata na neorealistickú poetiku nebola ani 

v Taliansku zďaleka lineárna a jednoznačná, vyznačovala sa tiež vyhranenými 

ideovými a ideologickými postulátmi – táto diskusia sa však na rozdiel od česko-

slovenského modelu uskutočňovala v demokratickom zriadení a bez zásahov 

štátnej cenzúry. (K Pasolinimu sa ešte vrátime v ďalšej časti nášho príspevku). 

Typickým ideologicky príkladným dielom je však Štvrť chudobných od 

Vasca Pratoliniho (v preklade Ľudmily Peterajovej). Toto dielo síce vyšlo po 

prvýkrát v slovenskom preklade v roku 1949, no edičný plán vydavateľstva 

Slovenský spisovateľ sa ho v roku 1981 rozhodol publikovať v preklade po 

druhýkrát (aj s priloženými vysvetlivkami prekladateľky), hoci na jeho opätovné 

(vari aktualizačné?) vydanie nebol žiadny dôvod. Aj keď v tomto diele nikde nie 

je vyjadrená priama podpora komunistickej strane, ľavicový aspekt je viditeľný 

v zmýšľaní a konaní jednotlivých postáv. Jedna z postáv – Karol – napríklad 

uvažuje: „Bohatí a chudobní boli vždy a myslím, že nik z nás sa nechce stať 

kapitalistom“ (Šuša, 2003, s. 180).2  

Do angažovaného recepčného modelu môžeme zaradiť aj literárne diela 

s výraznou geograficko-kultúrnou špecifikáciou na juh Talianska – tzv. 

„regionálna literatúra“3 so svojimi stereotypne zobrazovanými sociálnymi 

problémami, neraz najnižších vrstiev spoločnosti, „ľudovosti“, konzervatívneho 

spôsobu života, moci mafie nad človekom a podobne. Tento model bol kultúrno-

politicky uprednostňovaný ešte aj v čase osemdesiatych rokov dvadsiateho 

storočia – viaceré texty tohto typu literatúry vychádzali aj z tvorivej dielne 

renomovaných prekladateľov (Raffaele La Capria – Smrteľne ranený od 

Františka Hrušku, Salvatore Satta – Súdny deň v preklade Eduarda 

Castiglioneho a podobne) – obe diela boli publikované v slovenčine v roku 1983.  

                                                           
2
 Téme sa bližšie venujeme v našom príspevku, ktorý je výstupom z banskobystrickej translatologickej 

konferencie Preklad a tlmočenie. (Porov. Šuša, 2003, s. 177-190).  
3
 Pri skúmaní teritoriálních literárno-kultúrnych celkov môžeme nájsť niekoľko špefických prípadov. 

Hovoríme o tom v štúdii K teritoriálnym determinantom medziliterárnosti, nadväzujúc na najnovšie 
výskumy českého literárneho vedca a komparatistu Iva Pospíšila (Literární věda a teritoriální studia 
z roku 2014). Existujú totiž prípady, ktoré jednoznačne konštituujú literatúru istého regiónu, t. j. 
zameranú na konkrétny región (motivicky, tematicky, z hľadiska časopriestoru a podobne), sú však 
integrálnou súčasťou národnej literatúry. Ako príklad môžeme použiť práve spomínanú „literatúru 
južného Talianska“ (s obmenami nazývanú ako „literatúra juhu“, „juhotalianska literatúra“, „literatúra 
južného Talianska“ a podobne). Nevznikla ako protipól k „severskej“ či „severotalianskej literatúre“, 
hoci sa neraz vyvíjala autonómne, vyjadruje však špecifickosť tém a prostredia, ktoré sa viažu na 
daný región (resp. regióny). Pojem „južný región“ je totiž vágny, zahŕňa viacero regiónov z hľadiska 
územno-správneho členenia krajiny (t. j. napríklad Kalábria, Kampánia, Apúlia, Molise, Sicília, 
Sardínia). Na uvedenom teritóriu sa prejavujú historicko-kultúrne diverzity, ktoré vytvárajú svojskú 
identitu juhu Apeninského polostrova oproti severu, nehovoriac o územnej nejednotnosti krajiny 
a špecifikách jednotlivých oblastí (pôvodne mestské štáty, bojujúce o dominanciu). Tematicky je 
zameraná na boj s kriminalitou a organizovaným zločinom, s mafiou, je opisom sociálneho 
vykorisťovania, konzervatívneho spôsobu života a hľadaním vlastnej identity (identity jednotlivca), 
šťastia, proti ktorým stojí osud a neprávosť. (Viac porov. Šuša, 2014, s. 75-85). 
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Až v polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa postupne (no 

