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Доживљаји мачка Тоше - Бранко Ћопић 

Књига о пријатељству и доживљајима ликова 
који обично нису пријатељи  

Књигу „Доживљаји мачка Тоше“ написао је Бранко Ћопић, један од наших 
најомиљенијих писаца за децу. Рођен је 1915. године у селу Хашани у Босанској 
Крајини, а умро је 1984. године. Основну школу, тада прва четири разреда, 
завршио је у родном селу. Из свог завичаја је отишао да настави школовање. 
Завршио је четири разреда тадашње ниже гимназије, потом Учитељску школу, а 
онда и Филозофски факултет у Београду. У Београду је провео највећи део свог 
живота. Његове најпознатије песме за децу су „Болесник на три спрата“, „Писмо 
мачка Тоше“, „Песма ђака првака“ и друге, а писао је и романе. За допринос 
дечјој књижевности добио је Награду Змајевих дечјих игара, а за свеукупно 
књижевно дело и Његошеву награду. 

„Доживљаји мачка Тоше“ је једна смешна, забавна, авантуристичка књига, а 
Бранко Ћопић је један од мојих омиљених писаца за децу. Књига ми се допала јер 
је пуна авантура и доживљаја.  

Главни лик ове књиге је мачак Тошо који је дружељубив и са оним ко је добар 
према њему пристојан је. Поред мачка Тоше, међу битнијим ликовима издвојила 
бих чича Тришу, псе Жућу и Шарова, миша Пророка, крчмара Винка. Као и у 
другим књигама за децу, и овде животиње имају особине људи - могу да причају, 
да се играју, да се свађају. 

Код чича Трише ми се није свидело то што је хтео да баци у вир свог најбољег 
друга, мачка Тошу само зато што му је појео сланину. Међутим, чича Триша је 
тражио вирове да баци мачка, али није могао да нађе вир који би био погодан за 
то. Ја мислим да се чича Триша премишљао и да му је у ствари било жао да баци 
свог друга у реку, јер друг је друг, а прави друг нас никад неће напустити. 

Пси Жућа и Шаров нису уопште дружељубиви. Чак су један другом непријатељи, 
јер је Шаров пријатељ са мачком Тошом. Један од доживљаја Тоше и Шарова био 
је када су спремали заседу Жући када се Жућа хвалио пред кокошкама. Тада су 



Тошо и Шаров улетели и напали Жућу. Жућа је одлетео на други крај села и није 
смео више да приђе имању. 

Било ми је смешно кад је пас Жућа на самом почетку читао Тошин дневник и 
поручио му да му се ништа не свиђа. Жућа је Тошу прво отерао на дрво, а после 
узео да му чита дневник. 

Једна од порука ове књиге и оно што сам научила читајући јесте да никад не 
треба да напуштамо друга али ни непријатеља, зато што и непријатељ у невољи 
може постати пријатељ. Мачка и пас су животиње које се никада не воле, али се 
на примеру Тоше и Шарова види да ипак могу бити пријатељи. 

Миш Пророк је Тошин необичан и добар друг, јер је спасао Тошу неколико пута. 
Он је и војвода мишевима, али и пророк. Њихово другарство је такође један од 
примера како непријатељи ипак могу бити пријатељи и другари. Јер у стварном 
свету пас јури мачку, мачка јури миша, а миш бежи од обоје. Али у овој књизи 
Тоша, Шаров и Пророк су другари, а Тоша и Шаров се не воле са Жућом. 

Један од смешнијих делова ми је био и када су чича Тришо и крчмар Винко били 
пијани и хтели да скину месец са неба, прозора и реке. Били су много пијани па су 
мислили да је месец близу. Понудили су месецу да га часте пићем и да узме 
нешто да попије, а он им се само одозго смешкао. Зато су као хтели и да га 
пребију. Они, у ствари, можда нису ни знали да месец не може да се смешка осим 
у причи и да не може да сиђе на пиће зато што нема ноге. Некако ми је било 
смешно и име крчмара Винка, јер он је крчмар који воли да пије вино, а понекад и 
ракију. 

Омиљена ми је „Опроштајна глава“ зато што су се ту поново срели мачак Тошо и 
чича Тришо. На крају књиге схватила сам да се чича Тришо и мачак Тошо ипак 
много воле. На крају дуге пустоловине, мачак Тошо је ипак остао да живи са чича 
Тришом који му је опростио несташлуке и дао сланине да не би морао да је краде. 
Тришо и Тошо одавно живе заједно и једини су другари, а другарство је највеће 
богатство, као и љубав коју неко гаји према другоме.  
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