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Оригинални  

научни рад

Померање хоризонта рецепције –  

савремена поезија за ученике основношколског узраста

Резиме: У раду се испитује рецепција савремене лирике код ученика основношколског 
узраста и посебно код ученика млађих разреда. Полази се од теорије рецепције, а тежи де-
финисању оних фактора и трансформација који омогућавају њен пријем на одговарајућем 
нивоу. У синхронијској равни рецепција се испитује у односу на узраст ученика, поетику 
лирске песме и (наставну) интерпретацију песничког текста. На дијахронијскoм нивоу по-
казује се померање хоризонта очекивања и рецепције ученика у односу на информационо 
доба у коме данашњи ученик расте, а затим у односу на индивидуалну промену реципијент-
ске позиције ученика који одраста. С обе стране, поезија губи атрибуте артифицијелног 
и дивинизацијског и остаје модерност текста суочена са модерношћу реципијента. Ква-
литативни аспекти рецепције се разматрају на примеру поезије Васка Попе, а претпо-
стављени реципијент, којег имамо у виду, јесте ученик млађег и старијег основношколског 
узраста.

Кључне речи: савремена поезија, теорија рецепције, хоризонт очекивања, методика 
наставе српског језика и књижевности, Васко Попа.

Увод – питање узрасне рецепције  

савремене поезије1

Читалац се јавља као ре-активна катего-
рија, што подразумева ту условност да текст који 
делује на њега током читања постаје збир рефле-
ксија о тексту који происходи из читаоца у виду 
рецепције. Тиме не бисмо хтели рећи да естети-
ку дела овде занемарујемо естетиком примања и 
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деловања (Maricki, 1978). Методика наставе са-
времене поезије произилази из упоришта у есте-
тици дела, збиру доживљајно-сазнајних рефлек-
сија о тексту / поводом текста и односу ова два 
упоришта. Нестабилност ентитета читаоца и 
читања, стога што је она субјективна, не-хроно-
лошки заснована и изразито динамична у про-
менама, чини питање рецепције сложеним. Ка-
тегорија читаоца се одражава на сталну аксио-
лошку упитаност о естетици дела. Закључујемо 
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да је између таквих ентитета успостављен поро-
зан однос, што се најбоље уочава ако заиста по-
кушамо да одредимо какав и који текст лирике 
одговара одређеном узрасту, односно каква је 
поетска, лексичка, стилистичка, етичка или ре-
флексивна структура лирског текста оптимална 
за ученика. Особеност сваког појединачног, те-
оријом рецепције дефинисаног, „хоризонта оче-
кивања“ јесте флуидност. Представе о примере-
ности садржаја бивају изграђене споља, од дис-
танцирајућег „проценитеља“ туђег хоризонта 
очекивања, чиме се спрам њега поставља предз-
нак изневереног или потврђеног „хоризонта 
очекивања“. Питања рецепције, у зависности 
од претпостављеног реципијента (у нашем слу-
чају ова категорија се односи на дете/ученика у 
одрастању – од првог до осмог разреда основне 
школе), одражавају се и на науку о књижевности 
у виду релaтивне узрасне поделе на „поезију за 
одрасле“ и „поезију за децу и младе“. При томе, 
у оквиру ове друге поделе раслојавају се потка-
тегорије у зависности од прецизираног узраста 
на који нас упућује организација програма лек-
тире по разредима. У овом раду имамо у виду 
активну категорију ученика читаоца савреме-
не поезије прогресивне рецепције, дакле, онога 
који би могао бити упућен на савремену поезију 
која примарно није писана за децу и младе или 
поезију насталу уз свест о дораслости свог мла-
дог читаоца. Обазривије би било рећи да таква 
поезија себе схвата као дораслу узвишеном/по-
штованом младом читаоцу. Осетљивост за рела-
тивност и посредованост избора савремене по-
езије у настави (чиме је дотакнуто питање ка-
нона) додатно конституише узрасну и поетич-
ку (у томе естетску) категорију „граничне пое-
зије“ и уз то актуелном чини методику наставе 
књижевности која се бави изазовима „граничне 
поезије“.2 Таква, заинтересована методика, по-

2  Појам „граничне књижевности“ додатно афирмисао Пе-
тар Пијановић у својој студији Изазови граничне књижев-
ности (Pijanović, 2014). Mи га разумемо и прихватамо као 
методички појам.

шавши од теорије рецепције, тежи дефинисању 
оних фактора и трансформација који омогућа-
вају пријем узрасно вишеструко прилагодљи-
ве поезије на одговарајућем нивоу. На синхрo-
нијском плану рецепцију је могуће испитивати у 
односу на узраст ученика, поетику лирске песме 
и (наставну) интерпретацију песничког текста. 
У дијахронијскoј равни показује се померање хо-
ризонта очекивања и рецепције ученика у одно-
су на информационо доба у коме растe данашњи 
ученик, затим у односу на индивидуалну проме-
ну реципијентске позиције ученика који одрас-
та. У сваком случају, поезија губи атрибуте ар-
тифицијелног и дивинизацијског и остаје модер-
ност текста суочена са модерношћу реципијен-
та. Ова поновна упитаност над поезијом за децу, 
додатно усложњена пост-постмодернистичким 
раздобљем, није нова и, иако недовољно дослед-
но испитана, сеже у даљу историју модернистич-
ке књижевности.

