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Лаврентије, Епископ шабачки

ВЕЛИКА БЛАГОРОДНА ДУША

Да би оплеменио и облагородио људску расу, Бог, с времена на време, шаље на земљу велике и благородне душе. Једна од таквих била je и наша песникиња Десанка Максимовић.
Зашто нам ју je Бог послао баш као песникињу? Зато што
je поезија најмоћније средство за утицај на срце, разум и савест човека. Поезија je, пo речи песника, „кћи Неба“. Њу
Творац ша ље доле својој деци да им помогне; да им учини
живот лепшим и лакшим.
A моћ песме je, као што рекосмо, велика.
Где je бола, где je ја да – песма бла жи;
где се клоне, где се па да – песма сна жи.
Где утехе нема дру ге – песма стиже;
a где сумња све обара – песма диже.
Јер у песми мржње нема – љубав вла да;
у песми je цветак – вера; мелем – на да.

Том песмом je Десанка осам деценија лечила, храбрила
и оплемењивала ду шу српског народа, a њени стихови биће
извор утехе и надахнућа и за све читаоце будућих нараштаја,
јер су њене песме постале део памћења Србије.
Чудна je и тајанствена ду ша песника. Она живи више о
Небу него о хлебу; више je у ду ховним сферама него доле на
земљи. Наша чула и осећања су оту пела под ударцима свакодневног прозаичног живота. Ду ша песника je, пак, танана
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и префињена. Она поседу је, као посебан Божји дар, неку
антену којом види и осећа многе тајне и ситнице око нас, које
ми „смртни“ не запа жамо.
Десанка се, на пример, толико зближила с природом природи да oceћa њену душу. Познаје je и прозире до најфинијега
таласа светлости и ваздуха. Она чује и oceћa како цврчак у покошеној ливади „тугује и нариче над душама безброј покошених цветова – тих љупких шарених глава“. Она чује „кад у гори
врабац кине, кад у трави трчи мрав, када тихо пужић пева“.
Она види зрикавца како свира „а за гудало му заденули
банку“. Види месец како се „као сељак топло на њиве смеје“
или како његова „обесна фрула у игру и горе колубарске тера“,
или, пак, како месец „обу чен у свештеничку одежду, ноћу
обилази и благосиља винограде и потесе“.
Она види своје претке што помреше, како свако вече
лебде око њеног корака и како се из олтара на њу смеше „очи
мог деда докле у цркву слази Бог“. Десанка види како се срна
моли и како joj за време молитве „свећу држи сам Господ Бог“.
Она разуме какве поруке „Небо кроз громове шаље земљи“.
Десанка je и песник родољуб; ју нак – родољуб. За свога
ду гог века преживела je три рата и у срцу своме одболовала
све ране свога рода. За њу je Србија најлепша земља на свету,
a наш човек непревазиђен у хришћанским врлинама, нарочито у погледу са жа љења и гостопримства.
Но, о томе и о Десанки као песнику казаће своју реч позванији. Ми бисмо желели да кажемо неколико речи само о побожности Десанкиној. Вера Десанке Максимовић je вера њених
родитеља. Она ју je упила са мајчиним млеком. To je вера нашег
сељака: здрава, чедна и чиста, вера православна – светосавска.
И њу je у мла дости, као и свакога од нас, му чила тајна
Божјег промисла; шта je Њему пo вољи, a шта није. Поку шавала je да разу мом доку чи тајне живота и смрти, бола и радости, добра и зла. При томе се она ника да није уда љава ла
од спасоносне вере својих отаца.
И њу je му чила тајна шта бива после смрти.
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Како ли je та мо горе?
Да ли ћу понети собом и своју бољку
и шарени сноп земаљске ра дости које?
У коју ће Бог звездану да леку шкољку
ста вити су тра повра ћено срце моје?
Ако ја прва одем, ја вићу ти.
Ја вићу ти шта бива иза велике осеке
која после смрти насту па.
