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Americká próza 

 
Jerome David Salinger 

John Steinbeck  
Joseph Heller 

Normain Mailer 

John Updike 



J. D. Salinger: Kto chytá v žite 



Úvod k interpretácii diela 

• Úvodná motivácia, pokusná interpretácia názvu, historický kontext, 

Amerika po 2. svetovej vojne 

• Iní americkí autori, ktorí písali o 2.svetovej vojne 

• N. Mailer: Americký sen 

• Joseph Heller: Hlava XXII 

• Jedinečnosť, výnimočnosť diela 

• Strata ideálov americkej spoločnosti po 2. svetovej vojne 

• Prúd existencionalisticky podfarbenej prózy, vzťah k beatnikom 

• „Záchranárske“, „spasiteľské“ diela 



Dielo povinnej literatúry 

• Kedy a prečo ste dielo čítali? 

• Komu by ste ho odporučili čítať? 

• Kedy a v čom ste sa dokázali stotožniť s hlavnou postavou? 

• Súhlasíte so zaradením tohto diela do povinnej literatúry 
stredoškoláka? 

• Vnímali ste historický kontext diela? 



Autorský kontext   

• J. D. Salinger sa narodil v prvý januárový deň roku 1919 na Manhattane v New 
Yorku do národnostne zmiešanej rodiny. Jeho otcom bol americký žid, matka 
bola írska katolíčka. Mal jednu staršiu sestru Dorris. 

• Jeho vzťah ku štúdiu bol komplikovaný. Prešiel viacerými školami, a rovnako 
ako jeho literárne postavy, dlho hľadal svoj životný cieľ a cestu. Už v deviatej 
triede objavil svoj talent a prispieval do školského časopisu, istý čas sa dokonca 
venoval i divadelnému herectvu. 

• Na jar 1942 bol Salinger naverbovaný do americkej armády. Počas vojenského 
ťaženia v Normandii spoznal Ernesta Hemingwaya, ktorý bol jeho talentom 
unesený. Obaja autori udržiavali dlhé roky písomnú korešpondenciu. Sám 
Salinger na tento moment spomínal ako na to najlepšie, čo ho počas vojny 
postretlo. 

• Známy spisovateľ dožíva a zomiera v roku 2010 ako 91-ročný na samote v New 
Hampshire. 



Kto chytá v žite 

• Útvar: román 

• Kompozícia : 26 kapitol 

• Téma: rozpoltenosť mladého človeka 

• Hlavná myšlienka: existuje spôsob uchránenia sa od sveta dospelých, 
ich života a konzumnej spoločnosti ? 

• Forma: autor používa hovorovú reč mládeže: frazeologizmy („na fľaku 
umrieť“), módne slová („senzačne“), slang („psina, klako, zírať“), 
vulgarizmy („poondiata škola, prisámbohu“), vtipné dialógy. 

 



Hlavná postava - charakteristika 

• Holden Caulfield : šestnásťročný študent strednej školy, odsudzujúci pokrytectvo, 
povrchnosť, hlúposť a namyslenosť. Navštevoval viacero škôl, no z každej ho 
vyhodili. Nedokáže sa prispôsobiť spoločnosti, nerozumie jej. Oveľa viac sa dokáže 
prispôsobiť deťom, ich spôsobu zmýšľania. Prepadol zo štyroch predmetov, 
nepomohol ani pohovor s rodičmi. 

• Je znechutený spolužiakmi, prežíva vážnu krízu. 

• Pochádza zo zámožnej rodiny, nepozná nedostatok. 

• Najintenzívnejší vzťah má s mladšou sestrou Phoebe, považuje ju za jedinečného 
tvora, správneho a neskazeného. 

• Sklame sa nielen v dospelých vo svojej rodine (ľahostajnosť, pretvárka, spoločenské 
konvencie namiesto citov), ale aj u učiteľov. 

• Svet rovesníkov vníma podobne negatívne. 



• Phoebe : Holdenova mladšia sestra. Je veľmi chápavá a inteligentná. Pre svojho 
brata je dôverníčkou, jediná postava, ktorú počúva, na ktorú nenadáva a nie je z nej 
znechutený. 

• Allie : mladší súrodenec Holdena, ktorý zomrel na leukémiu. Bol veľmi veselý a 
múdry. Keď je Holden smutný alebo ubitý tak sa sním zhovára. 