Кључна промена у рецепцији поезије за 
младе, у смислу статуса који „наивна песма“ 
(Miljković, 1955; Danojlić, 1958) има, наступа са 
авангардним покретима, а посебно са надре-
алистичком представом која напушта модер-
нистичке постулате тиме што изједначава на-
чело поезије уопште („за одрасле“) и начело де-
тињства и тврди да „ирационална алогичност 
одговара природном облику дечје мисли“ (Ristić, 
1986: 221, 222). Из угла теорије рецепције ре-
ципијентски праг који претпоставља надре-
алистички песник, пишући за децу, несумњиво 
се „подиже“ и мења; што значи да се узрасна од-
редница проширује, а поетички, мисаоно, семан-
тички и стилски усложњава. Захваљујући овој 
превратничкој улози авангардних покрета, ост-
варена је слобода „поезије за децу и осетљиве“ 
(Miljković, 1955; Šarančić Čutura, 2014) без под-
војености којом се она маргинализује. Успоста-
вљањем нове парадигме у књижевности за децу, 
засноване и на губљењу или превирању оделни-
це „иза које су чуване ствари које нису за децу“ 
(Ćosić, 1965: 13), хоризонт рецепције, у погледу 
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њене намене, поетички је усмерен ка поезији за 
одрасле и увире у њу. С друге стране, несумњи-
во је да је игра као основна корелативна мера 
поезије за децу утицала на поезију за одрасле, 
што би било и сврсисходно на другом месту раз-
мотрити. Тиме би се, сасвим могуће, оповргла и 
свака даља подређеност и секундарност богате 
историје српске дечје литературе. Томе сведочи 
импозантан избор поезије заступљене у очеки-
ваној антологији Зоране Опачић (2018) која обе-
лежава два и по века српске књижевности за де-
цу.3

Надреалистичка и/или Попина поетика  

у контексту рецепције младих читалаца

Најпре узимамо надреалистичку поети-
ку као парадигматичну за нов однос према по-
езији за децу, али и за ново разумевање својих 
претпостављених младих читалаца у оквиру 
епохе модернизма. Иако су писали и за децу и 
за одрасле, занимљиво је управо код њих раз-
мотрити где су они успоставили границу између 
поезије за одрасле и поезије за децу и осетљи-
ве. Поезија Васка Попе у великој мери проис-
ходи из авангардног искуства (Hamović, 2008). 
Уколико бисмо и једну и другу поезију наменили 
деци и младима, ова поезија би репрезентовала 
савремен, узрасно релативизован однос према 
својим читаоцима. Попина поезија спрам надре-
алистичке испољава одређене поетичке промене 
и разлике, због чега је поетички и упоредива са 
надреалистичком поезијом. Поетичка сродност 
рефлектује се у могућности да успостави однос 
са младим читаоцима, али се и, даље, њихова по-
етичка разлика показује као нужна за разлику у 

3  О поезији чија сложеност и чије мноштво не дозвољавају 
строгу појмовно-категоријалну и узрасну поделу говорили 
су многи писци, критичари и антологичари: Г. Витез, М. Да-
нојлић, Д. Киш, М. Крлежа, Ј. Љуштановић, Б. Миљковић, 
З. Опачић, П. Пијановић, Д. Радовић, М. Ристић, Б. Ћосић, 
М. Црнковић; страни аутори: Б. Бетелхајм, Р. Кајоа, Ј. Хуј-
зинга и други.

