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Чика Фјодор, пас и мачак, Едуард Успенски 

Наслов приказа:   
Приказ књижевног дела 

Едуард Успенски је писац који је рођен 1937. године недалеко од Москве. Дела овог 
Московљанина су преведена на више од 25 страних језика широм света.  У његовом 

стваралачком свету налази се и дело ,,Чика Фјодор, пас и мачак“ које говори о љубави 
дечака, чика Фјодора, према животињама.  

Фјодор је био добар, паметан и сналажљив дечак због чега ми се веома допао. Због 

његове озбиљности уз име су му придружили реч ,,чика“. Једнога дана срео је мачка који 
зна да говори и позвао га је да живи са њим. Мама се није радовала овом поступку дечака, 
па му је наредила да га избаци из куће. Мислила је да су животиње бескорисне што ми се 

није свидело јер ја веома волим да бринем о својим кућним љубимцима. Након тог 
догађаја, дечак Фјодор се спаковао, написао писмо и отишао на аутобуску станицу. У овом 
поступку дечака приметио сам велику храброст, али сам се и забринуо за његову 

безбедност ван надзора његових родитеља. Када су стигли у село Јогуртовац, нашли су 
новог пријатеља пса, Шарика и започели су заједнички живот. Забринути родитељи су 

послали у сва села писмо са описом чика Фјодора и обећали су награду оном ко га 
пронађе. Поштар Пећкин им је јавио где се налази чика Фјодор. Када су мама и тата дошли 
видели су болесног чика Фјодора у кревету. Забринута мама му је дозволила да поведе 

животиње. Чика Фјодор је пристао да се врати кући и да са својим родитељима чека 
полазак у школу, а да слободне дане проводи на селу код својих нових пријатеља. 

Читајући књигу о авантури овог дечака схватио сам да је важно да се сами 

потрудимо да пронађемо начин за остварење циља. Сматрам и да је веома важно да у 
животу разумемо бригу и одлуку својих родитеља, али да је понекада битније да будемо 
упорни уколико смо сигурни да је нечија одлука неисправна. Радује ме и то што су сви 

јунаци осликани као добри и паметни, мудри и храбри, сналажљиви и послушни. У мом 
дневнику читања, овој причи бих доделио пет звездица као занимљивој и поучној књизи.
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