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„Чика Фјодор, пас и мачак“, Едуард Успенски

Чика Фјодор, пас и мачак

У свом роману Едуард Успенски говори о пријатељству, напорном раду, срећи,
патњи и чињењу добрих дела. Главни лик је Чика Фјодор, ситан дечак преозбиљан за своје
године, због чега је и добио надимак Чика Фјодор. Он има плаве очи и зализану браон
косу. Воли да чита и да се игра, веома је вредан и воли животиње.
Дечак проналази необичног мачка Морнаревића, али његова мама не дозвољава да
га задржи. Разочаран због њене забране одлучује да побегне од куће. Уз пут срећу пса
Шарика и ова трочлана дружина настањује се у селу Јогуртовац. Започињу миран сеоски
живот уз пуно труда и одрицања, помажући једни другима. Понекад их је само
узнемиравао радознали поштар Пећкин, коме је ова необична дружина била сумњива.
Наиме, оно што је било чудно је да су пас и мачак имали способност да говоре а да је
дечак живео сам без родитеља. Његови родитељи, ипак, откривају где се налази Фјодор, на
основу жига на писму и одлазе по њега баш када се разболео. Схватају да су погрешили
што му нису дозволили да задржи мачка јер су видели колико му животиње помажу и
колико му је важно њихово присуство. Чика Фјодор се на крају враћа у град уз обећање да
ће доћи на село за време распуста, а његови верни пријатељи остају да чувају домаћинство
које су заједничким снагама изградили. Писац нам указује на то да све можемо постићи уз
помоћ пријатеља и да су животиње важне за одрастање деце. Из приче се може научити да
се уз много труда може доста постићи.
Мислим да је књига духовита, забавна и поучна. Научила ме је да се проблеми
решавају разговором и да је важно имати праве пријатеље и неговати искрено
пријатељство.
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