приступима у методичком откривању текста. На 
самом почетку покушаја виђења Попине поезије 
као поезије за децу оспорава нас сам песник од-
суством интересовања за поље дискурзивности 
и саморефлексије песничког деловања поводом 
поезије за децу. Међутим, чињеница је да не го-
вори непосредно ни о својој поезији уопште 
(Petković, 1997), па се тиме речено не може до 
краја уважити као аргумент за припадност пе-
сме. Надреалистички песнички текстови које су 
надреалисти писали за одрасле, који најчешће 
фрагментарно, френетично, а увек дискурзивно, 
развијају свој низ, у одређеној мери, претпоста-
вљамо, надилазе неке могућности разумевања 
на нивоу ученика млађег основношколског уз-
раста, и то најпре због своје дискурзивности, а 
мање због појединачне аутономне песничке сли-
ке. Прави одговор како би могла да изгледа на-
ивна надреалистичка песма ови песници су дали 
у свом опусу намењеном деци, с тим што бисмо 
могли поставити питање колико је тај опус ве-
ран надреалистичкој поетолошкој докси. Друго 
питање јесте како је могуће у писму истог песни-
ка исцртати невидљиву поделу песме на наивну 
и ону која то није. У поезији Васка Попе изостаје 
надреалистички дискурзивни исказ, што је при-
ближава млађем узрасту. Надреалистичка по-
литика поетике, оличена и у рембоовском чул-
ном растројству и психичком аутоматизму, који 
се у средњошколској настави најчешће разумеју 
као техничко-стилске вештине исписивања ау-
томатског текста, а не као њено иманентно ост-
варење у тексту где треба тумачењски говори-
ти из ње, страна је Попиној поезији у којој је по-
етска грађа свесно организована. Та организа-
ција је видљива и у дужини песама, разложном 
и поступном развијању једне или више песнич-
ких слика, лишености песме сувишних детаља, 
али опет не да би слика остала сушти импрови-
зовани симболни поредак и перформативни акт, 
већ да се „претвара у естетизацију искуства кроз 
грађење песме“ (Novaković, 1997: 62). Поступак 
антропоморфизације, којом природне појаве и 
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неживе ствари добијају људско својство и об-
личје, као и поетичка доминанта „тоталног ани-
мизма“ (Novaković, 1997: 73) у бретоновском раз-
умевању, али и Попином дочаравању света, нису 
страни дечјем искуству, то јест дечјем имагини-
рању таквог искуства. Код Попе се унутар једног 
имагинарног света, укљученог у песнички текст 
под реторичким первертовањем, чувајући естет-
ски и литерарни став, насупрот надреалистич-
ком антиестетичком и антилитерарном „теро-
ризму“ речи, одржава секвенца реалности која 
је помућена, али сазнатљива. Кључна језичка из-
ражајност Попине поезије открива се у пластич-
ности де-метафоричке песничке слике, што омо-
гућава методички приступ њеној рецепцији већ 
од млађих разреда основне школе. Нужно је да 
ученик испуњава функционални предуслов да је 
савладао технику читања, а не узрасно ограни-
чење. Песничке слике, важне и у надреалистич-
кој и у Попиној поезији, нису грађене на исти 
начин. На пример, довољно је упоредити Ху-
мор заспало (1930) Александра Вуча или Флору 
(1955) Оскара Давича и Кору (1953) Васка Попе.

Надреалистичка песничка слика у којој се, 
према Бретоновој дефиницији из првог 
манифеста, означитељ и означено налазе у 
односу супротности и непомирљивости, у 
суштини одбацује начело аналогије, у корист 
случајног сусрета рационално неспојивог 
кроз који се врши насиље над логиком и код 
читаоца изазива шок (Novaković, 1997: 79).

Енигматичност Попине песме која има ре-
шење, што свакако може имати порекло и у тра-
диционалним књижевним формама попут заго-
нетке, оперише „алогичним спојевима који по-
везују различите или супротне категорије ми-
сли или предмета“ (Novaković, 1997: 79, 80), што 
омогућава читаоцу да препознаје чиниоце и ана-
лошке везе, више или мање међусобно удаљене/
скривене. Ово „прихватљиво“ и ухватљиво ту-
мачење које и даље подржава везу означитеља и 
означеног и које се да досегнути, при чему тума-
чење пре треба разумети као одгонетање, „тиме 

ни издалека не исцрпљује многострука значења 
његовог поетског исказа“ (Novaković, 1997: 80). 
Такво својство Попиног текста чини га више-
струко реципијентски захвалним и интерпрета-
цијски узрасно прилагодљивим. „За разлику од 
надреалистичког текста, чији смисао почива на 
самом разарању конвенционалних значења, По-
пин текст наговештава постојање потенцијал-
ног смисла, али тај смисао непрекидно измиче“ 
(Novaković, 1997: 80). Конвенционална значења 
речи могу се проблематизовати на комуника-
цијском и симболичком нивоу у књижевним тек-
стовима тек након што су у језику, за појединца и 
његове саприпаднике, установљени као конвен-
ционални обрасци језичке природе, иза којих се 
скрива снага закона истоветног значења за све 
чланове заједнице и континуитет тежње за до-
словце разумљивим општењем. Деца се уче кон-
венцијама и стога деструирање конвенције у по-
езији јесте могуће само уколико су у смисао кон-
венције уведени. У супротном, као што то нуди 
надреалистички текст, они су уведени у при-
родну аконвенционалност без познавања рек-
цијског односа са нормом која ју је изазвала. Код 
Попе потенцијални смисао је скривен на рубу са 
значењем конвенционалног језичког израза, те 
је стога још више зависан од њега. Конкретно у 
циклусу „Игре“ то значи да треба прво овлада-
ти формом дечје песмице у игри, па чак и самим 
практичним правилима дечје игре (жмурке, 
клина, јурке, труле кобиле и слично), па тек онда 
освестити како семантика игре бива тропизо-
вана у песмама. Ученик најпре треба да овлада 
језичким идиомима у смислу да познаје у којим 
смисаоним односима и ситуацијама постоје, да 
би на подлози тог познавања осетио ефекат се-
мантизације („врати ми моје крпице / врати ми 
кад ти лепо кажем“, „падни ми на памет“, „теби 
дођу лутке“). У случају поезије Васка Попе кон-
венционални језички израз се најпре односи на 
фразеологизме, разговорне форме, бајалачке и 
магијске форме, језик дечје игре, све оно што у 
нормативним условима функционише несмета-
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но. Та веза између формираног и фиксираног из-
раза и његових значења и преиначења у ретор-
ски израз који ради за доживљај песничке сли-
ке оснажена је и приснија него у тексту надре-
алистичке поезије, па нам се само на први поглед 
чини како је за наставну интерпретацију и уче-
никово разумевање пријемчивија Попина пес-
ма. Заправо и Попина и надреалистичка песма 
су подједнако, али на различит начин, узбудљи-
ве и захтевне за наставну интерпретацију. Сло-
бода за разумевање метафоричких значења код 
Попе је мања стога што то није надреалистичка 
метафора. По Бретону, „метафора, која у надре-
ализму ужива потпуну слободу, оставља далеко 
иза себе аналогију“ (Breton, 1962: 55, 56). Попина 
поезија се превасходно ослања на метафору која 
чува аналошку везу у себи, стога аналогија као 
песнички наговештај омогућава докучивост зна-
чења. Надреалистичка метафора, раскидајући 
однос означитељ–означено, тежи да буде ство-
рена као еманација слободе, иако су и њу обли-
ковала стилогеност и поетички наум јаке надре-
алистичке песничке самосвести. 

