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Ош „ Јован Миодраговић“, Београд

 

ТЕМА: Путовање дечака Пркоса из Ја-града у Ти-град, његове, авантуре, грешке, нова 
сазнања и откривање нових људи и понашања, његова промена на боље и покушај да људе 
из свог града увери у доброту и постојање Господа.

МЕСТО ДЕШАВАЊА : Ја-град, који има краљицу Горду, где слабо и мутно виде и њихово 
ЈА је у првом плану, себични су,  и у Ти-граду, где царује љубав, слобода, дарежљивост и 
Господ, где сви јасно виде и брину једни о другима.

ЛИКОВИ:

ГЛАВНИ ЛИКОВИ : Пркос и Ведрана, учитељица Смирена, краљица Горда

СПОРЕДНИ ЛИКОВИ: Пркосови родитељи господин Охоли и гђа Сујета, брат Понос и 
сестре Амбиција, Госпођа Рзборита, монах, разбојник, Ведранин брат Племенити, сестра 
Цветана, мајка Добра, отац Стрпљиви и други становници оба града

ПРКОС: У почетку је зао, жељан славе и победе, гледа само себе, битно му је његово Ја, 
непопустљив, тврдоглав, упоран, истерује своју вољу, жељан је пажње , љубави, бриге, 
пријатеља, радознао, сналажљив до неке границе, самоуверен, несмотрен, сажаљив кад му 
проради савест, кад је био неваљао и имао лоше мисли, пут му се затварао и имао је 
проблем, а кад је био добар и имао лепе мисли, пут му се отварао и све му је било лакше, 
сумњичав, није волео да показује своје слабости пред другима,  не уме да се уклопи у нову 
средину, чуди се доброти људи у Ти-граду, једноставности у изгледу града и природе, није 
веровао у Бога него само својој краљици и самом себи, научио је да се у невољи помоли и 
замоли  за опроштај, полако се мењао на боље захваљујући љубави коју су му пружали 
становници Ти-града, а посебно Ведрана са својим породицом, веома га је променила и 
учитељица, краљица Смирена, постао је добар, дарежљив, пожелео је да промени људе у 
свом граду, да би им олакшао и улепшао живот, престао је да лаже и почео да говори само 
истину, не одустаје од ње , без обзира на последице, али са вером у Бога, жели да подели 
срећу и доброту са другима, племенит је ,дарежљив, пожртвован, храбар, стоји иза својих 
речи, одлучан, недостаје му блискост људи из Ти -града, предводи људе који желе да се 
промене, био је добар пример другима и сјајан организатор, покушава љубављу и 
нежношћу да омекша очево срце, остаје упоран становник Ти-града, до краја.

ВЕДРАНА: ведра, племенита, мудра, сналажљива, искрена, прави пријтељ од поверења, 
пажљиво слуша друге, помаже Пркосу у свему, пуна је љубави, несебична, скромна, 
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пожртвована, љупка, има разумевања за друге, радује се туђем успеху, верује у доброту, 
оптимиста је, верује у Бога и моли се, поштује и живи по Божјој вољи, помаже својој 
учитељици, краљици Смиреној у свему, никад не касни, никад не посустаје, упорна је, 
лако опрости, воли да утеши, охрабри и мотивише, није дрска, разиграна је, брза као ветар, 
послушна, добар саветодавац, не воли растанке, веома је осећајна, брижна, смирена, 
гостољубива, поштује старије, топла, увек говори истину, говор јој је благ, никад не 
омаловажава никога, има широки осмех, харизматична, добар организатор, својим 
понашањем даје добар пример другима, воле је и деца и људи, вредна је и радна, никад не 
допушта да опуштеност пређе у лењост,  посебна је и запажена, вечни становник Ти-града.

КРАЉИЦА ГОРДА: лепа, али хладна, горда, прави се важна, мисли да је она центар 
универзума и тако се понаша и намеће људима да се и они тако према њој понашају, 
самоуверена, мисли само на себе, безосећајна, охола, нема милости, искоришћава народ, 
лукава је, све ради у своју корст, захтева да је без поговора слушају, осветољубива, воли да 
понижава и омаловажава друге, воли кад јој се други диве и клањају, кад је хвале и ласкају 
јој, боји се истине, живи у свом свету пуном обмана и лажи, битан јој је спољашњи изглед 
од палате до хаљине и накита, има велико Ја у себи, које се не може смањити, лако 
побесни кад није по њеном, дрска је и  расипник, не схвата добре људе, мисли да зло увек 
побеђује, дволична је, немилосрдна, свим силама чува свој престо, ипак је погађа истина и 
гледа како да је избегне, али у своју корист, па такве одлуке и доноси.

