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УПУТСТВО ЗА РЕШЕЊЕ И БОДОВАЊA 

 

 

 

 

1. Где је излазио часопис „Босанска вила“ и које године је Андрић објавио у 

њој прве песме? 

У Сарајеву 1912. године. 

 

2. Како тумачите да се Андрић афирмисао као лирски песник у збирци 

„Хрватска млада лирика“ ? 

Он је по завршеној гимназији студирао славистику у Загребу и у Бечу. Као загребачки 

студент објављује песме у поменутој збирци која је иначе била колективна. 

 

3. Да ли је тачно да је романсијерска визија уклањала лиричара и то на који 

начин? 

Према жанру да, Андрић се прославио као прозни писац, али је његова проза сва 

проткана лирским нитима. 

 

4. Шта значи реч „сентимент“ ? У којим књижевним епохама је 

карактеристичан овај правац? 

Сентимент, тј. сентиментализам пун емоција јавља се као смер у 18. веку, али је 

карактеристичан и код српских романтичара, па чак и у модерној. 

 

5. Који српски песник има песму са насловом „Јасика“ ? Шта је прво значење 

те речи? 

Милан Ракић. Јасика је шумско дрво чије лишће дрхти, трепери. 

 

6. Протумачите како су Андрићеве песме биле својеврстан вентил! 

Како сам писац каже, оно најемоцијалније што се не може изрећи у прози, исказао је у 

песми, али се ово улива и у његову прозу. 

 

7. Зашто се у Андрићевим делима често налази тамница као тема? Које 

његово дело је врхунац на ову тему? 



Ухапшен је због своје отворене национално-револуционарне агитације, па је скоро све 

ратне године провео у аустријским тамницама. 

 

8. Наведите једно дело – приповетку – у којем је главни лик Јелена! 

Јелена, жена које нема. 

 

9. Код којег модерног песника је у љубавним песмама жена 

неконкретизована? 

Јован Дучић. 

 

10. Наведите две најпознатије Андрићеве лирске прозе! 

Ex ponto, Немири 

 

11. Како објашњавате реченицу „моја интима је моја интима“ ? 

Писац не пише зато да се јавност бави његовим приватним животом, већ само његовим 

делом. 

 

12. Шта значи устаљени израз „Брава са седам кључева“ ? 

Човек који је затворен у себе. У овом случају Андрићева лична повученост. 

 

13. Ако Џаџић тврди да је Андрић велики лирски песник и у прозним делима, 

потврдите то са неколико елемената из једне његове прозе! 

Ученик може да наведе неколико лирски надахнутих сцена напр. из романа На Дрини 

ћуприја, Проклета авлија, из приповедака Јелена жена које нема, Жена на камену, Лица, 

Аска и вук или из других по избору. Може се примити сваки адекватан одговор. 

 

УПУТСТВО ЗА АНАЛИЗУ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

 

Одбацивање приповедачке структуре; 

Управни говор као облик израза; 

Монолози и дијалози; 

Драмска антиципација акције – две скупштине Црногораца; 

Коло; 

Паралела са народним песмама и античким драмама; 



Слободни мушки разговори, богатство животног искуства црногорског народа; 

Говор владике Данила и игумана Стефана; 

Снага и лепота уметности усменог говора патријархалног човека; 

Речитост Црногораца, тематско богатство и уметничка изражајност; 

Типични стилистички изражај – народна пословица као једна од главних одлика 

црногорског говора; 

Афоризми – са примерима; 

Говор у алузијама – драматика мисли и речи; 

Језик и стих, одлике црногорске ијекавице. 

 

УПУТСТВО ЗА РЕШЕЊЕ: ФУНКЦИОНАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

Следити правила коментара; 

Јасно изражено мишљење о појави са садржином, ставом, судом и оценом; 

Ученик не информише, већ тумачи, вреднује догађај; 

Циљ коментара: да утиче на свест и савест прималаца поруке; 

Коментар се пише за новине, делује зато само речју, зато је важан специфични стил; 

У овом случају: Повод за коментар је последица проглашавања тзв. «црногорске 

цркве»; 

Објашњење појаве: политичка позадина (од ученика не очекујемо да подробно улази у 

политику); 

Коментар појаве: законитост или незаконитост такве одлуке, став православних 

верника и Цркве; 

Аргументи о аутокефалности и јединственој Српској православној Цркви; 

Ученик при доношења става може да се служи историјским и књижевним знањима. 

 