Аргументација одабира поезије Васка Попе  

– консеквенце по разумевање  

и наставну интерпретацију

Интерпретација многих Попиних песа-
ма у основној школи не може ићи до крајњих 
консеквенци због богатог присуства алузив-
ности на историјске, културне и културолош-
ке референце, митске и архетипске везе, ин-
тертекстуалност, цитатност, све оне чињени-
це које призивају условност знања (Jovanović, 
1997; Samardžija, 1997; Mikić, 1997; Cidilko, 2008). 
Културолошки пријемчивије књиге поезије које 
призивају знања о култури, условно речено, под-
стицај су и дистрактор за младог читаоца, сто-
га што би у  песничком тексту требало кренути 
прво од имагинирања ка културолошким аспек-

тима.4 Имајући у виду најмлађег/младог читао-
ца, слободније и оне више дивље песничке сли-
ке повећавају доступност текста доживљавању 
и имагинирању. Управо песничку слику Попине 
поезије и стилогеност којом је она дочарана тре-
ба узети као рецепцијску вредносну јединицу и у 
оквиру њене потентности вршити одабир у опу-
су а са намером конституисања младог читаоца. 
У том смислу најпродуктивније се показују прве 
три песничке збирке овог песника:

Иако у књигама што слиједе након Споредног 
неба постоје знаци и трагови урнебесне 
сликовитости која стоји у самој сржи Попине 
умјетности, ове збирке су у знатнијој мјери 
одређене пјесниковим напором да пронађе 
простор сагледавања и опјевавања свијета у 
којем би било могуће назрети обрисе смисла 
(Brajović, 1997: 114, 115).

Повратак начелима од којих се у пое-
тичком смислу пошло обележиће циклус „Мала 
кутија“, који реферише на књигу Споредно небо 
потенцирањем симболичког поретка, парадок-
салношћу, хумором, апсурдом, вишезначношћу 
заснованом на сведеним протежним песнич-
ким сликама. Парадоксално, баш онај текст који 
тежи „обрисима темеља смисла“ представља за 
рецепцију млађих ученика теже проходан текст, 
док онај песнички корелат који има предзнак 
упитног смисла, не-смисла, млађим ученици-
ма постаје близак. Оваква оцена образложива 
је чињеницом да песма која је дубље укорењена 
у традицији захтева развезивање широким об-
разовањем, којим најмлађи ученици нису још 
овладали у одговарајућој мери; они се пре могу 
ослонити на поетику игре у језику и игре са не-
смислом, што нас доводи до природе текста сли-
чне нонсенсној поезији.

4  Наставни план и програм за основну школу (NPP, 2004–
2006) пописом лектире предвиђа две песме Васка Попе. У 
седмом разреду део обавезног програма је песма „Мана-
сија“, док је у осмом разреду песма „Очију твојих да није“. 
У млађим разредима није присутна поезија овог песника. 
У средњошколској лектири за четврти разред нашле су се 
Попине песме „Каленић“, „Манасија“, Кора (избор).
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Погледамо ли квантитативну анализу 
присуства реторичких фигура у целокупном 
делу Васка Попе (Cidilko, 2008), уочићемо неке 
параметре значајне за одабир поезије у одно-
су на циљеве које постављамо пред ученике, то 
јест према узрасту који имамо у виду. Метафо-
ра као тежишна фигура у грађењу песничких 
слика изузетно је заступљена у збиркама Кора 
и Споредно небо, а затим и у збирци Непочин-
поље. Персонификација се налази врло често у 
свим Попиним збиркама, а највише опет у Кори 
и Споредном небу. Занимљиво је да је оксимо-
рон чест (не и „врло чест“) у Кори, док га ређе 
има у свим другим збиркама. Фигуре понављања 
су значајне у контексту откривања звуковног 
слоја дела и ритмичности поезије коју одликује 
одсуство риме, на коју су ученици навикли као 
прирођену одлику сваке песме. Фигуре пона-
вљања у одређеној мери олакшавају разумевање 
текста и на плану функционалног читања. Сти-
листичка квантитативна анализа нам сугерише 
да се у погледу фигура понављања можемо нај-
више ослонити на прве песникове збирке Кора, 
Споредно небо и Непочин-поље. Лексичку струк-
туру збирки у великој мери одликује говорни је-
зик, најближи ученицима, стога што његов суп-
страт најбоље познају. У наставној интерпрета-
цији поезије треба указати на који начин говор-
ни језик постаје естетизовани језик поезије. Чес-
та употреба говорног језика је важна за поетику 
Васка Попе, али ту су и архаизми, жаргон, језик 
фолклора и народне књижевности подједнако 
значајни за учениково функционално и ствара-
лачко овладавање српским језиком. Строфич-
ка структура збирки Васка Попе таква је да су у 
највећем броју песме састављене од три (43,7%) 
и две строфе (34,7%). Тиме економичност пе-
сничког израза, што овде представља поетичку 
доминанту, фаворизује Попину поезију као изу-
зетно захвалну за наставно проучавање и/или 
читалачку пријемчивост.

