
Resumé 

Tato diplomová práce nazvaná „Americana. Americký mýtus v italské meziválečné 

literatuře“ se zabývá podrobným popisem a analýzou antologie americké literatury 

Americana, kterou v roce 1940 připravil k vydání italský spisovatel a překladatel z angličtiny 

Elio Vittorini, a dále dopadem fašistické rétoriky a ideologie na italskou meziválečnou 

literaturu s důrazem na oficiální vztah fašistické Itálie k USA. 

 Úvodní část představuje život a dílo Elia Vittoriniho, přičemž zmiňuje i nejrůznější 

vlivy, kterými se ve svém díle nechal inspirovat, a jeho motivaci k sestavení celé antologie. 

Další část této kapitoly stručně představuje také další překladatele, kteří do Americany 

přispěli. 

 Střední část práce pak nastiňuje nástup fašistického režimu v Itálii a jeho vliv na 

kulturní prostředí v zemi, a to především na oblast žurnalistiky a literatury. Zabývá se 

samotným vznikem cenzury, ale všímá si i paradoxů, které fašistickou literární cenzuru 

provázely. Závěr této části pak představuje samotný boj Elia Vittoriniho a nakladatelství 

Bompiani za vydání Americany. 

 Jádrem práce je popis obou verzí Americany, tedy původní verze Elia Vittoriniho i 

zcenzurované verze s předmluvou Emilia Cecchiho. V úvodu tato část nastiňuje samotný zrod 

amerického mýtu v italské literatuře a poté se zabývá vznikem a strukturou Vittoriniho 

Americany, přičemž ji stručně srovnává i s několika americkými antologiemi. Další kapitola 

pak podrobně analyzuje Cecchiho předmluvu, přičemž klade důraz především na jeho celkový 

přístup k americké literatuře a kultuře vůbec. Na konkrétních příkladech ukazuje i jeho 

rétorické postupy, kterých používá k dosažení svého cíle – tedy využít tuto antologii jako 

důkaz o celkovém úpadku civilizace Nového světa. V další kapitole jsou obě verze Americany 

postaveny do přímého srovnání. Poslední kapitola této části obecně popisuje formální stránku 

překladů. Zabývá se především celkovým přístupem překladatelů, kteří inklinují k volnosti a 

autorské kreativitě, kterou se vypořádali s moderními vyjadřovacími prostředky především 

mladší generace amerických autorů. 

 Celá práce pak spěje k závěru, že i přes veškerou snahu cenzorů Americana splnila 

účel, který si od jejího vydání slibovali původní autoři, tedy obohatit italskou literaturu o nové 

formy a přístupy a upevnit postavení amerického mýtu v italské kultuře. 

 


