
„Хајдук у Београду“ 

 

Градимир Стојковић рођен је 3. марта 1947. у банатском селу 

Мраморак. Студирао је журналистику на Факултету политичких наука и 

Педагошко-техничком факултету. Радио је као наставник и библиотекар. 

Најчитанији је дечији писац у последњих 15 година на просторима бивше 

Југославије, а многе песме су му превођене на више страних језика. 

Добитник је многих награда међу којима су: Политикин забавник, Вуково 

перо, Невен (два пута), Доситејево перо (пет пута), Доситеј (три пута). 

Поред серијала „Хајдук у Београду“ за дечаке, написао је популаран роман 

за девојчице „Све моје глупости“. 

   „Хајдук у Београду“ ,први је роман у истоименом серијалу од девет 

књига. У овом роману, као и у целом серијалу, главни лик је осмак 

Глигорије Пецикоза Хајдук, који долази из села Хајдуково у Београд. Већ 

првог дана прави проблеме каснећи на час. Одељење га у почетку не 

прихвата и назива погрдним именима, али Хајдук због свог темперамента 

успева да се избори за место у друштву. Хајдук ће у овом роману имати 

много успона и падова, као и сваки тинејџер његових година, у једном 

тренутку је у врхунцу расположења, а у следећем потпуно клонуо духом. 

Уз Хајдука је усваком тренутку његов најбољи и нераздвојни друг 

Хималаја, у почетку љути противник, али касније добар пријатељ Влада 

Индијанац и Хајдукова девојка Весна. 

За књигу сам се заинтересовао, јер сам приметио да је у библиотеци 

траже деца мојих година и мало старији. Одлучио сам да прочитам прву 

књигу која ме је заинтересовала да видим шта ће бити са Хајдуком касније. 

 Свима бих препоручио да прочитају ову књигу, као и цео серијал, јер 

сматрам да би многи препознали себе у неком од ликова. За крај бих 

цитирао Градимира Стојковића: „Разговарајући са вама открио сам 

понешто занимљиво. Неко ми је рекао -А ја знам тог Хајдука! Он станује у 

мојој згради- Изненадио сам се. Покушао сам да објасним како Хајдук 

постоји само у књизи, да је сачињен од ваше судбине и ликова – није 

вредело. Онда сам се забринуо: А шта ако Хајдук заиста постоји? 