Тиодор Росић разматра интерпретацију 
Попиног циклуса „Игре“ у контексту предшкол-

ских усмерених активности тврдњом да „приме-
рено узрасном нивоу, постоје у њима нека зна-
чења која се могу стваралачки декодирати и на 
нивоу предшколског детета“ (Rosić, 2013: 129). 
Попине игре могу да буду интерпретиране кроз 
игре стварања, игре супституције и драмске 
игре, односно преко стваралачких игровних ак-
тивности, какве су покретне игре, вођенa фанта-
зија или корелацијска креативност преко кључ-
них речи, односно песничких предмета, бића и 
вербализације немогућих призора (Rosić, 2013). 
У оквиру ових категорија предлажу се емпи-
ријски већ успешно опробане конкретне игре 
(Rosić, 2013). Игролики приступ, уобичајен у 
раду са децом предшколског узраста, у основ-
ној школи, нажалост, често изостаје. Стваралач-
ка спознаја поезије представља веома важан сег-
мент наставе савременог сензибилитета. Овакав 
приступ треба да тежи томе да ученик и кроз 
игру, која не остаје пука игра, дозна рефлексив-
не и херменеутичке слојеве поезије.

У наставку ћемо анализирати три песнич-
ка текста Васка Попе преузета из дела његовог 
опуса који у наведеној аргументацији показује 
највише потенцијала за сврсисходну ствара-
лачку и мисаону рецепцију код ученика млађег 
школског узраста: песма „Патка“ (из прве пе-
сничке збирке Кора, циклус „Списак“), пес-
ма „Последња вест о малој кутији“ (из циклуса 
„Мала кутија“, збирка Гвоздени сад), и из збирке 
Кора, из циклуса „Далеко у нама“, једанаеста пе-
сма без наслова (Куће су изврнуле...).

Интерпретације песама  

у контексту анализе рецепције

      I

Патка 
Гега се прашином 
У којој се не смеју рибе 
У боковима својим носи 
Немир вода 
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Неспретна 
Гега се полако 
Трска која мисли 
Ионако ће је стићи  
 
Никада 
Никада неће умети 
Да хода 
Као што је умела 
Огледала да оре 

Песма „Патка“ грађена је кроз три песнич-
ке слике повезане насловном фигуром патке и 
њеном онтолошком и егзистенцијалном пре-
тњом. Наслов песме је уједно и одгонетка дата 
пре него што ће исказом песме бити поступно 
развијена загонетна песничка протежност. На-
слов песме је формулисан као кључ за ишчита-
вања песме-загонетке. Наслови песама циклу-
са „Предели“ и „Списак“ омогућавају разот-
кривање другог пола аналогне везе на којем се 
развијају песничке слике. У рецепцији учени-
ка сигурна одгонетка, дата у наслову, омогућа-
ва да се слике оснажују и повезују, замишљају 
и тумаче посредством стилских фигура, а да се 
не губе разумевање и конотација. Песма је изве-
дена кроз три песничке слике формално огра-
ничене у три строфе. Прва слика својом сугес-
тивном благом динамиком приказује фигуру у 
свом природном окружењу. Фигура патке доча-
рана је песничком сликом која сугестивно по-
буђује чулну имагинацију аналогоном да је кре-
тање патке једнако/сродно кретању воде у при-
роди. У њеним боковима је продужена приро-
да којој припада (генитивна метафора „немир 
вода“). Друга песничка слика у прва два стиха 
експлицира особину патке („неспретна“, „гега се 
полако“) и разоткрива значења метафоре „у бо-
ковима својим носи / немир вода“ из прве стро-
фе. Прва два стиха друге строфе заправо се од-
носе наспрам прве строфе као њена „одгонетка“. 
Ово сугерише да је поунутрашњен поступак це-