И да ли постоје и та мо плиме и памћења?
A и тебе молим. (Ако пре одеш, ја ви ми).

Ово су њена размишљања из младалачких дана. Касније,
затворена у монашку келију своје душе, она je годинама и деценијама размишљала о овим тајнама и све се више учвршћивала
у својој прадедовској вери: вери православној; светој јеванђелској вери у васкрсење. За њу други живот постаје стварност
већа и ближа од овога земаљскога. Она почиње да више живи
њиме него ваздухом овога света. Ko je год срео ону крхку малу
старицу, посведочиће да je на њој и у њој више видео духа него
тела. Она већ види себе тамо горе. Мучи je само страх што није
спремна изаћи пред свеправедног Судију, пa се јада:
Изгубила сам, изгубила ду шу,
што je из ру ку анђелских прими.
и златну детињу на ду.
Знам испред Бога ста ће херу вими
да грешној мени Његовоме лицу
прићи не да ду.

И још нешто: Десанка, као и сваки православац, верује да
се ду ша човекова, после смрти, ослоба ђа телесне ограничености, да постаје свуда присутна; да су joj познате тајне које
на ма у телу нису биле доступне; да су joj позната сва наша
дела која смо учинили овде на земљи. Због тога се стиди изаћи
тамо пред своју родбину.
Бојим се часа смрти.
Шта ћу рећи сестри кад стане из смртног сна
пољупцима да ме буди, да ме пита
зa осећања на земљи скрита.
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Шта ћу рећи брату кад иза ђе
из врта пра ведника
да сретне мене,
и угледа мисли скривене
иза мога прозрачнога лика.
Шта ћу рећи оцу кад ми ка же
при сусрету речи што бла же
праштања и доброте крајње,
и угледа дела што сам хтела
да на земљи буду тајне.
Шта ћу рећи теби
кад са овога света
одемо у просторе пла ве;
у светлости сунца и звезда
кад се сва тамна гнезда ду ше ја ве.

Није ли ово вера апостолска и светоотачка?!
Кад овако стра ху је Дeсанка, која je живела малтене монашким, светитељским животом; Десанка, која ту гу је над
одломљеном граном, зга женим цветом, убијеним лептиром,
шта je остало нама. Како ћемо се тек застидети пред Свеправедним и пред нашом родбином тамо ми, који од свакодневних земаљских брига и интереса, нисмо ни видели Небо ни
помишљали на њега и на оно шта нас чека тамо. Како ћемо
се осећати кад им будемо показивали своја дела, зa која смо
веровали да смо их од свих били сакрили?
Размишљајмо о овоме. Ова вера, љубав и поштова ње
према своме Творцу и својој родбини, да их не ожалости својим делима кад дође, чувала je Десанку од греха. Због тога ју je
Небо овенчало вечном славом и учинило највећом Српкињом до сада познатом у нашој историји.
Нека нам њени стихови, изнети на овим страница ма,
буду на уму кад год нам нога посегне на странпу тицу. Помишљајмо шта ће и нама рећи наш Творац и наша родбина кад
се сретнемо. Ta помисао сачуваће и нас од моралне кварежи.
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ПРИСТУП ЦJЕЛОКУПНОМ
ДJЕЛУ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: У ра ду се поку ша ва на значити нови поглед
на дјело Десанке Максимовић на кон обја вљива ња критичког изда ња њених цјелокупних дјела 2012. године. Уоча ва
се помјерање значења њеног дјела са лирског на рефлексивно, при чему ни мисаоност ни лиричност њене поезије нису са ме себи довољне, нити дјелу ју одвојено једна од дру ге.
Помену то уну тра шње помјера ње у ствара ла штву Десанке
Максимовић очиту је се и у новом поретку основних упоришта њене поезије. Као примарне тачке ослонца исти чу се
идеја природе, идеја Бога и идеја поезије односно стварала штва, док се наредне три идеје, идеја љуба ви, идеја смрти
и прола зности и идеја патриотизма и социјал не правде,
третирају као посљедични, изведени ослонци њене поезије, што значи да тиме не добијају дру гора зредни карактер.