stále ešte v nedostatočnej miere) u nás začína rúcať kánon ubiedenej 

talianskej rurálnej literatúry, teritoriálne a kultúrno-historicky reprezentovaný 

regiónmi južného Talianska a svoje miesto si začína budovať aj doteraz 

pomerne neznámy severský (a centrálny) literárno-kultúrny areál a mestské 

prostredie. Z recepčného hľadiska je potrebné pozitívne hodnotiť prekladateľské 

aktivity Pavla Koprdu, ktorý práve v polovici osemdesiatych rokov vydal 

v preklade viaceré diela s uvedenou mestskou tematikou, čím došlo 

k pomyselnej ruptúre v zobrazovanej stereotypnosti talianskej literatúry (a 

teda i talianskeho prostredia v nej). Aj vďaka jeho prekladom – a samozrejme, aj 

vďaka uvoľnenejšej politike glasnosti a perestrojky v Sovietskom zväze, čo tiež 

nie je zanedbateľný geopolitický aspekt, ktorý ovplyvňuje aj spoločensko-

kultúrne a literárne dianie – sa začína meniť angažovaný model recepcie na 

čiastočne pluralitný model (pričom za pluralitný model považujeme obdobie až 

po roku 1989, resp. 1990). Aj výber diel na preklad či postupné približovanie sa 

k témam, ktoré neboli dovtedy literárne spracované, je jedným z relevantných 

znakov čiastočne pluralitného modelu (nezabúdajme, že stále v medziach 

kultúrnej politiky socialistického zriadenia). Pozornosť si zaslúžia najmä 

Koprdove preklady Ceramiho Malého malomeštiaka a Skleného chlapca v roku 

1989 (a štyri roky predtým aj Pontiggiov Neviditeľný protihráč). S Pontiggiom sa 

neskôr v našej knižnej prekladovej produkcii prakticky nestretávame, istou 

satisfakciou je v rámci slovenskej recepcii po roku 1989 napríklad preklad úryvku 

Dva razy narodení od Terézie Gašparíkovej v Revue svetovej literatúry č. 4 

v roku 2002 a rozhovor Miroslavy Vallovej s autorom.  

Celkovo teda môžeme v súvislosti s recepciou talianskej literatúry 

z hľadiska angažovaného recepčného modelu) uvažovať o nasledujúcich 

binaritách: socialistický realizmus – neorealizmus; angažovaná „regionálna 

literatúra“ (juhu Talianska) versus literatúra z prostredia severného a stredného 

Talianska; rurálne zameraná literatúra versus tzv. mestská literatúra; rurálne 

zameraná literatúra versus priemyselný román (industriálna literatúra). 

 

3 Selektívnosť tvorby vybraných autorov a ich stereotypizácia  

  

Až po roku 1989 sa mohli slovenskí čitatelia zoznámiť s tvorbou menej známych 

či neznámych autorov alebo autorov, ktorých vyselektovanú tvorbu poznali, no 

kvôli ideologickým dôvodom ju nevnímali vo svojej komplexnosti.  

Špecifickým prípadom bol napríklad svetoznámy taliansky autor Alberto 

Moravia. Pre zideologizovaný slovenský literárno-kultúrny priestor bol príliš 

relevantnou osobnosťou, ktorú si režim nemohol dovoliť ignorovať či obchádzať. 

Problém s ním nastal u nás už v čase normalizácie, a to najmä z dôvodu 

výraznej prítomnosti erotiky a sexu v jeho textoch – hoci aj tento problém sa 

dokázal vyriešiť vhodne skoncipovanými doslovmi či recenziami („v rade 

Moraviových románov erotika nestojí osihotene, vo funkcii samoúčelnosti, 
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v naturalistickej podobe, ale skôr ako matéria, nekončiaca vždy happy endom, 

na ktorej skúma vždy vážnejšie a zložitejšie myšlienkové procesy“4 a podobne). 

Niektoré texty, najmä v poslednej fáze tvorby pod vplyvom Freuda, téza 

sublimácie a idea sexu ako hybného momentu v živote človeka, však nebolo 

možné dostatočne žiaduco vysvetliť a skomentovať (o preklade nehovoriac). 

