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 Џин Вебстер је писац романа „Тата Дугоња“. Она је Американка рођена 

24.7.1876. у Фридонији. Њена мајка је била нећака Марка Твена. Осим што се 

бавила  писањем, залагала се и за расну једнакост, борила се за права жена. 

Обилазила је сиротишта и женске затворе. Често је путовала. Видела је Египат, 

Индију, Бурму, Цејлон, Индонезију, Хонгконг, Кину, Јапан, Ирску и цео 

северноамерички континент. Умрла је на порођају 11.6.1916. у Њујорку. Њена 

ћерка је добила име по њој. 

 Главни јунак овог романа је девојчица Џируша Абот одрасла у сиротишту 

Џон Грир.  

 Сваки дан јој је био исти. Никада није било никаквих изненађења и увек је 

било превише деце која стално галаме. Са напуњених 18 година  сазнаје да ће ићи 

на даље школовање, јер један члан управног одбора одлучује да је пошаље на 

колеџ. Он жели да остане анониман. Сваког месеца добиће новац, али да би 

потврдила да га је примила, мора написати писмо о томе шта се у школи дешавало. 

То јој је било прво изненађење у животу. Њен живот је постао другачији. Колеџ је 

био огроман и занимљив. Тамо је било пуно књига, пуно учења и редовних часова. 

Када се ђаци заморе од учења, одмарају се помоћу гимнастике и спортова на 

отвореном. Има и нове другарице са којима увече прича о свему. Осећа да је 

другачија од њих, јер сви имају своје породице осим ње. То је издваја од других, па 

је зато слагала да су јој родитељи умрли, а да ју је на колеџ посало један стари 

господин. Мислила је да је чудно кад човек не зна ко је и шта је. Из једног 

Шекспировог комада  сазнаје да је довољан један потез природе па да цео свет 

постане једна велика породица.  Она се осећала усамљеном и желела је да на њу 

неко мисли.  

 Да ли је успела у томе, сазнаћете ако прочитате овај роман.  

 

 

Вера Вуловић VIIa 