Посљедица та квог „преу темељења“ поезије Десанке Максимовић је и дру гачије ту мачење ху ма нистичких са држаја
и порука њеног дјела. На примјеру збирке Тражим помиловање указује се да појмови „хумано“ и „људско“ не функционишу као синоними, него имају дру гачији, могло би се чак рећи и су протан садржај. За разлику од појма „ху мано“, појам
„људско“ лишава се идеолошке, моралне и политичке конотације и значи ослобађање од таквих значења. То је заправо унутрашње, људско ослобађање човјека од институ ционализама
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који су му на метну ти или их је сам добровољно при хватио.
Ху ма низа ција ту значи да ва ње људске мјере свим стварима око себе.
Кључне ријечи: Десанка Максимовић, рецепција, преутемељење, ху мано, људско.
Моја тема на овом ску пу условљена је недавном појавом
критичког издања Целокупних дела Десанке Максимовић у
10 томова. Она је, као што је познато, за живота већ има ла
два репрезентативна издања својих дјела. Први су њена Сабрана дела из 1969. године у којима поред три књиге поезије
имамо и један њен роман, једну збирку приповједака, једну
књигу бајки за дјецу и једну књигу поезије за дјецу. Дру ги су
Сабране песме обја вљене 1980. године у пет односно шест
књига, (издању из 1987. године додата још једна књига најновијих пјесама), од којих је једна посвећена поезији за дјецу.
Сада када све то можемо упоредити са Целокупним делима
која, без библиографије и литерату ре, запремају 18 ауторских
књига, обима какав су имале књиге Сабраних дела и Сабраних песама, јасно се види да до са да ни приближно нисмо
могли имати иоле цјеловит увид у све што је Десанка Максимовић написала. Посебно смо веома фрагментарно познавали њен преводилачки рад, који нам се након Целокупних
дела у којима запрема два обимна тома (четири књиге), скупа са поезијом за одрасле и стваралаштвом за дјецу, указу је
као трећи носећи стуб огромног књижевног опуса Десанке
Максимовић. Пред на ма су са да, уз сву поезију за одрасле,
цјелокупно стваралаштво за дјецу и сви њени романи, приповијетке, пу тописи и књижевно-критички списи.
Само по себи је јасно да у таквим околностима приступ
цјелокупном дјелу Десанке Максимовић више не може бити
као што је био до сада, јер је пред нама, напросто, сада доста
другачије, обимније и разноврсније дјело. На другој страни,
приступ дјелу Десанке Максимовић послије двадесет узбудљивих и турбулентних година од када она није више међу
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нама, за вријеме којих је успостављан нови поредак вриједности у многим областима, па и у књижевности, мора бити нешто
другачији од оног на који смо навикли. То не значи да је она
под утицајем овог времена изгубила на значају. Напротив.
Али значи да у оквиру тога дјела ипак треба почети успостављати нову хијерархију и нова упоришта њеног поетског
свијета. И у слу чају Десанке Максимовић вријеме чини своје
и један дио њеног стваралаштва поступно и спонтано пада
у заборав и добија карактер мање важних књижевних чињеница на које се више с великим разлогом не треба вра ћати
(романи, приче, критика, значајан дио стваралаштва за дјецу,
оптерећен поучно-педагошком функцијом).