лине песме. У рецепцијском смислу, овај посту-
пак значи помоћ у одгонетању већ изреченог ме-
тафоричког израза. У стилском смислу, радња се 
понавља, што успорава динамику и задржава пе-
сничку слику на детаљу кретања. „Трска која ми-
сли“ је метафорички паскаловски израз, поми-
цај у успореном померању песничких слика ове 
песме. Најпре је из наивне реципијентске пози-
ције приметна персонификација којом су трс-
ци придодати искључиво људски прерогативи 
(мишљење и мисао), а затим разоткривање не-
могућности да трска може да мисли води до от-
кривања метафоричког значења. Тиме што је чо-
век (умно биће) заступљен појмом трске – крије 
се аналогија садржана у својству висине, усправ-
ности, уздигнутости на две ноге, супротно ге-
гању „прашином“. Последњи стих друге строфе 
(„Ионако ће је стићи“) опет екплицира намере 
„трске“, односно „човека“ и редефинише „цело-
купно“ кретање у песми. Реч је о бежању, с тим 
што треба приметити ограничавајући, демоти-
вишући корелатив „ионако“. Трећа строфа фор-
мирана је пре као синтетички закључак и над-
наравни поглед на већ прошлу збиљу страдале 
патке, која је, сад евидентно вишеструком нега-
цијом („Никада / Никада, неће“), уведена у тра-
гично осећање егзистенције. По реципијента на-
шег узраста то значи осећање емпатије и имено-
вање осећања према патки као „тужно“, „несрећ-
но“. Песничка слика, као део мудроносног рези-
мирања, ипак закључује ову строфу и песму ме-
тафором у којој су аналогијом доведени у везу 
пливање и орање, односно вода и огледала, ина-
че веома важни „огледалски“ мотиви у целокуп-
ној Попиној поетици. Трску која означава „чове-
ка који мисли“ дете/ученик може одредити лако 
руковођено искуством одгонетања кратких ус-
мених књижевних форми (гнома). Још афектив-
није, али и прецизније, дете трску може одреди-
ти као ловца, што маркира значење присуства 
коби и опасности коју човечја мисао може по-
нети. Међутим, уколико је тромост довела пат-
ку у опасност, битно је сугерисати да њена тра-
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гичност није (само) животињска, већ људска. 
Двоструко, човек је у улози и оне трске која ми-
сли, те трска представља човеков ум, али и уло-
зи патке која, физички недостатна, бива савлада-
на. Парадоксално, томе блиско апсурдно и иро-
нијско, налази се у чињеници да непомична тр-
ска успева да стигне патку која је у каквом-так-
вом покрету, што би сугерисало најпре да је већа 
трагичност трошности тела (патке). Открити/
окарактерисати нешто као парадоксално и ап-
сурдно није довољно показати као бесмислено и 
немогуће, упркос чињеници да овако објашњено 
„апсурдно“ јесте доступно и на нижем нивоу ре-
цепције. Кључ апсурдног и парадоксалног, као у 
себи контрадикторног, открива се одгонетањем 
њихове природе – шта је у њима апсурдно и па-
радоксално и зашто. Код апсурдног треба се пи-
тати шта недостаје како би нешто биле смисле-
но, односно са чиме се сукобљава наше немогуће 
како би се открило место отпора смислу, са ове 
или оне стране. Код парадоксалног ствар треба 
осветлити са обе стране контрадикције и у твр-
дњама увидети ону која носи превагу: трагична 
је банална физичка патка, као и умни човек, али 
је трагичнији умни човек, јер је његова ситуација 
сведена на чин „лова“ у једном укорењеном мес-
ту, у положају беспомоћности.

                         II

Последња вест о мало кутији

Мала кутија у којој је цео свет

Заљубила се у себе

И зачела је у себи

Још једну малу кутију

Мала кутија мале кутије

Заљубила се и она у себе

И зачела је у себи

Још једну малу кутију

И тако је то у бескрај ишло

Цео свет из мале кутије

Требало би да буде

У последњој кутији мале кутије

 

Ни једна од малих кутија

У малој кутији заљубљеној у себе

Није последња

Нађите сада свет

Осим неалегоријског, читање песме „По-
следња вест о малој кутији“ (скуп кинеских ку-
тија или руских бабушки) јавља се и алегориј-
ско читање. У песми „Последња вест о малој ку-
тији“ предмет се „експоненцијално смањује, до у 
бескрај, тако да последња, најмања мала кутија, 
поседује све карактеристике, својства и садр-
жај истоветне оним у највећој“ (Bošković, 2008: 
213). Ефекат слике у слици или такозвани текст- 
-огледало приказује ретроспективу где је сушти-
на света у сталном измицању, светови и истине 
у њима се стално умножавају. Ово би био само 
један од кључева за тумачење „постмодернис-
тичке алегорије“ (Bošković, 2008). Међутим, и 
неалегоријско читање ове песме није сасвим јед-
ноставно уколико се песма не доживи и не разу-
ме као прича (иако у наслову стоји песма) о ма-
лој кутији / малим кутијама. Наративност ове 
песме и целог циклуса омогућава досезање до 
алегоричног садржаја. Завршна песма циклу-
са о кутији је уједно завршни алегоријски пер-
форматив за цео циклус. У рецепцијском, чул-
ном смислу, читањем се доживљава утисак вр-
тоглавице, због умножавања у истоветности. 
Песму је тако могуће тумачити као затворени 
нарцисоидни или Нарцисов круг у коме се вр-
тимо, где репродуктивност кутије парадоксал-
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но значи њено укидање, међутим, не само уки-
дање кутије која је само форма и садржатељ све-
та, већ управо света који је немогуће пронаћи 
након његовог умножавања и скривања. Онај 
који нас изазива на крају песме („нађите сада...“) 
управо игра на нашу урачунљивост, способност 
здраворазумског расуђивања, очекивања засно-
ваног на нашој опажајној перцепцији и толико 
пута потврђеном стварносном искуству. Том ис-
куству се не може веровати, јер је неупитно. Ми-
шић примећује како је „удео ирационалног у По-
пиној поезији премален, превише скучен и обуз-
дан“ (Mišić, 1953: 192). Његове поетске визије 
ретко кад да нису сводљиве на своју рационалну 
суштину; оне се, чак и формалнологички, гото-
во увек могу до краја одгонетнути. У овој песми 
Попа са поетички „премаленим“ уделом ирацио-
налног заговара једну упитаност над рационал-
ношћу света. Субјект који манипулише кутијама 
апсолутно је невидљив, недоступан. Одсуство је 
блиско идеји апсурдног. И, управо, Попино кон-
стантно постављање загонетке и пружање одго-
нетке насловом (као кључа за касније саопштену 
загонетку) сугерише да смисао није у самом ре-
шењу песме-загонетке, већ у успостављању веза 
између видљивог (одгонетке, одговора, стања, 
факта) и оног невидљивог (сакривеног, недос-
тајућег, изгубљеног, вредног, оног што се тражи 
онако како га је неко у својој сликовитости ви-
део, како се показао). Због тога је Попина песма 
методична и методичка, јер је доступна, задата, 
али и подржана интенцијом самог аутора да се 
одгонетне и у томе доживи. Циклус о малој ку-
тији грађен је на иманентнијој форми загонет-
ке, оној у којој алегорију треба расветлити, али 
је заустављена баш у моменту када нам, чинило 
се, није довољно дато да одгонетнемо. Предмет 
одгонетања (свет) није скривен, он је дат, као 
и поље у коме је првобитно смештен (кутије). 
Питање је просторног карактера – где, односно 
постоји ли – тиме што се питамо где је.

