
Електронске изложбе 

Библиотеке Матице српске



Библиотека Матице српске приредила је 178

изложби у витринама. Од јануара 2011. године

изложбе се презентују у електронском облику, у

јавном каталогу Библиотеке.

Електронски каталози изложби се трајно чувају

на CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са

штампаним каталозима досад постављених изложби

и на сајту www.bms.rs.



Изложбе БМС у 2022. години

(319) 3−31. јануар: Станислав Бинички (1872–1942) – 150 година од рођења

(320) 1–28. фебруар: 250 година Житија Петра Великог Захарије Орфелина (Венеција, 1772)

(321) 1–31. март: Молијер (1622–1673) ‒ 400 година од рођења

(322) 1. април – 5. мај: Јубилеји штампаних србуља:

470 година Четворојеванђеља београдског (Београд, 1552);

460 година Четворојеванђеља мркшиначког (манастир Мркшина црква, 1562)

(323) 6–31. мај: Јаков Игњатовић (1822‒1889) ‒ 200 година од рођења

(324) 1−30. јун: Дејан Медаковић (1922−2008) – 100 година од рођења

(325) 1–31. јул: Милован Глишић (1847–1908) – 175 година од рођења 

(326) 1–31. август: Душан Душко Радовић (1922–1984) ‒ 100 година од рођења

(327) 1. септембар ‒ 2. октобар: Борислав Михајловић Михиз (1922–1997) – 100 година од рођења

(328) 3–31. октобар: Васко Попа (1922–1991) ‒ 100 година од рођења

(329) 1–30. новембар: 235 година прве збирке народних пословица код Срба Причте илити по простому

пословице Јована Мушкатировића (Беч, 1787)

(330) 1. децембар 2022 − 8. јануар 2023: Мигел де Сервантес Сааведра (1547−1616) – 475 година од рођења



Библиотека Матице српске

Васко Попа

(1922−1991) 
Електронски каталог изложбе број 328

Нови Сад 

3– 31. октобар 2022. 
CXCV - 135-1



Библиотека Матице српске је на основу

грађе из својих збирки приредила изложбу

поводом 100 година од рођења српског песника

Васка Попе.

Електронска изложба садржи попис

изабраних дела и литературе са сигнатурама.



Скенирање, снимање и обрада фотографија

Мирка Свркота

Софија Ђурђевић

Васко Попа

(1922−1991) 

Аутор: 

Снежана Николић

Уредник 

Селимир Радуловић 



Васко Попа рођен је 29. јуна 1922. у селу

Гребенцу, на тридесет километара од Вршца,

ближе Белој Цркви, у типичном банатском селу.

Отац Василије (1893), сеоски бележник, а потом

банкарски чиновник, и мајка Емилија (1900),

рођена Сучу, домаћица.

Завршио је основну школу и гимназију у Вршцу –

матурирао је 1939/1940. године, где је, добивши

премештај пре школовања своје деце, Василије

Попа радио као чиновник у банци у

Акционарском друштву „Lucaeferul”.

Запажен у раду литерарне секције „Јован

Скерлић”, у листу Нови средњошколац, Васко

Попа ће објавити своје прве литерарне текстове.
БМС III 458852



Родна кућа Васка Попе
Са оцем Василијем и 

мајком Емилијом

БМС III 458852



Као гимназијалац упознао је 

гимназијалку Хашу Сингер, 

ученицу седмог разреда, која 

је касније уписала студије 

архитектуре. Од тада па све до 

краја живота Хаша ће бити 

његов животни сапутник. Њој 

је посветио све своје књиге.

БМС III 458852



1940. – Уписује студије на Филозофском факултету у

Београду, а крајем новембра прелази на Технички

факултет. Други светски рат затиче га у Вршцу, у

родитељском дому.

1941. – Одлази у Букурешт и, по жељи родитеља, уписује

студије медицине. Тамо остаје само једну годину. Већ

наредне школске године, од јесени 1942. до пролећа

1943, борави у Бечу поново уписавши студије

филозофије (у мају је ухапшен и све до августа 1943.

заточен је у немачком концентрационом логору у

Зрењанину). Поново се враћа у Беч, где остаје до

септембра 1944. године. Слуша предавања из француске

и немачке књижевности, ради и као кондуктер трамваја,

дружи се са напредним омладинцима, измичући

Гестапоу све до повратку у Вршац, 1944. године, где је

одмах примљен у СКОЈ, а већ крајем месеца и у

Комунистичку партију Југославије.



