
               Аска и вук 

                           Иво Андрић 

Књижевни род: епика 

Књижевна врста: приповетка 

Тема: Аскина борба за живот 

Стрме Ливаде – симболичан назив за простор са препрекама и бројним искушењима. 

Целине:  

1. Чежња за лепотом и уметношћу – несташно, даровито, маштовито јагње ће остварити 

своје снове и постати балерина. 

2. Тајновити простор – Аска истражује лепоту шуме, занесена, не размишља о времену, 

опасностима, упозорењима. 

3. Опасност – појава страшног, крволочног вука 

4. Страх и борба – Аску покреће страх и жеља за животом. Почиње да игра, да се бори на 

једини начин на који уме – игром, лепотом, маштом. 

 

Аска: светла, чиста, танка као врбова маца, сва у покрету, отворена за нове и неочекиване 

доживљаје, пуна животне радости, радознала, необична, ћудљива, неукротива, другачија, 

спремна да храбро следи своје жеље, даровита... 

       Сусрет Аске и вука: 

АСКА:                                                                                  ВУК: 

Крв се следила, ножице одрвенеле;                     Изненађен, збуњен; 

Прави први покрет  и почиње да игра;                 Зачуђен; 

Изводи кораке научене у школи;                            Радознао;  

Игра  изнад школе и познатих правила;               Задивљен, занесен лепотом игре. 

 



Ако посматрамо поступке и размишљања вука, можемо закључити да уметност и 

лепота могу да оплемене сваку душу, да учине човека бољим.  

„Уметност и воља за отпором побеђују свако зло, па и саму смрт“. 

„Ми и не знамо колике снаге и какве све могућности крије у себи свако живо 

створење. И не слутимо шта све умемо.“ 

 

Задатак: 

1. На страни 259, у пољу САЗНАЈЕМО НЕШТО НОВО прочитај и препиши шта је то 

унутрашњи монолог. 

2. Пронађи у приповеци један пример за унутрашњи монолог и запиши га. 

3. До 27. 3. 2020. напиши састав на тему Снага скривена у мени. Потребно је да у 

својим задацима покажете како се у тешким и важним тренуцима буди снага и 

испољавају способности којих и нисмо до тада били свесни и да човек може да 

победи чак и онда када му се учини да је свака борба узалудна и да нема наде. 

Смисао живота није у слабости и страху, већ у борби! 

  

Радове шаљите на мејл marijam@starina.rs . 
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