
На Дрини ћуприја 

                          Иво Андрић (1892-1975) 

 

*Иво Андрић је најзначајнији српски књижевник. Добио је Нобелову награду за 
књижевност 1961. 

*Најпознатији романи су му: ,,На Дрини ћуприја“, ,,Проклета авлија“, ,,Госпођица“ и 
,,Травничка хроника“. 

*Књижевни род: епика 

*Књижевни род: роман-хроника (има историјску грађу, прати хронолошки ток 
историјских догађаја, нема главног јунака, ни централни догађај) 

*Место радње: Вишеград, Босна 

*Време радње: од 16. века (изградња моста) до 20. века (Први светски рат, рушење 
моста) 

*Композиција: 24 поглавља 

Андрић је приказао Вишеград као малу средину у којој живе људи различитих нација, 
култура и вера (православци, католици, муслимани и јевреји). Мост је место где се ти 
људи састају, мост сведочи о њиховим судбинама и као и о свим битним историјским и 
друштвеним променама. 

*Идеја да се сагради мост на Дрини потекла је од Мехмед-паше Соколовића, кога су 
Турци одвели у Турску где је потурчен. 

Поред историјских чињеница Андрић је уградио у свој роман и легенде и усмена 
предања. 

*нека од значења моста: 

‒ мост повезује   обале, касабу са предграђем, Босну и Србију, Исток и Запад, 
‒ кроз живот Мехмед-паше Соколовића, повезује Вишеград (место његовог 

рођења) и Цариград (место његовог живота), 
‒ симбол је трајања који пркоси умирању, 
‒ има естетски смисао- израз је изузетне лепоте, 



‒ има етички смисао – „сви ми умиремо само једном, а велики људи два пута: 
једном кад их нестане са земље, а други пут кад пропадне њихова 
задужбина. 
 

Домаћи задатак 
 

 препиши у свеске све што има *, усликај и пошаљи ми на мејл 
 погледај предавање на РТС Планета, ,,На Дрини ћуприја“ 1. час 

https://rtsplaneta.rs/video/show/1362199/          и                              
 2. час https://rtsplaneta.rs/video/show/1369368/  
 послушај севдалинку https://www.youtube.com/watch?v=b4S49r9U2Gg 

  
 НАЈВАЖНИЈЕ!!!! СВАКО ОД ВАС ЈЕ ДОБИО ПО ЈЕДНОГ ЛИКА ИЗ ДЕЛА, 

ИНФОРМИШИТЕ СЕ О ЊЕМУ И НАПИШИТЕ КРАТАК САСТАВ, СВОЈИМ РЕЧИМА, 
БИТНО ЈЕ ДА У ЗАКЉУЧКУ НАПИШЕТЕ КАКО СТЕ ГА ВИ ДОЖИВЕЛИ ИЛИ ШТА 
МИСЛИТЕ О ЊЕГОВОЈ СУДБИНИ. ОВО ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗАДАТАК ЗА СВЕ!!!!!! 
 

Наставник: Анђелија Јездић, andelijajezdic@gmail.com 
 

 

                                Желим вам срећне и безбрижне предстојеће празнике! 
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