                  III

                  *

Куће су изврнуле

Горке џепове соба

Да их вихор претражи

Дуж наших ребара

Уличне светиљке

Свлаче хаљине крваве

Два смо листа новина

Сурово залепљена

На рану вечери

Запаљене птице

Из обрва мојих

На кључњаче су ти пале

 
 У песми без наслова, чиме је избегнут 
поступак одгонеткa–загонетка, па само имено-
вање песме неће помоћи у одређивању њеног те-
матског језгра, препуштени смо песничком (и 
формалном) поступку који се развијао и у песми 
„Патка“, где је свакој строфи одговарала по једна 
оделита песничка слика. Сложеност ове четири 
слике, исказане у четири строфе песме из циклу-
са „Далеко у нама“, омета опажање заједнич-
ке окоснице целине песме. Наиме, тематски ту 
окосницу чини неименована заједница од двоје 
људи. У првој строфи људи још нису присутни, 
иако сигнали њиховог евентуалног присуства 
јесу предметности које се вежу за људе (куће и 
џепови). У средишњим строфама (сликама) пе-
сме сугерише се стопљено јединство сигнали-
зирано присвојном заменицом (наших ребара) 
и у трећој се експлицира да је реч о присуству 
двоје (два листа новина). У последњој строфи 
ово заједништво и даље чини двоје, с тим што 
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су они представљени у саодносу, дакле, ипак од-
војени, да би се посредан однос могао оствари-
ти. Тематски, песма би била релативно сводива 
на љубавну тематику, али би могла да се односи 
и на свеукупност људских односа, што нам суге-
рише и сам циклус у чијем се контексту нашла 
ова песма. Могли бисмо овај лирски глас, из чије 
перспективе је изговорена песма, доживети као 
децентрирани субјект који разговара са собом 
(„далеко у себи“), иако су, или управо због тога 
што су, речи упућене немом саговорнику. Чети-
ри песничке слике остварене су богатом тропич-
ношћу исказа: аналогијама (собе – џепови, тело 
– улица, низ ребара на телу – низ светиљки на 
улици, уличне светиљке – залазак сунца, рана 
вечери – залазак сунца,); метафорама („уличне 
светиљке свлаче хаљине крваве“, „рана вечери“, 
„запаљене птице“); персонификације („уличне 
светиљке свлаче хаљине крваве“); поређење без 
корелата („два смо листа новина“); симболима 
(птице, крв, црвено, ребро, светиљка, кључња-
че), епитетима (горки џепови соба, сурово зале-
пљена; истицање наше).

Аналогија се овде показује као најпродук-
тивнији поступак на коме се заснива метафо-
ричко сликовито мишљење где читалац треба 
да повеже два удаљена појма, најчешће по слич-
ности. Успостављањем аналогије по сличности 
између соба кућа и џепова панталона омогуће-
но је да се развије шира и динамичнија песничка 
слика – ветрова који претражују „џепове соба“. 
Оваква аналогија је затвореног типа, односно 
дата су оба члана аналогног односа (metaphora in 
presentia). У истој песми могу се уочити они ме-
тафорички изрази који траже, а то је својство по-
менуте „надреалистичке метафоре“, да читалац 
пронађе аналогон споља, изван текста, најчешће 
реалистичког порекла, те бисмо ове аналогоне 
именовали као отворене (metaphora in absentia), 
а тада је, у ствари, реч о асоцијацијама, које су 
мање или више интенционално дате.5 Таква је 

