
Драга децо, 

Овај наставни материјал обухвата  период  Међуратне књижевности. (79-80 час) 

 

Ех Ponto 

                               Иво Андрић 

 
 

Иво Андрић( 1892-1975) је један од најзначајнијих писаца у српској књижевности. 

Добио је Нобелову награду за књижевност 1961. Најпознатија дела: Ех Ponto, Немири 

(поезија), Пут Алије Ђерзелеза, Приповетке, Прича о везировомслону, Кућа на 

осами(приповетке), На Дрини ћуприја, Травничка хроника, Госпођица, Проклета 

авлија, Омер-паша Латас(романи). 

-Објашњење појма Ех Ponto, наслов је узет према песмама латинског песника Овидија у 

којима пева своје патње и утиске о прогонству у Понту на обали Црног мора куда га је 

цар Октавијан протерао. 

                                                    УКРАТКО О ДЕЛУ 

-Ех Ponto- дело је објављено 1918, то је исповест двадесеттрогодишњег песника који 

се нашао утамничен од јесени 1914. до средине 1915. Ово дело настало је као 

прoизвод горког искуства самоће и страха за време Андрићевог боравка у затвору. 



*дело је врло инспиративно у време карантина и изолације , јер кад имамо превише 

слободног времена почињемо да размишљамо о свему и свачему, нарочито о смислу 

живота... 

Преслушајте https://www.youtube.com/watch?v=HL4yo1g5kxg&t=2215s 

ПАМТИМО! 

Књижевна врста: песме у прози 

*песма у прози-термин за краћи прозни састав који се својом унутрашњом структуром 

приближава слободном стиху, јер садржи све битне елементе лирике (еуфоничност, 

ритмичност...) 

-Централни мотив је самоћа. 

-Доминантна осећања: самоћа, меланхолија, страх, чежња, надање 

-теме: жена, човек, самоћа, смрт,љубав, страх, задовољство, ропство, немоћ, сумња, стрепња, 

немир. 

-Иако песник разговара са душом у ствари обраћа се Богу, читаоцима, људима. 

-Записи душе су настали иза затворских зидина када је писац осетио да није више човек ,,него 

немирна бесана мисао“ 

- Песникова размишљања су о животу, човеку, усамљености меланхолији. 

 ,,Ко зна од срећних и слободних шта је то самоћа?“ 

*Ова Андрићева збирка , је песников разговор са душом,  јер писац нигде не описује своје 

тамновање, већ своја расположења, осећања и размишљања. 

ЗАДАЦИ 

1.Пред тобом је Епилог (завршна песма, поглаље) Андрићеве збирке, прочитај је и 

покушај да је анализираш како си је ти доживео. Твој одговор нека има бар четири 

реченице. Copy paste варијанте не прихватам. 

Много самујеш и дуго ћутиш, сине мој, 

Заустављен си сновима, изморен путевима духа. 

Лик ти је погнут и лице бледо, 

Дубоко спуштене веђе и глас као шкрипа тамничких врата. 

https://www.youtube.com/watch?v=HL4yo1g5kxg&t=2215s


Изиђи у летњи дан, сине мој! 

-Шта си видео у летњи дан сине мој! 

Видео сам да је земља јака и небо вечно, а човек слаб и кратковек. 

 
-Шта си видео у летњи дан сине мој! 

Видео сам да је љубав кратка, а глад вечна. 

 
-Шта си видео у летњи дан сине мој! 

Видео сам да је живот ствар мучна, која се састоји од неправилне измене греха и несреће, 

да живети значи слагати варку на варку. 

-Хоћеш да усниш, сине мој? 

-Не, оче, идем, идем да живим. 

 

2. Одговори: из чега произилази Андрићева меланхолија? Какво дејство  на писца имају ропство и 
самоћа? 

3. Објанси ову Андрићеву мисао  ,,И  све што  погледам , све је песма, и чега се такнем, све је бол “. 

*ЗА РАДОЗНАЛЕ: сазнај, зашто је Андрић  утамничен! (и то ми пошаљи) 

ВАЖНО! 

 

                                                         СРЕЋНО, БУДИТЕ ЗДРАВИ!!!  