1949. – Студије књижевности завршава 1949.

године и исте године објављује прве познате

стихове, посвећене Хаши, у Књижевним

новинама.

1951. – Изабран је за секретара Друштва за

културну сарадњу Југославија–Француска, а у

лето 1952. године примљен је за члана Удружења

књижевника Србије.

1953. – Објављује прву књигу песама Кора

(Издавачко предузеће „Ново поколење” из

Београда) и посвећује је Хаши. Са овом књигом

песама Васко Попа је постао култни песник,

омиљен младим песницима. РД II 784



БМС II 435689



БМС III 458852

1954. – Постаје уредник у Издавачкој кући

„Нолит”, а 1955. године у првом броју часописа

Дело, који су уређивали Оскар Давичо, Антоније

Исаковић и Александар Вучо, Попа објављује на

уводном месту циклус песама „Игре” и посвећује

их Зорану Мишићу, угледном борцу за модерно

схватање поезије.

1956. – Објављује другу књигу песама Непочин

поље, у издању Матице српске у Новом Саду. За

ову књигу добио је и „Змајеву награду” (заједно

са Бошком Петровићем), а у жирију су били

Александар Вучо, Маријан Матковић, Живан

Милисавац и Борислав Михајловић Михиз.
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„Песма је, у ствари, оличење склада без кога је

тешко, без кога је у крајњој линији немогућно

живети... Кора је књига моје младости,

сведочанство моје прве љубави и прве свађе са

светом. То је покушај да се голоме животу који

незадрживо стаса у вечној, неотклоњивој

опасности, обезбеди кора... Својом поезијом

желим да изразим тачно оно што сам написао.

Кад бих умео то да изразим на други начин

вероватно се не бих бавио писањем...”

Васко Попа



Енглески песник Тед Хјуз објавио је у Лондону

књигу Стварање поезије, у којој се, између

осталог, говори о поезији Т. С. Елиота, Д. Х.

Лоренса, Џ. Хопкинса, а од песника ван

англосаксонског подручја заступљени су само

чешки песник Мирослав Холуб и српски песник

Васко Попа. То је први пут, како је писало у

Политици, да се неки енглески есејиста позива на

стихове једног од југословенских песника у

намери да поткрепи своје тезе о поезији као

једном од естетичких феномена.



„То је велико славље народних корена Васка Попе. Његов

универзални језик слика, који има снаге икс-зракова, делује лепо

као и увек. Када је поетско ткиво вербалног значења потрто (мада

је луцидан, вешт превод), нисмо препуштени реторичким

мистеријама или лутањима: уместо тога пред нама су солидни

хијероглифски предмети, који непосредно зраче смислом, духовни

и солидни у исти мах, отворено саопштени и визионарски,

подсећајући на Кекулеов сан склупчане змије. То је јединствена

уметност која је имала среће са својим преводиоцем.”

Тед Хјуз



Почетком 1968. у Бечу је саопштено да је Аустријску

државну награду за европску литературу добио српски

песник Васко Попа. Ово признање пре Попе добила су

два европска песничка великана: Збигњев Херберт

(Пољска) и Вистан Хју Одн (Велика Британија). У Беч је

допутовао са Хашом.

„Примам ову награду у првом реду као похвалу

песништву мога народа и његовом језику. Све што један

песник постигне у своме раду, дугује својим великим

претходницима: од њих добија двоструку поуку о

предању и обновљењу. Од њих се учи шта треба учинити

да би се поновило чудо које се зове песма. Јер свака

песма има све особине чуда које се своде на једину: на

непоновљивост...” Васко Попа

Исте године „Просвета” му објављује Споредно небо.



Разгледнице са песмама Васка Попе

Ра I 11249



Ра I 10841 Ра I 10941



1972. – Издавачка кућа „Вук Караџић” објављује

нову Попину књигу Усправна земља. Ова збирка

излази и у Енглеској и у Сједињеним Америчким

Државама, у издању Универзитета у Ајови, а у

преводу и са предговором Ен Пенингтон.

1975. – Попа објављује песнички триптих: Вучја

со, Кућа насред друма и Рез (Издавачка кућа „Вук

Караџић”) за који је 1976. добио Награду „Бранко

Миљковић” у Нишу.

1978. – Добија још једно значајно признање,

највеће у то доба у Југославији – Награду

АВНОЈ-а. Веома је превођен у свету,

најпревођенији од југословенских писаца.



