
Милица Вукадиновић, III2 

ОШ „Свети Сава“ 

„ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ“, Бранко Ћопић 

 О доживљајима Мачка Тоше сазнајемо из његовог дневника, пронађеног иза псеће 
кућице буволовца Жуће, који је умазан сланином и сав изгужван па видимо да је свуда 
путовао.  

 Једнога дана, Чича Тришо се наљутио на свог мачка јер је сланина нестала. Убеђен 
да ју је мачак појео, стрпао га је у џак и сео у кола са намером да га баци у реку. Све време, 
током вожње, Чича Тришо је разговарао са џаком, љут и истовремно тужан јер је мачак био 
његов најбољи друг кога није желео да изгуби. На путу наилази на крчму, решава да уђе и 
да се напије од туге. Друштво му је правио крчмар Винко Шљивић. Толико су се напили да 
су видели чак три месеца и када је Месец зашао отишли су да питају Тошу где је нестао, 
али џака више није било. Од тог тренутка почиње Тошина пустоловина. Њега је украо 
један скитница и однео на вашар у место Преварантовац где су као што само име каже 
продавани разни преварантски предмети: лањски снег, вук у јагњећој кожи, седла за краве, 
коњски нокти, бурад без дна … Скитница је варао купце и нудио да прода Тошу као 
младог лава. Сплетом околности, бели Миш пророк упада код Тоше у џак. Њих двојица 
постају савезници, спремни да помогну једно другом и избаве се из невоље. Џак са мачком 
и мишем доспева случајно у руке Чича брке који је мислио да је зграбио свој џак са 
прасетом. Када је схватио да је код њега пограшан џак он га оставља у њиви у близини 
крушке, где је везан био пас Шаров. Нова претња се надвила над јунацима у виду медведа 
Крушкотреса Кукурузовића.  

Читајући књигу,питала сам се шта бих урадила да см била на њиховом месту? Радознала 
сам и изазовне су ми те пустоловине. 

 Доживљаји Мачка Тоше је књига о храбрости, где слабији побеђују захваљујући 
својој сналажљивости и слози јунака, а не физичкој снази. То је и порука деци. Главни 
јунаци, мачак и миш, су сложни, лукави, окретни, неустрашиви, борбени, одлучни. Ово је 
књига и о љубави и пријатељству. Има пуно описа а посебно ми се допао онај где 
сазнајемо о животу на селу, а посебно Чича Тришином који живи усамљено у свом млину, 
како писац каже: „То ти је тамо, гдје је ђаво рекао лаку ноћ, тамо гдје се смркне пре него 
сване, тамо где чак и пут залута и без трага се изгуби у кланцу иза млина.“ Догађаји у 
књизи су описани на шаљив и смешан начин. Један од њих је када пијани Чича Тришо и 



Винко Шљивић пишу оглас и проглас, да објаве да је Мачак Тошо нестао. Роман 
„Доживљаји Мачка Тоше“ бих препоручила свима, због начина како је написан, зато што је 
шаљив, занимљив, непредвидив и буди лепа осећања о значају пријатељства.  
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