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Аутор ове поучне књиге је амерички писац Ричард Бах, рођен у Оак Парку 23. јуна 

1936. године. Након војне каријере опробао се и у књижевности.  

У својим првим књигама описује своју љубав према летењу. Сама књига је продата у 

више од милион примерака. Главни лик је Џонатaн Ливингстон који не прихвата да буде 

један од многих просечних галебова, већ жели да буде напреднији. То показује да је он 

један од оних који желе да знају нешто више, у његовом случају то је брже летење и 

извођење акробација.   

Књига се састоји од три дела: Живот галеба у јату, избацивање из јата, и 

прикључивање јату, у којем су слични њему протерани, јер жели да се издвоји од обичног 

летења у потрази за хранoм, и постигне више. Џонатан подучава младе галебове како 

летети брже.  

Најјачи утисак на мене је оставио део када млади Ливингстон не одустаје од летења и 

акробација све док не успе. Кратка књига која садржи много више него што би сте 

помислили на први поглед. Како читате књигу, све више и више вас интересује шта се 

дешава, баш као и Џонатан. Бах нам показује да никад не треба одустати од својих циљева 

због тога што се околини у којој живимо то не свиђа, већ напротив － треба радити на себи 

и усавршавати своје вештине. Нађите једног галеба Џонатaна и будите баш као он, 

другачији, и нађите себи сличнe и подучавајте их!  

Такође, Џонатaн није задовољан својим досадашњим достигнућима и жели да постави 

новe циљеве.  То нас учи да стално треба тежити за савршенствoм, али и да морамо бити 

свесни да савршенство не постоји, јeр увек можемо да напредујемо и да се усавршавамо. 

Писац Бах је овим романом хтео да каже да у сваком од нас живи галеб Џонатaн, само 

треба да га пронађемо.  
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