Typickým príkladom je jeho román Ja+On, ktorý vyšiel v Taliansku v roku 1971, 

v čase normalizácie u nás bol na preklad ideologicky a mravnostne nevhodný. 

Autor totiž fabulu celého diela vystaval na dialógu s vlastným penisom. V tejto 

súvislosti je však potrebné kvôli objektívnosti dodať i to, že Moraviove diela 

neprijali ani talianske konzervatívne kruhy – ešte v roku 1952 (teda v čase, kedy 

ešte nevyšiel Ja+On) dal Vatikán jeho prózy na zoznam zakázaných kníh ako 

morálne pohoršujúce.  

Napríklad aj na preklad knihy Giorgia Bassaniho Zlaté okuliare sme si 

museli počkať až na obdobie po roku 1989. V diele sa síce neobjavujú konkrétne 

sexuálne alúzie, no zobrazovaná téma homosexuality, navyše v spojení so 

židovstvom, nepôsobila ideologicky vhodne. Je logické, že aj Pasoliniho Nečisté 

skutky. Amado mio vyšli u nás až v roku 2010. Autor ich síce písal v povojnovom 

období (v rozmedzí rokov 1946 – 1948), no aj v Taliansku vyšli (vzhľadom na ich 

obsah a celkový charakter) oveľa neskôr – až po autorovej smrti (v roku 1982). 

Pasolini sa v týchto dvoch krátkych románoch s autobiografickým základom 

vracia do mladých čias, keď pôsobil ako učiteľ. Hlavným motívom oboch textov, 

lokalizovaných do talianskeho Friuli, je sexuálne vzplanutie hlavného hrdinu 

k miestnemu chlapcovi (Nisiuti), resp. chlapcom. Zobrazovať významného 

autora Pasoliniho cez prizmu jeho homosexuality (hoci aj v literárno-umeleckom 

spracovaní) bolo pre prijímajúce prostredie jednoznačne nežiaduce. Moravia, 

Bassani či Pasolini tak ostali pre slovenského čitateľa pred rokom 1989 skôr 

v rovine stereotypného zobrazovania sociálnej revolty a povojnových 

spoločenských zmien.  

Rovnako ťažko sa v predposlednej dekáde dvadsiateho storočia náš 

prekladový priestor obohacoval o súdobých autorov, ktorí získali enormnú 

čitateľskú priazeň a záujem (pozitívny, ale i negatívny) talianskej kritiky. Najmä 

na začiatku osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia totiž začínajú viacerí 

oveľa otvorenejšie a jednoznačnejšie vyjadrovať svoju dezilúziu a nepokoj so 

stavom spoločnosti (Enrico Palandri, Pier Vittorio Tondelli, Andrea De Carlo, 

Claudio Piersanti, Aldo Busi a i.) a svojím kritickým šľahom sa stávajú hlasnou 

tribúnou nespokojnej mladej generácie. V uvedenom období sa v Taliansku stal 

nosnou literárno-kultúrnou osobnosťou, ikonou kultúry a umeleckého sveta 

a hovorcom vtedajšej mladej generácie a liberálneho životného štýlu Pier 

Vittorio Tondelli. Jeho názory o slobode, drogách, alkohole, marazme 

spoločnosti a homosexualite v kultovom diele Ďalší libertínci z roku 1980 vyvolali 

                                                           
4
 Porov. Prohácka, 1962, s. 4. Ďalšie citáty a príklady z dobovej tlače uvádza aj Pavol Koprda vo 

svojej monografickej práci z roku 1994. 
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v tamojšej spoločnosti kultúrnu revolúciu a pohoršenie (najmä autorova intencia 

úniku k alkoholu a drogám a neviazaný sex) – kvôli údajne obscénnemu obsahu 

dielo dokonca zhabali a zničili. Autor v šiestich poviedkach z talianskeho 

prostredia (odohrávajú sa v provincii Emilia Romagna) opätovne otvoril viaceré 

(v tej dobe) spoločensky obchádzané témy (násilie, prostitúcia, ideály roku 1968, 

život diskoték, alkoholové a drogové excesy, sex) a napojil literatúru na jej 

dobovo aktualizačnú funkciu. Vzhľadom na témy, postoje, spracovanie diela a 

používaný jazyk (najmä hovorový jazyk mladej generácie) ostala pre 

slovenského čitateľa – aj napriek tomu, že sa stalo v Taliansku kultovým dielom 

– jeho tvorba neznáma.  

