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“Доживљаји мачка Тоше” – Бранко Ћопић 

Књигу сам прочитала у једном једином дану и кажем да је била врло весела и занимљива. 
Једино ми је језик био некако старомодан, написан народним језиком из тадашњег 
Ћопићевог родног завичаја. 
Писац се играо речима-смишљајући их како би мене и читаоце насмејао, а уствари повезао 
са његовом храном. Нпр. медвед Крушкотрес Кукурузовић. 😊  

Тема приче су догађаји млинара чича Трише који живи у пустој воденици где се смркне 
пре не го што сване дан. Једино друштво је његов компањон, крупан и бркат мачак Тоша. 
Проблем настаје јер мачак не лови мишеве у воденици већ лењо чека да чича Тришо 
испече погачу и да му сланину. Док мишеви коло воде мачак дрема. 
Чича Триша је љут на свог мачка па га је ставио у џак и кренуо да га баци у неку дубоку 
воду да га вир однесе. 
Неодлучан, љут чича Триша ипак не налази право место да баци џак, али налази крчму и у 
њој са крчмаром Винком Шљивићем лечи тугу. Пијани свађају се са месецом и увиђају да 
нема мачка у џаку. Очајни Триша и крчмар Винко састављају оглас тражећи Тошу, а оглас 
каче на зид крчме. 

У овом роману животиње размишљају и понашају се као људи. 

Главни јунаци су: чича Триша и мачак Тоша. 
Чича Триша је добар, поштен и честит човек великога срца и чисте душе. Мачак је крупан, 
бркати полењ и воли свога деду и његову погачу и сланину. 

Споредни ликови су: крчмар Винко Шљивић, медвед Крушкотрес Кукурозовић, псећи кнез 
Жућа-буволовац, миш Пророк, пас Шаров, мишеви Сланинко и Брашнов. 

Несрећни изгубљени мачак лута шумом и доживљава разне срећне и несрећне авантуре. 
После велике збрке мачак Тошо долазо ка спосоносној воденици код свога чиче. Завладала 
је радост када су се пронашли, сузе, мјаукање и лајање. Чича Триша је направио велику 
гозбу и било је славље и весеље. 

Сви који воле да се смеју и шале а такође воле животиње треба да прочитају овај роман 
''Доживљаји мачка Тоше''. 

Роман ме је научио да право пријатељство нема цену, да је најважније у нашем лепом 
животу, да се све може лакше решити са пријатељима. Важно је само да се увек нађемо 



некоме када тражи помоћ али и да је тражимо када нам је потребна. Свако је добар за 
нешто, сви имамо и мане и врлине, а у друштву оне могу помоћи свима. 
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