Разнородност и неу једначеност дјела Десанке Максимовић одсликава се и у рецепцији тога дјела у књижевној критици и међу чита лачком публиком. Та рецепција је толико
разуђена и разноврсна да ју је веома тешко класификовати,
оцијенити и донијети ва љан суд о томе у којој мјери су уочени, ана лизирани и на пра ви начин вредновани сви аспекти
и слојеви њеног дјела и њеног укупног пјесничког статуса у
српској и ју гословенској поезији XX вијека. Широка лепеза
текстова о њој креће се од уско академских радова као што су
докторске дисертације и магистарски радови, преко мноштва
хетерогених есејистичко-критичких књига и појединачних
текстова и чла на ка у листовима и часописима у којима се
губи граница између књижевних и ванкњижевних чињеница и значења и у којима реторика и литерариза ције имају
примат и излазе из уста љених мјерила књижевне критике,
теорије и књижевне историје. У таквим околностима тешко
би било рећи да најбитнија значења њеног књижевног дјела,
имајући прије свега на уму њену поезију, нису довољно уочена и на пра ви начин вреднована, али би се, исто тако, слободно могло рећи да је то дјело још увијек један велики,
неиспита ни океан неслућених дубина са мноштвом за гонетки које се крију на његовом дну. Чини се да „консолидација“ великог, хетерогеног и неу једначеног књижевног опуса
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Десанке Максимовић још увијек није за вршена, а да је исти
слу чај и са рецепцијом тога дјела и укупним статусом ове
пјесникиње у нашој књижевности. Иако има сто разлога да
се оваква теза оповргне (ко то још може рећи да њено високо мјесто у књи жевности и њена ху ма нистичко-морална
су периорност нису од у вијек и зау вијек утврђени?!), тешко
је оповргну ти једну нему шту ситуацију у којој слу чај Десанке Максимовић увијек има нешто иза и неко али, било да су
у питању (тра диционални) поетички или (зна се који!) политички, морални и идеолошки разлози. Нему шти карактер
овакве ситуације огледа се у томе што се чак и у тако широкој и ра зноврснијој рецепцији њеног дјела, то помиње ријетко, непримјетно и у пола гласа. Могло би се, чак, рећи да
ту постоји једна, опорту нистичка линија пома ло неискрене
лојалности: то је, дана шњим рјечником речено, нека врста
„позитивне дискриминације“, која подразумијева да се њена
„величина“ формално не преиспиту је, него подразу мијева
и „толерише“, али се на њену поезију примјењу ју књижевни
стандарди и инстру менти који свјесно или несвјесно такав
њен статус не потврђују или га чак искљу чују, а да се то отворено и изричито не ка же. У дру гом слу чају, то подразу мијева да се оно али и иза такође подразумијева, али се из разлога опорту нитета не истиче, или истиче опрезно и обазриво.
Разлог свему томе, наравно, може бити, а дјелимично и јесте,
и природа самог дјела Десанке Максимовић, али и недовољно
утемељен, издиференциран и провјерљив систем данашњих
књижевних, идеолошких и моралних вриједности и мјерила
која се на њу примјењу ју.
Десанка Максимовић слови као образац класичног пјесника са свим што та ријеч подразу мијева: тематски и изражајно њена поезија је сва ком доступна и као та ква више
наилази на одзив широке публике него књижевне критике
и нау ке о књижевности. Идући увијек у сусрет обичном читаоцу и бавећи се свакодневним питањима људског живота,
она, наравно, није увијек успијева ла избјећи пона вљања и
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маниризам – плићаци њене поезије знали су повремено да
потрају и дуже него што би се могло очекивати и што је било
потребно, а пут преко њих знао је да узму ти и отежа видљивост у дубинским слојевима њене поезије. Простије речено,
у њеном изузетно обимном пјесничком дјелу има доста пљеве, коју марљивим радом ва ља извијати и истријебити да би
се дошло до скривеног, здравог сјеменског зрна њене поезије које може да клија и након више вјекова. То је посао који је
захтијевао доста труда, али на коме се досад, нажалост, често
и из разлога опорту нитета, није довољно ра дило. Та ко су
створени прилично чврсти и тешко помјерљиви стереотипи
о једној пожељној врсти националне поезије и посебном типу
готово заштићеног пјесника чије мјесто у националној култу ри и књижевности није прилично преиспитивати и помјерати. С једне стране ти су стереотипи доста добра и трајна
заштита и уточиште које овој пјесникињи заиста није потребно, али с дру ге дестимулише откривалачке поду хвате и
истраживања скривених и недоступних слојева смисла и значаја њене поезије, којих је и досад било, али не у довољној мјери, и који су у времену које је пред нама, њеној поезији у сваком погледу потребни.