 

4 Súčasná talianska literatúra v slovenskom preklade 

 

Zo súčasnej talianskej literatúry dominujú v slovenskom preklade po roku 1989 

témy, ktoré traktujú súčasnú spoločenskú tematiku (najmä téma mafie), čo do 

istej miery nadväzuje na „prednovembrové obdobie“ a opätovne vytvára istý 

stereotypný kultúrny model (hoci už nie ideologicky determinovaný). Mnohé 

z diel nie sú definované ako umelecká literatúra, často sú hybridom viacerých 

žánrov (najmä umeleckého a publicistického). Autori týchto prác totiž často 

vychádzajú zo svojich životných skúseností ako sudcovia či novinári a čitateľom 

sprostredkúvajú non fiction literatúru ako realitu. Hneď v roku 1990 sme preložili 

Krstného otca od amerického autora talianskeho pôvodu Maria Puza 

(nasledovanými Štvrtý K v roku 1992 a Sicílčan v roku 1993). Postupne sa 

k nám dostali diela zavraždeného právnika Giovanniho Falconeho, ktorý sa 

spolu s Paolom Borsellinom stal v Taliansku ikonou boja proti kriminalite a 

organizovanému zločinu – Cosa nostra (2003) a celosvetovo známeho novinára 

a spisovateľa Roberta Saviana Gomora (2008) a Odíďme spolu (2013). Saverio 

Lodato ponúkol spoveď Giovanniho Bruscu Zabil som Giovanniho Falconeho 

(2009), z ďalších významných diel, ktoré riešia tému mafie, spomeňme Raffaele 

Cantoneho V mene spravodlivosti (2011) a Vita Bruschiniho Sicílsky kmotor 

(2014). Osobitne by sme mohli uviesť meno spisovateľa a novinára Gaetana 

Savatteriho, ktorý vydal román Sicílčania a k nám sa dostal v preklade v roku 

2007. Autor sa pozrel na sicílske reálie (teda nielen na kontext organizovaného 

zločinu a mafie) v širšom spoločensko-historickom a kultúrnom kontexte. 

Populárnymi sa stali krimiromány taliansko-rusko-česko-slovenského 

spisovateľa s pohnutým osobným životom Maria Vittoria Derduľa, ktoré vyšli 

u nás v početných prekladoch (aj pred rokom 1989) a i.  

Po roku 1989 však reprezentujú v slovenskom preklade súčasnú taliansku 

literatúru najmä celosvetovo známi a uznávaní autori Umberto Eco a Alessandro 

Baricco, ktorí sa stali (aj z kvantitatívneho hľadiska) pre našich vydavateľov 

a prekladateľov doslova ikonami a zárukou predajnosti, z tzv. ženskej literatúry 

sú to Sveva Casati Modignaniová, Maria Venturiová a čiastočne Susanna 

Tamarová. Najviac známym je z uvedených mien najmä Umberto Eco – a to 
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nielen pre jeho umeleckú tvorbu, ale aj pre významné teoretické práce z oblasti 

literárnej vedy, filozofie či histórie. Preložili sme od neho Meno ruže, Focaultove 

kyvadlo, Ostrov včerajšieho dňa, Baudolino, Babylonský rozhovor, Päť úvah 

o morálke, Tajuplný plameň kráľovnej Loany, Pražský cintorín, Vyrobiť si 

nepriateľa a iné príležitostné písačky. Jeho najnovšou knihou je Nulté číslo 

(Numero zero) z mediálneho prostredia – prakticky ihneď po jeho vydaní 

v Taliansku sa objavilo aj v preklade do slovenčiny (2015). Spolu s knihou 

rozhovorov medzi Umbertom Ecom a bývalým liberálne orientovaným milánskym 

kardinálom, jezuitom Carlom Mariom Marinim V čo verí ten, kto neverí (v tal. 

