
ПОРУКУ ИЗ РОМАНА »ЛОВАЦ У ЖИТУ«,ДЕЛИМ СА ВАМА 

Након што сам више пута прочитао књигу »Мали Принц«, помислио сам да нећу 

пронаћи неки други роман који ми се може толико свидети. Помислио сам: да ли постоји 

лепша порука од ове ванвременске и мени омиљене, коју свима нама дарује Мали Принц: 

»Човек само срцем добро види, суштина се очима не да сагледати«. А онда се, сасвим 

случајно, појавио Мали Принц мојих тинејџерских и пубертетских дана, главни јунак 

Селинџеровог романа »Ловац у житу«. То је млади бунтовник који не може да прихвати 

свет у коме живи и зове се Холден.   

Холден нам шаље поруку да не треба да се помиримо са лажним вредностима, 

лицемерјем, снобизмом, стереотипима, друштвеном неправдом. Холден нам поручује да 

треба бити искрен, аутентичан и спонтан. Он жели да оде из окружења које живи по 

одређеним правилима, жели да буде слободан, да ради оно што воли. А воли да буде ловац 

у житу. Он шаље поруку да свако од нас треба да има своје жеље и циљеве. Да свако од 

нас треба да искористи све своје снаге да до њих дође, да би се остварио у животу. Треба 

сањати, треба желети и следити своје снове. Холден је замишљао како стоји у близини 

хиљаду мале деце која се играју на великом пољу жита на чијем крају је провалија. У 

његовој машти, он је стајао у том пољу и пазио на децу која би се превише приближила 

ивици и ухватио би свако дете да не падне у провалију, да не падне у свет одраслих и 

зрелости. Јер, ако их ловац у житу не би задржао да остану вечита деца у души, чиста и 

неискварена, она би пала у провлалију света одраслих и добила све особине које Холден 

презире. Та литица на којој он стоји и са које се пада у неповрат је граница два света која 

се сусрећу: света деце и света одраслих. А он жели да створи свет у коме се остаје дете и 

када се одрасте.  

Свет у коме живимо је пун негативних искушења. Свет је понекад суров и пун 

порока и тешко је да се увек сами сачувамо и одупремо свему томе. Да не бисмо упали у 

један такав, погрешан свет, потребан нам је ловац у житу, неко ко брине о нама и ко ће нам 

помоћи да не паднемо у провалију. Неко ко ће нас вратити на прави пут.  

Зато бих те замолио да прочиташ ову књигу, како бисмо Холден, ти и јаподелили 

поруку са целим светом да одрасли треба да се потруде и у души задрже онај најлепши део 

дечје неискварености, невиности и племенитости, јер ће тако свет у коме живимо бити 

лепши, бољи и спокојнији. Поделићемо поруку да је данас у овом турбулентном свету, 

када се лако може слетети са звездане стазе на странпутицу, сваком детету потребан један 

ловац у житу да га усмери и не дозволи да падне у провалију и да се заувек изгуби у њеној 

тами. Свако од нас може бити ловац у житу, увек спреман да пружи руку пријатељства и 

спаса другом детету и другом човеку.  
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