5  Фос (M. Foss) уводи појам „резонанције“ метафоре – 
то је тенденција да се њено значење шири и да се привла-

метафора „запаљене птице“. Ову метафору бис-
мо могли растумачити на основу својства да „из-
лећу“ из обрва и падају на кључњаче ономе коме 
се обраћа лирски глас. Асоцијације могу бити 
разнолике: љубавна тематика сугерише да је реч 
о пољупцу или, свакако, гесту нежности, облик 
обрва подсећа на птице са којима се оне пореде, 
али остаје неразрешен атрибут „запаљене“, што 
води ка интензитету размењеног осећања. Мета-
фора „рана вечери“ се расветљава далеко лакше 
уколико се повеже са сликом из претходне стро-
фе. Промена боје светиљки одговара „свлачењу“ 
хаљина или задобијању „рана вечери“.

Проблеми у разумевању/интерпретацији 
ове песме настајали би услед следећих дистрак-
тора: 1) неспособност читалаца да се одвоје од 
конкретизованих значења и пређу у сферу ап-
страктнијих категорија и пренесених значења; 
2) немогућност да се на идејном и тематском ни-
воу песничке слике кохерентно повежу у цели-
ну једне песме; 3) инертност имагинације – недо-
живљавање сугестивних песничких слика.

Закључна компаративна анализа

Методичко-рецепцијско прихватање ова 
три егземпларна Попина текста могла би  бити 
представљена следећим деоницама: 1) пи-
тање (начина) присуства и одсуства људи 
у Попиним песмама; 2) питање загонетно- 
сти и њене форме – референтни објект-одгонет-
ка (биће, предмет, односно радња или пак ме-
сто појаве света) – досезање до тога шта је ис-
под коре описа; 3) песничка слика – поступак 

че друга поља значења. Речник књижевних термина (RKT, 
1985) под одредницом „метафора“ помиње и епифору и 
дијафору; епифора као фактор метафоре упућује на шире 
семантичке контексте и имплицира нова значења, а дија-
фора тежи да концентрише значење метафоре на један 
„унутрашњи фокус“, те тако песма у којој је метафора упо-
требљивана добија предметну реалност. Између епифоре 
и дијафоре постоји стална тенденција која метафори даје 
снагу деловања.
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дочаравања и њена сазнатљивост путем имаги-
нирања и тумачења. У интерпретацији, изража-
вајући се о песничким сликама, ученици би се у 
већој и мањој мери удаљавали од дословно датог 
текста и песничке пројекције, од чега би зависи-
ло колико је интерпретација стваралачка, а ко-
лико аналитичка и рефлексивна, садржинска и 
деметафоричка. Невезано за то – она је увек об-
разовна. 

Кључ у консеквентној рецепцији ових пе-
сама остао би исти, мада преображаван сходно 
текстуалном поступку по коме је грађена пес-
ма. У песми „Патка“ кључ је у релацији наслова 
и развијања песничких слика, где је алегоријски 
садржај сасвим преносив на хумано, како је то и 
иначе у, за децу разумљивим, баснама. 

У песми „Последња вест о малој кутији“ 
загонетни предмет нам је дат, па измакнут или 
удаљен, откривен, па скривен, видимо – не ви-
димо га. Остаје само претпоставка коју лирски 
субјект има о читаочевој рецепцији („требало 

би“). На крају је изазов, ироничан или не, „нађи-
те сада свет“. У овој песми „постмодернистич-
ком алегоријом“ казано је да је откривени пред-
мет негде, а чека се наш одговор где.

У песми из циклуса „Далеко у нама“ саз-
натљиво је тек у целини коју граде њене песнич-
ке слике и, услед неперципирања садејства пе-
сничких слика, она је тежа за разумевање. Песма 
о двоје нема алегоријски садржај, откривена је 
својом дословношћу, али скривена лабаво пове-
заним сликама и недореченим наративним по-
мерањима. 

Компаративно тумачење ове три песме из 
угла рецепције значило би примећивање општих 
одлика Попиног певања. Пут у рецепцију песме 
најпре зависи од поетичких доминанти текста, 
у оквирима текста сваког понаособ, али и у ок-
вирима (нај)доследније грађене поетике, каква је 
она Васка Попе.
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Summary

{e paper analyses the reception of contemporary poetry among the primary school pupils, 
particularly in the lower primary grades.  {e analysis is based on the reception theory, aiming at 
de~ning the factors and transformations that enable the acquisition of this theory at an appropriate 
level. From a synchronic perspective, the reception is analysed relative to pupils’ age, the poetics of a 
lyrical poem, and (teaching) the interpretation of the poetic text. From a diachronic perspective, the 
shi�ing of the pupils’ horizon of expectations is demonstrated relative to the modern information 
era in which the pupils are growing up and the individual change of the pupils’ position as recipients 
as they are growing up. In both cases, poetry is deprived of arti~ciality and divination, and what 
remains is modernity of the text confronted with the modernity of the recipient and the time. 
{e qualitative aspects of the poetry are analysed on the example of the poetry of Vasko Popa, while 
the recipients are the pupils of the lower and higher primary school grades.  

Keywords: contemporary lyrical poetry, reception theory, horizon of expectations, methodology 
of Serbian Literature teaching, Vasko Popa.