1996, v slov. 2015), ktorá rieši viacero nosných tém (miesto viery a náboženstva 

v živote človeka, etika, násilie, postavenie žien v cirkvi, interrupcie a podobne), 

tak patrí Eco nielen k najpredávanejším autorom v roku 2015, ale aj v celkovo v 

období po roku 1989 (t. j. až dodnes). Aj keď vyššie uvedený Alessandro Baricco 

bol doteraz pre slovenského percipienta menej známy ako Umberto Eco, počty 

preložených diel nasvedčujú o jeho vzrastajúcej popularite a čitateľskej 

obľúbenosti (City, Hodváb, Bez krvi, Tisíc deväťsto, Oceán more, Homér, Iliada, 

Tento príbeh, Hrady hnevu, Barbari, Emauzy, Pán Gwyn, Trikrát na svitaní). Aj 

mladý románopisec (ročník 1982) Paolo Giordano, ktorý sa vďaka dnes už 

kultovému dielu Osamelosť prvočísiel stal bestsellerovým autorom, známym na 

celom svete, si postupne začína nachádzať čitateľov aj u nás – po slovenskom 

debute z roku 2012 (mimochodom, kniha sa stala v roku publikovania originálu, 

teda v roku 2008 najpredávanejšou knihou v Taliansku) vyšli v slovenskom 

preklade ďalšie jeho dva romány – v roku 2014 Ľudské telo a o rok neskôr 

Čierna a strieborná. Do vyše tridsiatich jazykov bol preložený aj poetický príbeh 

o detstve a starnutí a zmysle života a smrti od mladej sardínskej autorky (ročník 

1972) Michely Murgie Accabadora – prostredníctvom prekladu do slovenčiny ju 

mohli spoznať naši čitatelia v roku 2014.  

Aj tieto príklady dokazujú premenlivosť, nestálosť a „otvorenosť“ 

súčasného literárneho diania v Taliansku. Vydanie neraz len jedného 

bestsellerového diela a jeho preklady do desiatok jazykov na celom svete (Paolo 

Giordano, Elena Ferranteová, Michela Murgia), výrazná participácia mladej 

generácie na literárnom dianí a marketingová stratégia vydavateľstiev a médií, 

ovplyvňuje a mení aj celkový charakter a vývin tamojšej súčasnej literatúry a 

kultúry5.  

Keďže diela týchto autorov sa pomerne synchrónne dostávajú 

v prekladoch aj k nášmu čitateľovi, prezentujú tak aj aktuálne literárne dianie 

v Taliansku a odpútavajú sa od stereotypného modelu talianskej literatúry, na 

ktorý bol náš recipient dlhé roky (prakticky až do roku 1989) zvyknutý. Otázkou 

však ostáva, či sa novým stereotypom (nielen) talianskej literatúry nestáva 

                                                           
5
 V širšom teoretickom kontexte (vzťahy kultúr a subkultúr a úlohe prekladovej literatúry ako 

sprostredkovateľa inakosti rôznych kultúr porov. Dobrík, 2014, s. 40-48.  
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editorská komercionalizácia a selektívny výber čitateľsky (ergo vydavateľsky) 

príťažlivých tém, autorov a žánrov.  
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Summary 

An Outline of the Cultural Stereotypes in the Slovak Translations of the Italian 

Literature of the 20th Century 

 

The development of literature translation after 1989 was spontaneous, non-

systematic and non-linear. For a long period after 1945, neorealism became the 

dominant feature of Italian literature in Slovak reception. It was suitable for 

Slovak cultural policy because of its similarities with the principles of our socialist 

realism. Some analogies between these phenomena could be found in depicting 

social differences, in the realistic depiction of the reality, truth and historical 

factuality of artistic projection, typology of characters, their idealistic change, etc. 

But this was an ideologically moved reception – a committed reception model. In 

the mid-1980s, the canon of miserable Italian rural literature, territorially, 

culturally and historically represented by the regions of southern Italy, was 

gradually (but not sufficiently) falling apart. A quite unknown northern (and 

central) literary-cultural area and civic environment started to take its place. 

From the reception point of view we must positively evaluate the translation 

activities of Pavol Koprda, who in the mid-1980s published several translated 

works with the above-mentioned civic motif. This was an imaginary break in the 
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depicted stereotype of Italian literature (and the Italian environment in it). Thanks 

to his translations (and of course the free policy of glasnost and perestrojka from 

the Soviet Union, a geopolitical aspect that cannot be neglected and that 

influences socio-cultural and literary course of events) the committed model of 

reception started to change into a partially plural model (as a plural model we 

consider the period after 1989). Also the selection of works for translation or the 

gradual advance towards themes not grasped by literature is one of the relevant 

signs of the partial plural model at this point (we cannot forget we are still within 

the boundaries of the socialistic establishment cultural policy). The 1990s 

brought a change in the socio-political situation, from which resulted free author 

and translation production.  
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