Уочљива је појава да највећи број критичара за своје анализе, које значе нове и дубље продоре у значења њеног дјела,
данас често узима неку дру гу, у ранијим критичким текстовима непомињану или непознату пјесму или стихове. То значи да је огромно пространство њене поезије још увијек и до
данас остало terra incognita у којој се крије неисцрпан извор
нових спознаја, значења и тумачења за која се повод налази
на сваком кораку. Основни, препознатљив и доминантан рецепцијски модел Десанке Максимовић заснива се на изразито
лирском карактеру њене поезије који се, првенствено, изражава пјесмама о љубави и природи, те на поетским остварењима с патриотским обиљежјима међу које спадају и оне укоријењене у народну хришћанску и историјску традицију. Али
то су више на први поглед видљива, углавном спољна, више
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тематска обиљежја њене поезије, што не значи да на основу
њих није било могуће сагледати велики значај ове пјесникиње. Међу тим, такав модел рецепције постао је претијесан за
несагледиву ширину и дубину њене поезије, тим прије што
је у задњим деценијама свога пјесничког развоја и она сама
направила велике искораке из свога дуго важећег пјесничког
канона. То је довело до тога да је лирски карактер њене поезије у којој доминирају љубав и природа постепено почео да
губи на значају и уступа простор тумачењима у којима у први
план долази рефлексија. У таквим околностима корпус њеног
укупног стваралаштва на неки начин се преу темељу је и појављу је у нешто дру гачијем поретку при чему се сада знатно
уочљивије него до сада оформљу ју и посебне цјелине са пјесмама аутопоетичког карактера, пјесмама о Богу и пјесмама
о смрти и пролазности.
У ту мачењу њеног ствара ла штва, да кле, рефлексија
добија већи значај, и у скла ду с тим њена пјесничка космогонија добија и нова упоришта која ра није нису довољно
дола зила до изра жаја. Шта више, осим природе као трајног
ослонца њеног поетског свијета од почетака до краја у први
план избијају пјесме у којима се артикулише њена аутопое тичка свијест, а потом и пјесме у којима доминира њена
дубока и комплексна спознаја Бога. Тако, заправо, идеја природе, идеја Бога и идеја поезије, односно ствара лаштва постају три основна упоришна стуба њеног поетског свијета.
Те три основне идеје њене поезије спајају се и прожимају
на јединствен, са мо овој пјесникињи својствен начин, а на
тој основи се надогра ђу ју још три, изведене, „касније“ идеје
– идеја љубави, идеја смрти и пролазности и, коначно, идеја
патриотизма и социјалне правде, што све ску па доприноси ствара њу једне широке и раскошне слике свијета дубоких значења.
Обједињене и међусобно прожете и условљене три основне идеје пјесништва Десанке Максимовић, идеја природе,
идеја Бога и идеја поезије, у основи се своде на једну тачку
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– ону у којој се деша ва мистериозни чин постања. То их и
чини темељним упориштем њене поезије. Ево како то изгледа у природи:
Свакога се тренутка
понешто у живот прене,
а ја венем,
(ЦД 2, 22)1

каже пјесникиња у пјесми „Пролеће, а ја венем“. Занемаримо
сада посљедњи стих-рефрен (који се понавља на крају сваке
строфе, а којим се врло успјешно обиљу и полету ра ђања и
бу ја ња у природи контра пунктно су протста вља су морна
мисао о ма лакса лости и пролазности живота), и обратимо
па жњу на прва два. Када ка же да се свакога тренутка „у живот нешто прене“ пјесникиња на савршен начин артикулише
основно начело постања свијета у природи. Тиме се једноставно и безазлено, као бљеском му ње освјетљава онај трену так у коме се дешава чудо којим из нему ште бесконачности и празнине израња нешто што је послије тога живот и
свијет који за нас има смисао и сврху!
