
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá analýzou obrazu Evropy v románech Jamese Saltera A Sport and 

a Pastime (1967), Light Years (1975), Solo Faces (1979) a All That Is (2013), s přihlédnutím 

k Salterovým memoárům Burning the Days (1997). V Salterově beletrii i literatuře faktu je 

Evropa zobrazena jako místo plné svobody, kultury, tradic, milostných dobrodružství 

a možností, které v určité fázi života – často v jeho rozhodujících okamžicích – přitahuje 

všechny Salterovy hlavní postavy, i Saltera samotného. Cesta do Evropy poskytuje vzdělání 

a umožňuje oproštění se od domácího prostředí skrze metaforické dobytí Evropy. Tato práce 

zkoumá důvody, které vedou Salterovy postavy k jejich cestě a jejich očekávání, také vlastní 

zážitky postav na starém kontinentu a jejich dopad. Salterovo dílo je nahlíženo v kontextu 

tradice americké literatury v Evropě, zvláště pak modernismu, s jehož představiteli Salter sdílí 

nejen podobný pohled na Evropu, a zejména na Paříž jako kulturní centrum, ale také podobný 

životní postoj, jakož i několik důležitých motivů a stylistických znaků. V označování Saltera 

za opožděného modernistu čerpá tato práce z teorie Pascale Casanovové o fungování světa 

literatury vyjádřené v její studii The World Republic of Letters, a také z jediných zásadnějších 

studií Salterova díla, James Salter od William Dowieho a Soldiers Once and Still: Ernest 

Hemingway, James Salter & Tim O’Brien od Alexe Vernona, přičemž oba autoři zběžně 

spojují Saltera s modernistickým literárním směrem. Předkládaná práce si klade za cíl 

ilustrovat toto spojení jak tematicky, rozborem obrazu Evropy a její funkce, tak biograficky, 

zkoumáním vlivu života v zahraničí a dopadu zkušeností z války na Saltera a modernistické 

spisovatele, například Ernesta Hemingwaye, a v neposlední řadě také stylisticky, skrze 

analýzu typických rysů Salterovy prózy. Za účelem co nejlépe dokázat Salterovu spojitost 

s modernisty se závěrečná část práce soustřeďuje na srovnání Saltera s F. Scottem 

Fitzgeraldem a Ernestem Hemingwayem, a názorně tak ilustruje společné znaky jejich tvorby 

podrobnou interpretací úvodních pasáží Velkého Gastbyho a Fiesty v porovnání se Salterovým 

románem A Sport and a Pastime, jež ukazuje, jak Salter kombinuje prvky stylu obou autorů. 

Podobnosti mezi Salterem a Hemingwayem jsou zkoumány detailně, jelikož zahrnují hlavní 

argument této práce, která vymezuje Saltera jako opožděného modernistu. Styl obou autorů se 

řídí modernistickou estetikou, oba zastávají podobný názor na Evropu a přínos cestování 

a jejich zkušenosti z války se podepsaly na jejich tvorbě. Navzdory tomu, že Salter sdílí 

s Hemingwayem mnohé, jeho tvorba se vyvinula svým vlastním směrem a její modernistické 

znaky ji nečiní zastaralou, jak se tato práce, v širším smyslu, snaží ukázat.  

 


