
Abstrakt 

Cílem této práce je rozbor čtyř postav v dílech amerického židovského autora 

J.D. Salingera, jmenovitě v románu Kdo chytá v žitě, a dále v povídkách „Franny”, 

„Zooey”, „Vzhůru tesaři, do výše střechu zvedněte!“, „Den jako stvořený pro 

banánové rybičky” a „Teddy.“ Postavy, kterými se tato práce zabývá, jsou Holden 

Caulfield, Franny Glass, Seymour Glass a Teddy McArdle. Všechny tyto postavy se 

ocitly v kritickém bodě svého života, kdy musí čelit otázkám týkajícím se smyslu 

jejich existence. Jejich společným rysem je hledání opravdovosti, boj proti falešnosti 

a umělosti a nespokojenost se společenskými hodnotami nastavenými ve Spojených 

státech v poválečném období. Práce rozebírá příčiny krize těchto postav, jejich snahu 

o hledání vlastní identity a současně určuje roli náboženství, víry a filozofie v tomto 

procesu. 

Sociálně kulturní kontext Salingerovy tvorby otevírá témata týkající se smyslu 

života a osobní identity. Odráží se zde nejen dopad druhé světové války, ale také tlak 

způsobený  studenou válkou. Salingerovy postavy, kterými se tato práce zabývá jsou 

intelektuálové, hledající odpovědi na otázky existence v období změn. Odmítají být 

součástí umělé společnosti, a proto volí cestu odcizení.  

Dále tato práce zkoumá vybrané Salingerovy postavy ve vztahu k 

existencialismu. Existencialismus byl jako směr populární ve Spojených státech 

zejména po druhé světové válce, kdy lidé cítili potřebu nějakým netradičním 

způsobem vyjádřit hrůzné a iracionální zkušenosti z války a holocaustu. Zaměření na 

jedince a kultivace identity, na které existencialismus klade důraz, je u zmiňovaných 

postav dobře patrná. Postavy se snaží najít podstatu bytí a žít tak, jak nejlépe umí, 

přičemž činy všech ostatních jim připadají, podle slov Franny, „malé a 

bezvýznamné.” 

Hledání vlastní identity je u postav také do velké míry ovlivněno náboženstvím, 

zejména pak Zen Buddhismem. Salinger byl, jak tvrdí autor jeho biografie Ian 

Hamilton, Zen Buddhismem zásadně ovlivněn, což se odráží i v jeho tvorbě. 

Salingerovy postavy, zejména pak sourozenci Glassovi a Teddy, zmiňují učení Zenu a 

podtrhují důležitost osobní zkušenosti a schopnosti žít současnost. Ani jedna z postav 

není schopna najít útěchu v tradičním křesťanském chápání západního světa a nachází 

více inspirace ve východní filozofii a náboženství. 



Salingerovy postavy tak vyjadřují pohyb k východní filozofii bytí, což podtrhuje 

jejich jedinečnost a určitou odchylku od normy. Někteří kritici také tvrdí, že se v 

postavách odráží určité aspekty židovství, které tato práce také zmiňuje. Důraz je ale 

kladen na Zen Buddhismus, který hraje důležitější roli ve vývoji postav. 

Tato práce také rozebírá sekulární víru v konkrétní osoby a v hodnoty, které tyto 

osoby symbolizují. Zmíněné postavy mohou působit nihilisticky, avšak toto zdání je 

popřeno tím, že v něco věří. Například ve své sourozence, kteří pro ně symbolizují 

opravdovost, nevinnost, čistotu a autenticitu projevu. Postavy se snaží tyto osoby 

napodovat, což jim ovšem brání v jejich vlastní autentičnosti a má ničivý vliv na 

jejich individualitu. V práci zdůrazňuji souvislost mezi touto sekulární vírou ve 

skutečné hodnoty a jejich napodobováním. 

Na závěr se tato práce hlouběji zabývá hledáním identity u zmíněných čtyř postav a 

definuje konflikty, se kterými se postavy musí vypořádat a které jim brání dospět. 

Důraz je kladen na konflikt mezi dětstvím a dospělostí a celkovou absenci dospělých 

vzorů v životech postav, což významně přispívá k tomu, že postavy nejsou schopny 

plně přijmout dospělost.	  


