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ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ, Бранко Ћопић 

“И ЈА САМ МАЧАК ТОША“ 

Већ на почетку књиге сам био сигуран да ћу уживати у доживљајима мачка Тоше, мудрог 
Миша пророка, Шарова, неискреног буволовца Жуће . Тако је и било. Радња приче се дешава 
у једном селу у близини усамљене воденице у не тако давној прошлости. Говори о 
авантурама лењог и размаженог мачка Тоше који живи код доброћудног и усамљеног чича-
Трише. Због своје незахвалности и незнања мачак напушта воденицу и доживљава многе 
непријатности. Када је схватио своју грешку, покајнички се вратио и променио своје 
понашање. 
Бранко Ћопић као да је мачка Тошу упоредио са данашњом децом. Тоша увек беспосличари, 
уместо да лови мишеве и дрема, чекајући све на готово. Ликовима ове књиге је дао  
занимљива и необична имена према особинама која читаоца  изазивају на смех. Тако је на 
пример, медведа назвао Крушкотрес Кукурузовић, крчмара Винко Шљивић, мишеве 
Сланинко и Брашнов... 
Као што је мачак отишао у хајдуке са жељом да му буде боље, не знајући ништа о њима ,тако 
и данашња деца због недовољног знања веома често упадају у озбиљне проблеме. Са Тошом 
могу да се идентификујем када сам лењ, а некад због наивности упаднем и у проблем. 

Дивно је то то што су се миш и мачак спријатељили и тиме показали да се чак и непријатељи 
могу удружити. Тоша се спријатељио и са Шаровом.. Чика Брка је према мачку Тоши често 
био суров, а пас Жућа се понашао као прави душманин.. Често је знао да претера са 
хвалисањем и да се кукавички  понаша. Код мене је чак изазвао и љутњу због крађе Тошиног 
дневника.  
Кажем вам у брк, као Бранко Ћопић, ако желите да се од срца насмејете и паметно проведете 
време, што пре крените у библиотеку по ову књигу. Ако и вама мачак Тоша буде омиљени 
јунак као и Бранку Ћопићу, детињство и одрастање ће вам бити много лепше јер ће те 
израсти у ведре , маштовите и племените људе.  
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