„За Борхеса” / Васко Попа

Пл IV 587



МАНАСИЈА

Плаво и златно

Последњи прстен видика

Последња јабука сунца

Зографе

Докле твој поглед допире

Чујеш ли коњицу ноћи

Алах или лалах

Кичица твоја не дрхти

Боје се твоје не плаше

Ближи се коњица ноћи

Алах или лалах

Зографе

Шта ли видиш на дну ноћи

Златно и плаво

Последња звезда у души

Последњи бескрај у оку

БМС III 458852



1979. – Изабран је у нову управу Матице српске –

као један од потпредседника, а исте године

приступио је и новооснованој Војвођанској

академији наука и уметности као један од

оснивача.

Скупштина Матице српске, 28. II 1979.

CXCVII - 119 

Скупштина Матице српске, 16. II 1981.

CXCVI - 231



1980. – „Нолит” објављује дела Васка Попе у

седам књига. По оцени критике и читалаца реч

је о својеврсном издавачком подухвату (књиге

су штампане ћирилицом, на финој хартији).

1981. – Објављује осму књигу песама Рез,

такође у издању „Нолита”, а као члан Савета

Летописа Матице српске залаже се да овај

најстарији књижевни часопис постане „модеран

часопис акције”.

CCII - 8-1



Б. Радовић, Д. Драгојевић, В. Попа

CXCVI - 249

В. Попа. Д. Попов, Б. Радовић

CCII - 90 



Крајем 1984. настаје „чудесни циклус”

песама Васка Попе „Мала кутија” (коначна

верзија, започета 1970. године), а објављен у

Савременику (нова серија). Песме из прве

верзије овог циклуса већ су објављене у

најугледнијим књижевним часописима на

енглеском, немачком, италијанском,

словачком, француском, грчком, шпанском,

холандском језику и низу других језика.

БМС I 46785



В. Попа, Б. Јовановић и С. Мајсторовић са Х. Муром

БМС III 458852 У Љубљани, у време Фестивала фолклора



1990. – У суботу, 5. јануара, умро је Васко Попа, у

шездесет деветој години.

„А на сам Божић, препуна дворана „Француске 7”,

Добрица Ћосић, Стеван Раичковић, Матија Бећковић,

Ђорђија Вуковић, учинили су да опроштај од Васка Попе

не буде комеморација, већ један празнични чин

достојанства и захвалности великом песнику.”

Гојко Тешић

„Писао је само стихове… јер, све што је овај умни и

сензибилни човек сазнао и осетио – сажео је и

кондензовао до крајњих могућих граница које је поднео

богати и разуђени српски језик на којем је певао. Био је

мајстор, маг језика… Своју поезију је готово

подвижнички лишио свега трошног – свог интимног и

друштвеног живота. Из њега се неће сазнати како је

живео овај велики песник.”

Стеван Раичковић



КОЊ

Обично

Осам ногу има

Између вилица

Човек му се настанио

Са своје четири стране света

Тада је губицу раскрвавио

Хтео је

Да прегризе ту стабљику кукуруза

Давно је то било

У очима лепим

Туга му се затворила

У круг

Јер друм краја нема

А целу земљу треба

За собом вући.

ПРЕ ИГРЕ

Зорану Мишићу

Зажмури се на једно око

Завири се у себе у сваки угао

Погледа се да нема ексера да нема лопова

Да нема кукавичјих јаја

Зажмури се и на друго око

Чучне се па се скочи

Скочи се високо високо високо

До наврх самог себе

Одатле се падне свом тежином

Данима се пада дубоко дубоко дубоко

На дно свога понора

Ко се не разбије у парампарчад

Ко остане читав и читав устане

Тај игра

XLVI - 47 
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У Америци, у издању

„Филда”, у преводу и са

предговором Чарлса Симића,

штампана је Попина збирка

Похвала хромоме вуку.
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О Васку Попи рекли су



„Васко Попа пошао је једним путем који је у нашој лирици сасвим

редак, готово изузетан: то је пут рефлексивне, ‘ерудитне’ поезије (у

њеном савременом виду), грађене најсложенијом модерном фрактуром,

елиптичном и синтетичном у исти мах. Пут, свакако, тежи и

незахвалан, јер се поетска мисао не нуди читаоцу од прве, у своме

чистом, изворном стању, већ од њега захтева пуну концентрацију и

властито саучествовање у дограђивању мисаоног контекста; она се не

подаје цела ни одједном, не тежи непосредној комуникативности, не

настоји да нас понесе, троне, опије, опчини, већ нам препушта да сами

допишемо свој, субјективни коментар, своје властите асоцијације за

сажете и елиптичне песникове сликовите формуле.”

