
Анкета: Колико читамо поезију данас и зашто да/не?

Одговор: Не  читам

1. Најчешћи одговор/изговор је немам времена због других обавеза 
(школа, спорт, музичка школа, учење страних језика);

2. Затим следи неразумевање поезије:

- Веома ценим поезију, јер  је тешко и писати и разумети, а мени тумачење 
поезије не лежи;

- Плашим се да бих  песму погрешно протумачио;

- Није толико динамична као романи у којима има радње  и не морам да 
будем стално сконцентрисан (чест одговор);

- Поезију не може свако да чита, потребно је више врмена, знања и 
разумевања него за читање романа;

- Тешка ми је за разумевање, поготово када је апстрактна;

-На часовима волим да анализирам поезију, али када сам сам имам утисак да
не могу довољно да је схватим;

- На часовима српског радимо песме које ми се свиде, али кад треба 
сама да их разумем и схватим тешко ми иде;

- Читање поезије тражи специфично време ( удубљивање, уживљавање, 
усамљивање...) да би се разумела, а ја за то немам врмена;

- Захтева много размишљања да би се дошло до суштине;
- Поезија јесте краћи облик, али је за разумевање поребно много више 

времена него за читање романа;
- Треба пронаћи дубљи смисао и значење песме и укључити апстрактно 

мишљење а то је тешко;
- У почетку ми је било тешко да је разумем, али како године одмичу све 

више ми се свиђа;
- Зато што ми је мама рекла да то није права књижевност;



- Ретко кад читам поезију. Мислим да је то последица лењости и 
недостатка удубљивања у суштину јер за читање поезије треба имати 
воље;

- У ери мобилних технологија и брзине података, тешко ми је да уложим 
време у читање које захтева дубину и уживљавање;

- Родитељи сматрају читање губљењем времена и стално истичу да 
треба да учим и читам оно од чега ћу имати користи;

- Ко још живи од поезија, а ја хоћу да будем успешан човек;
- Волим поезију Костића, Дучића, Ракића, Настасијевића, Десанке јер 

смо их радили на часу, али у слободно време читам лаке романе који 
имају брзу радњу.

Читамо поезију:

- Зато што испуњава душу лепотом и смислом;
- Зато што је не разуме  свако. Са мало речи много је речено;
- Зато што развија машту и креативност;
- Зато што је најдубљи језички израз а ми смо људи и једино ми 

користимо смислен говор;
- Захваљујући поезији открили смо лепоту и дубину језичког израза;
- Читам је јер врхунска поезија може човека учинити врхунским;
- Читам љубавну поезију три пута недељно. Волим да видим како други 

гледају на љубав;
- То је кључ за знање и образовање;
- Волим начин на који песници допиру до људи;
- Волим да чујем мудре речи и шта све песник може да каже и на који 

начин;
- Читам класике, Волта Витмена јер могу да се поистоветим са оним што 

су интелигентни људи написали.
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