КРАЉИЦА, УЧИТЕЉИЦА  СМИРЕНА: Смирена, добра, скромна, лепа, кротка, марљива, 
мудра, сналажљива, пуна доброте , љубави и разумецања, стрпљива, разумна, , помаже 
другима у невољи, ризикује свој живот због других, ведра, племенита, пуна знања о 
животу и Богу, као краљица живи скромно у својој кућици са баштом пуном цвећа, 
спољашњи изглед јој није битан, већ је краси лепота душе и карактера, даје добре савете, 
са децом и људима је блиска и топла, разборита и умирујућа, потпуна супротност од 
краљице Горде, искрена, воли само истину и тако и живи, друге ставља испред својих 
жеља и потреба, проницљива је, зна душе људи и деце, воли све око себе, живи по Божјим 
законима и вољи, поштује туђе мишљење, не намеће своје, одговорна је, брижна, 
пријатељски настојена, чврст ослонац, поверљив пријатељ, уме да чува тајне, 
гостољубива, својом благошћу мења друге, добронамерна, њено најјаче оружје је љубав, 
вечна владарка Ти-града.

Становници Ја-града: себични, своје Ја увек стављају на прво место, вид им је замагљен, 
јер никад не плачу због других,  безосећајни, ласкају једни другима из страха, свађају се, 
не дају на себе, мора све да буде по њиховом, уображени су и осветољубиви,љубопитљиви 
и радознали, деца се не играју заједно јер сви желе да баш они буду победници у игри, 
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воле да су важни, омаловажавају друге и подсмевају им се, диве се својој краљици, плаше 
је се и слепо јој верују, она је за њих центар универзума, као некакво божанство, клањају 
јој се и понашају понизно, негују своје Ја, амбиције, понос, пркос, самоувереност, дрскост, 
неповерљиви су и сумњичави, лажу јер се боје истине и воле да се прикажу у бољем 
светлу, воле свој град и мисле да нема лепшег на свету, ипак су поверовали Пркосу да 
постоји и бољи свет од њиховог, полако су се мањали и многи су постали становници Ти-
града, било је и оних који нису успели да се промене и смање своје Ја, па нису ни могли , 
ни желели да напусте свој град.

Становници Ти-града: добри, гостољубиви, и гостопримљиви, једноставни, скромни, јасно 
и бистро виде, јер воле истину, саосећајни су , брижни, нежни, ведри, племенити, воле 
природу и свој град, стрпљиви су , пуни разумевања и смирења, уважавају и поштују једни 
друге, доброћудни, поуздани, поверљиви, истинољубиви, деца се увек играју заједно, 
поштују правила, никад се не свађају, смеју се али се не подсмевају, учитељица им је 
краљица Смирена, деца поштују старије, живе у складу са природом, духовити су, 
разиграни, хитри, маштовити, стрпљиви, брижни, марљиви, саосећајни, имају свој став, 
мисле својом главом, слушају и поштују једни друге и брзо се прилагођавају и уклапају, 
воле се међусобно, сложни су, отворени за друге људе и радо их примају, против великог Ја 
боре се великим Ти и главним оружјем – љубављу. Имају велику веру и поверење у Бога.

ПОРУКЕ: Добро увек побеђује зло. Не треба само мислити на себе, него и на друге. Љубав 
је најјаче оружје! Мржњом, гневом и бесом се не постиже ништа, већ љубављу, добротом и 
племенитошћу. Разговором се решавају многи проблеми и недоумице. Смирено срце види  
доброту и лепоту у свему, у људима и природи. Природу треба чувати , поштовати и 
волети. Она својом лепотом и богатством узвраћа људима! 

МОЈЕ ПРЕПОРУКЕ И УТИСЦИ О КЊИЗИ: Веома ми се допала књига. Свакоме бих је 
препоручила , јер је пуна поука, животних искустава, доброг и лошег примера живота 
људи. Писац је на једноставан, духовит, деци близак, начин, приказала ликове и догађаје. 
Водила је кроз авантуру тако да пожелиш да не престајеш са читањем. Ликови и њихова 
имена су у ствари особине људи, добре и лоше. 

Ја сам се пронашла у овој књизи. Делом сам се видела у Ведрани , а делом у Пркосу. У 
Ведрани сам као своје препознала: опраштање, ведрину, разиграност, радовање туђој 
срећи, истинољубивост, велику љубав, наду и веру у Бога,  а у Пркосу: тврдоглавост, жељу 
за успехом и победом, амбицију. Ја нисам смирена , али сам себи дала задатак да ова 
врлина постане део мене. Сваки читалац, дете или одрастао, може у овој књизи да пронађе 
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себе , у Ја- или Ти-граду и да се поправља, да чува своје врлине, а да се ослобађа мана. То 
није лако, зато постоји непрестано путовање између ова два града. Избор је увек на нама, 
да ли ћемо изабрати краљевство Горде , где влада Ја,сујета и понос или краљевство 
Смирене, где преовлађује Ти, доброта, љубав и брига за друге и природу. 

Све увек долази у своје време, па и читање ове књиге. Цео свет је стао да би се свако мало 
загледао у себе, размислио колико има љубави према себи, другима и природи и шта може 
да учини, кад све прође, да овај свет постане обојен Ведранином  ведрином, добром 
енергијом Пркоса, љубављу Смирене и лепотом заједништва и слоге становника Ти-града. 
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