Зоран Мишић



„Васко Попа није остављао на миру готово ниједну од својих првих збирки.

Престројавао је циклусе у нове целине, заводио неки накнадни ред у своје

књиге и за сваку од њих дао да се израде знамења, према сопственим

нацртима. Венац од осам таквих знамења утиснут је, као жиг, на корицама

претпоследње његове књиге, сабраних песама (1988), а истоветан и на

последњој, изабраних (1990). Чинило се да превише затвара круг својих

неопозивих песама, али ипак нескрашеног дела чији би заједнички именитељ

заправо могао бити Непочин поље, наслов друге, најдалекосежније Васкове

збирке.”

Гојко Тешић



„Васко Попа иде међу песнике који своју поетику нису објашњавали.

Тачније речено, он је при објашњавању није преводио на дискурзивни

(теоријски) језик, него ју је у сликама предочавао. Он је редак песник

који из поезије није излазио чак када је о поезији говорио и о песницима

писао. Тако, на пример, његов поговор Настасијевићевим песмама није

више ни слободни есеј, него пре троделна песма у прози.”

Новица Петковић



„Загонетка је један од основних једноставних облика који су добили веома

широку употребу у поезији Васка Попе. Елементе узете из загонетки

срећемо у врло разноликој примени. Некад су они унети у наслове

појединих Попиних књига (Непочин-поље, Живо месо), а некад су узети као

основа на којој су грађене веће целине, понекад и читави циклуси песама,

као што је случај са циклусом „Списак”. Песма „Коњ” је изазвала велике

неспоразуме и због тога што тумачи нису у њеној основи препознали

загонетку („Обично осам ногу има”. Питање: ко? Одговор: коњ.).”

Радивоје Микић



„Поглед на свет, тематске и формално-стилистичке карактеристике поетског

израза повезују књижевно дело Васка Попе са литературом барока […] Основне

форме барокног схватања света су поларитет и унутрашња напетост; ова

подељеност схватања и осећања живота огледа се у антитетичкој концепцији

уметности која обухвата, како животни оптимизам, тако и страх од смрти,

универзализам и свест о националном, земаљско и небеско. Оваквој слици света

код Васка Попе врло је блиска поларизација небо–земља и конфронтацијa

живота и смрти. Свету земаљског Попа супротставља космос, што је нарочито

изражено у Споредном небу.”

Весна Цидилко



„Те чудне просторе је Попа напунио чудним створењима, свакодневним

предметима и бићима, фантастичним небеским телима, познатим, али

специфично интерпретираним апстрактним појмовима, односно

имагинативним симболичким бићима која потичу из митологије или

песникове маште […] Та бића потискују из песме свога творца, песника.

Попина песма не говори о свом аутору, него о белутку, о коњу са осам ногу

и играчима. Избељивање говора у првом лицу једнине упозорава на

дистанцу између лирског субјекта и човека на адреси: Београд, Булевар

револуције 26.”

Петар Милошевић



„Оно што га, у основном, карактерише као песника јесте напор да се врши

непрекидно духовно кретање и померање визуре са једне области духа на

другу, са једног тематског круга на други тематски круг. Унутар сваког од

њих Попа је настојао, и у томе најчешће и успевао, с лепим резултатом, да

се индивидуално обележи, да истакне властиту тачку гледишта, особито

инсистирајући на снази имагинације кадрој да произведе властите светове.

Али, ако се поезија Васка Попе посматра не из оног унутарњег, у којем све

изгледа тако самосвојно, већ споља, и то не по следу тематских кругова

него као целина, лако се можемо осведочити да његова поезија поседује,

могли бисмо рећи, историјску структуру.”

Миодраг Петровић



„Кора је књижевни прилог дедогматизацији нашег стваралаштва

педесетих година када је требало кидати са одређеном традицијом,

рушити и изнова градити, модернизовати; Вучја со је прилог

успостављању својеврсне традиције на национално-митолошкој

основи, конституисање модерног националног епа коришћењем

симбола из тотемистичког, паганског, претхришћанског, хришћанског

до урбаног времена, симбола тероморфних као и антропоморфних,

хтоничних као и соларних, планетарних као и космичких. Период

Коре ишао је на универзализацију појединачног света, предмета,

непосредне околине; период Споредног неба и Вучје соли на трагање

за универзалним преко националних симбола.”

Дамњан Антонијевић