Ради се, дакле, о остваривању оног узвишеног и вјечног
принципа по коме се из свеопште празнине и магме непостојања, пробуђени и подигнути универзалном енергијом и разлогом постања, први пут појављу ју нови и свјежи облици
живота и свијета – као залог његове неминовности и трајне
обнове. У том стиху садржано је врхунско начело постања,
сталног обнављања и, коначно, опстанка свијета. Пажљивим
ишчитавањем поезије Десанке Максимовић може се уочити
да тај свијет изниче из простора пред-постања, односно да у
виду неуобличене и неспознатљиве енергије, као у невидљивој
опни пупа и стално нараста у празнини иза границе постојања.
1

Десанка Максимовић, Целокупна дела, Заду жбина „Десанка Максимовић“, ЈП Слу жбени гласник, Завод за уџбенике, Београд, 2012
(да ље: ЦД).
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Трајном еманацијом и експанзијом те енергије замишљена
опна пу ца, граница се закратко, као за трен ока, отвара и у
том магновењу се догађа оно невидљиво чудо рађања.
Та мистерија „великог праска“ деша ва се у епицентру
универзума природе, а ту се идентификује и остварује и идеја
Бога која се посредством библијске легенде о постању свијета,
„ретроактивно“ укљу чује у збивања на путу од прапочетка ка
почетку свијета.
На исти начин деша ва се и настанак пјесме, чиме се и
поезија у погледу настанка и у погледу сопственог устројства
и значења, укљу чу је и оствару је у универзуму природе. Тако
се „рађање поезије“ изводи на исту раван са чудом стварања
и постања у природи, гдје као што је речено са истоветним
значењем затичемо и идеју Бога изра жену библијском легендом о постању свијета. Помену том чедном пјесничком сликом предегзистенцијалног напона који се ослобађа у стварању нових животних облика Десанка Максимовић, да кле,
изједначава и изводи на исту раван начело постанка свијета
и сопствено схватање ра ђања пјесме. То би се истовремено
могло сматрати њеним темељним поетичким начелом из
кога имплицитно произлази све оно што је написала у пјесничком облику или рекла о поезији.
Из овога произилази да су оне дру ге три напријед помену те, за поезију Десанке Максимовић исто тако веома битне
идеје, идеја љубави, идеја смрти и пролазности, на исти начин као и идеја родољубља и социјалне правде, изведене и
посљедичне, ма да одмах ва ља рећи, да нису мање ва жне и
су гестивне у њеном дјелу. Напротив, понекада је и обратно.
У вези са својим схватањем природе у једној прилици
Десанка Максимовић је рекла и ово: „Понекад ми се чини да
природу осећам више као каква зверка него као човек“2. С тим
у везу могли би се довести и стихови из неких других пјесама:
2

Цитирано према: Велизар Бошковић, „Инспиративна подручја у
ствара лаштву за децу Десанке Максимовић“, Стваралаштво за
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„И нишу се несвесна бића биља“
(„Елегија“, ЦД, 1, 482)
„веру јем да цвет мене, као и ја њега,
неким својим оком посматра“,
(„Научни апокриф“, ЦД, 3, 37)
А Бог као да не разу ме и да нам се чуди
кроз јасно отворене очи цвета.
