
                    На Дрини ћуприја 
                                         Иво Андрић     



Роман, На дрини ћуприја  настао је у окупираном Београду током  
Другог светског рата, а објављен је 1945. године. 
 
Роман обухвата историјски период у Босни од  половине XVI до  
почетка XX века. 
 
То је хроника о тешким годинама живота у Босни. 
 
Непосредно после Другог светског рата Андрић је објавио своја велика 
три романа: На Дрини ћуприја, Травничка хроника и Госпођица. 
 
У својим романима Андрић је спојио новелу и историју у којима је 
назначена колективна судбина  у одређеном временском интервалу. 
 
Роман, На дрини ћуприја обухвата период од неколико векова, разних 
судбина, дешавања и свега што се десило на мосту. 
 
По мишљењу неких критичара хроника је преведена у роман, тако да је  
 
На дрини ћуприја  роман-хроника. 



                                                    КОМПОЗИЦИЈА РОМАНА 
- Опис Дрине, моста, касабе. Историја и легенда 
-Скела. Данак у крви. Мехмед-паша Соколовић 
-Долазак Абидаге и Тосун-ефендије у касабу. Почетак радова. Рушење. Набијање 
на колац Радисава са Уништа. 
Сељаци кришом сахрањују Радисава. Пљевљак је полудео. Нови повереник  
Арифбег. Завршетак моста. Одушевљење. Тарих (натпис). Смрт Мехмед-паше        
Соколовића. Мост и касаба се зближавају. 
-Поплава и осипање Каменог храма после сто година 
-Буна у Србији 1804. Погубљења на ћуприји 
-Болести-колера, умирања 
-Фата Авдагина и њено самоубиство 
-Улазак Аустроугарске у Босну. Отпор Вишеграђана. Алихоџа се супротставља       
отпору. 
-Свечани улазак аустријских трупа у Вишеград 
-Окупација и Шемсибег Бранковић који пружа отпор 
-Милан Гласинчанин и коцкање 
-Војник Федун и хајдук Јаков 
-Лотика и њен хотел 



-Ћоркан и његова игра на огради моста. 
-Долазак железнице у Вишеград. 
-Анексија Босне и минирање моста. 
-Балкански ратови. Српска граница на Рзаву. 
-Вишеградска интелигенција и њихова окупљања на мосту. 
-Остарела Лотика и њен материјални крах. 
-Година 1914. Љубав учитељице Зорке и Николе Гласинчанина 
-Атентат У Сарајеву и објава рата. Гранатирање касабе. 
-Почетак Првог светског рата. Одлазак Лотике. 
-Бомбардовање моста. Смрт Алихоџе на мосту 
 
 



                         Мост и његова улога 
 
 
Мостови као градитељски подвизи, уметничка остварења, веза између 
људи и векова, култура, религија били су предмет интересовања 
Андрићевог стваралаштва. 
 
Знамо да је мост подигнут у 16. веку по налогу Мехмед-паше 
Соколовића као градитељски подухват од једанаест лукова широког 
распона. 
 
Основна обележја моста су: историја и легеда 
                                                       савршена лепота 
                                                       вечност као пркос пролазности 
                                                       древност 
 



           Историјске чињенице настанка романа 
 
-Данак у крви 
-Градња вишеградског моста 
-Мехмед-паша Соколовић 
-Први српски устанак 
-Улазак Аустрије у Босну 1878. 
-Анексија Босне и Херцеговине 1908. 
-Балкански ратови 
-Атентат у Сарајеву 
-Први светски рат 

 



 

                                  Легенде у роману 
 
 

-О црном Арапину 
-О Стоји и Остоји 
-О вили бродарици 
-О Раду Неимару 
-О мајчином млеку које цури низ стубове 
-О округлим удубљењима у стенама 
-О Радисављевом гробу 



                  Ликови у роману 
 
-Радисав са Уништа  
-Ћоркан  
-Фата Авдагина  
-Алихоџа 
 
Радисав са Уништа је симбол отпора против терора Абидаге, 
дошао је на идеју да ноћу руши све што се дању сагради.То је 
био један вид борбе против тираније која је владала на 
градилишту. Све је било обавијено велом тајне да мост руши 
вила бродарица. 
Након што је ухваћен завршио је свој живот  јуначки набијен 
на колац представљао је симбол пркоса и отпора. 

 
 



Ћоркан је човек са дна живота у касаби. Никог није занимало 
какав је он у ствари, каква је његова унутрашњост, душа.? 
 Неутешан је у својој љубави према Швабици циркуској играчици. 
Он свој живот живи ноћу, предмет је задиркивања, подсмеха, 
грубих шала. 
Један је од најтрагичнијих ликова у роману. 
 
Фата Авдагина девојка изузетне лепоте коју прати проклетство. 
Њена лепота и понос одводе је у смрт. 
 
Лотика је лепа, занимљива, необична, заводљива, али и хладна. 
Тридест година интензивно ради у вођењу хотела у касаби у томе 
види смисао живота. Њен душевни слом и умор долази заједно са 
друштвеним променама. 
 
Алихоџа је чувар моста. Противи се свему што је ново, јер ново 
нарушава старо. Када граната погађа мост он умире као симбол 
умирања и нестанка турске владавине. 



                                            ЗА ДОМАЋИ ЗАДАТАК 
                             
*Издвој мисао која ти се највише свидела и појасни укратко  због 
чега ти се баш та мисао свидела. Запиши у свеску и пошаљи. 
 
-„Заборав све лечи, а песма је најлепши начин заборава, јер у 
песми човек се сећа само онога што воли” 
-„Живот је несхватљиво , јер се непрестано троши и осипа, а ипак 
траје и стоји чврсто, као на Дрини ћуприја” 
-„Народ лако измишља приче и брзо их шири, а стварност се 
чудно и нераздељиво меша и преплиће са причама” 
-„Људи воле разговоре о паду и понижењу оних који се сувише 
високо издигну и полете” 
-„Људи који сами не раде и не предузимају ништа у животу, лако 
губе стрпљење и падају у погрешке када суде о туђем раду” 
-„Све може бити. Али једно не може: не може бити да ће посве и 
заувек нестати великих и умних, а душевних људи који ће за божју 
љубав подизати трајне грађевине, да би земља била лепа и човек 
на њој живео лакше и боље”. 



                                                     

                                                  ВАЖНО! 
Ваше радове шаљете на мејл crnobrnjavesna41@gmail.com само до 
30.04. до 18 часова, немојте слати после овог датума, неће вам бити 
признато.  
 На овој адреси  https://www.srpskijez.net/  можеш наћи материјал 
који сам послала.  
 
НАСТАВА НА ДАЉИНУ   -   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1.РАЗРЕД 
2.РАЗРЕД 
3.РАЗРЕД↖↖↖ 
4.РАЗРЕД  
                                            
                                        СРЕЋНО, БУДИТЕ ЗДРАВИ!!!  
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