• D.B. : najstarší brat. Spočiatku ho Holden obdivuje, je veľmi nadaný nádejný 
spisovateľ poviedok, odišiel do Holywoodu, aby sa stal slávnym.   

• Ward Stradlater : Holdenov spolubývajúci v Pencey. Pekný, namyslený mladý 
chlapec. Je tak trochu sukničkár. Chodí s bývalou priateľkou hlavného hrdinu Jane 
Gallagherovou. 

Vedľajšie postavy - charakteristika 



• Robert Ackley : Dotieravý spolužiak z vedľajšej izby. Nechceli ho prijať do žiadneho 
spolku kvôli jeho výzoru. Nenávidel Stradlatera, ktorý ním opovrhoval a vysmieval 
sa. 

• Jane Gallagherová : Holdenova bývalá priateľka, dlho s ňou nebol, no stále mu na 
nej záležalo a nechcel aby bola so Srtradlaterom. Počas celých troch dní v New 
Yorku sa jej chystal zavolať, no nikdy na to nenašiel odvahu alebo bolo neskoro. 

• Sally Hayesová : Pekné mladé dievča, ktoré sa páči mnohým chlapcom, aj 
Holdenovi. Je si toho vedomá a rada sa predvádza. 

• Antolini : bývalý učiteľ Holdena, má ho rád a snaží sa mu pomôcť, no raz zájde 
priďaleko a Holden od neho so zvláštnym pocitom odchádza. 

• Maurice a Sunny : liftboy a mladá prostitútka 

Vedľajšie postavy - charakteristika 



Dejová línia 

• Začiatok Holdenovho rozprávania o sebe  
(majetní rodičia, brat spisovateľ, sestra 
Phoebe, jeden brat mu zomrel). 

• Obraz Spencerovcov, morálna kázeň 
profesora, príčiny neúspechu. 

• Internát, spolužiaci Ackley, Strandlater. 

• Rande  Strandlatera s Holdenovou tajnou 
láskou Jane. 

• Bitka so Strandlaterom. 

• Rozhodnutie odísť, cesta taxíkom – kačičky v 
Central Parku, ubytovanie v hoteli. 

• Opäť taxík a otázka, čo sa stane s kačičkami v 
zime. 

• Cesta do hotela, liftár mu ponúka slečnu na 
pobavenie. 

• Prostitútka Sunny prichádza, ale Holden ju 
posiela preč. 

• Pieseň: Keď raz človek niekde v žite chytí 
človeka. 

• Rande so Sally. 

• Úvahy o náboženstve. 

• Úvahy o sexe. 

• Príchod domov za Phoebe, útek pred rodičmi. 

• Rozhovor s bývalým učiteľom o budúcnosti. 

• List sestre, Phoebe chce utiecť s ním. 

• Ukončenie rozprávania. 



Posolstvá, nesmrteľnosť diela 

• Svet dospelých/svet detí 

• Večné rebelstvo 

• Kačičky (cyklická zmena, zvedavosť) 

• Jazierko (čiastočne zamrznuté, čiastočne nie – svet detí, do ktorého už nepatrí, svet 
dospelých, do ktorého nechce patriť) 

• „Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou 
zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť." 

     „Matky sú vždy trochu šialené“. 

     „Nikdy nikomu o nikom nič nerozprávajte, lebo potom vám bude každý chýbať“. 

 

      https://www.youtube.com/watch?v=iNYJTUAlDTw&ab_channel=JoStafford-Topic 
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Interpretácia názvu diela 

• ... to je báseň od Roberta Burnsa... 

• „Slovom, ja si v jednom kuse predstavujem, ako sa davy malých 
deciek hrajú na takom velikánskom žitnom poli. Tisíce malých deciek, 
a široko – ďaleko niet ani jedného dospelého, myslím teda okrem 
mňa. A ja ti stojím na kraji nejakej strašidelnej priepasti. A vieš, čo 
musím robiť? Musím chytiť každého, kto sa priblíži k tej priepasti. 
Rozumieš, ak uteká a nedíva sa, kde beží, ja musím odniekiaľ vyliezť a 
chytiť ho. A toto by som robil od rána do večera“. 

• Nachádzanie súvislostí so „spasiteľským“ dielom. 



 

„Nezáleží na tom, či to zbohom 
poviem smutne alebo rád, ale keď 
odniekadiaľ odchádzam, chcem 
vedieť, že odchádzam. Pokiaľ to 
človek nevie, je mu potom len 
horšie.“ 
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