(„Пролеће у гробљу“, ЦД, 1,177)

То је сусрет са природом са ону страну, изван људске свијести о њој, какву можда имају дру ги живи створови, али и
неживи природни феномени, гдје се природа исказује у виду
своје праслике у неком још увијек пасивном, али латентном
трансценденталном простору свијести. То је нека врста „свијести“ природе о самој себи, којом комуницирају биљке и друга жива бића и ствари између себе самих, али и између себе
и човјека, природа која се артикулише у оном стању у коме
још не постоје човјеков доживљај и свијест о њој, у којој се,
као што смо видјели, човјекова свијест о једном цвијету у природи, изводи на исту раван на којој тај цвијет остварује комуникацију са човјеком. Природа се, дакле, у поетском свијету
Десанке Максимовић затиче у стању пред-постања и указује нам се као врховни универзум у коме се све оствару је и из
кога настају сви дру ги свјетови.
У вези с тим поста вља се и веома сложено пита ња односа природе и Бога. Тешко је довести у питање божански
карактер природе у поезији Десанке Максимовић који подразу мијева потпу ну прожетост идеје природе и идеје Бога,
што првенствено подразу мијева свеприсутност Бога у природи. У вези с тим у рецепцији њене поезије готово обавезно
се помиње пантеизам и њиме се обу хватају и обја шња вају
свеу купна феноменолошка мистерија, узвишеност и раскош
децу Десанке Максимовић, зборник ра дова, За ду жбина „Десанка
Максимовић“ Београд, 2003, стр. 15.
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природе. Исцрпнији увид у дефиницију пантеизма као филозофског учења у коме се Бог поистовећу је са природом, а
природа се посматра као огледа ло божанства, из чега да ље
прозилази да се све што постоји, па и сама природа, садржи
у идеји Бога, јер је резултат Божије промисли, можда ипак
прерано затвара могућу и веома сложену и суптилну дискусију о овом питању. У оквиру таквог гледања нема мјеста за
разговор о могућем хијерархијском аспекту односа Бога и
природе у поезији Десанке Максимовић. Јер, уколико такав
разговор прихватимо, у том слу чају мора ло би доћи до извјесног редефинисања појма пантеизма. Исцрпно ишчитавање њеног укупног пјесничког опуса, наиме, упућу је и на
једну можда сасвим неочекивану могућност: да је идеја Бога,
за пра во, ипак са мо дио идеје о природи. Да је, да кле, универзум природе примарни свијет у коме се, као што је речено, са држе сви дру ги свјетови, па и свијет Бога, те да би, у
скла ду с тим, увођење појма пантеизма у ту мачењу поезије
Десанке Максимовић значило неку врсту накнадне или ретроактивне деиза ције природе. Напријед цитирани стихови у којима нам се Бог чуди „кроз јасно отворене очи цвета“
на истој је равни са оним стиховима у којима нас цвијет посматра „неким својим оком“ као и ми њега. Тиме се потврђу ју свеприсутност идеје Бога у природи, али на начин којим
она није изнад природе него је са мо један њен дио. Идеја
природе, дакле, није у идеји Бога, него је Бог дио универзума природе.
Овако схва ћена идеја природе, сасвим изнимна и уникатна, оправда ва размјере своје присутности у поезији Десанке Максимовић. Природа, као што је познато, у рецепцији поезије Десанке Максимовић заузима најистакну тије
мјесто, а њен значај и функција до са да су освјетља вани из
свих углова и са свих страна. Овдје се, међу тим, најбитнији
аспекти значаја природе у њеној поезији поку шавају донекле
преусмјерити свођењем на ону тачку на којој се у средишту
њеног универзу ма дога ђа чудо постања ода кле све пола зи
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и даље се развија, укљу чу јући и идеју Бога и идеју саме поезије које су идеје судбоносно, као пупчаном врпцом, везане
за то исходиште.
Може се рећи да Десанка Максимовић устројством и
језиком природе као врхунског универзу ма обја шња ва и
изра жава смисао и настанак поезије који се, као неминовно
и недоку чиво чудо ра ђања, зачиње у предворју пред-постања и пред-спознања живота и свијета. У пјесми „Песничко
вече“ пјесникиња у за носу ка же да ће као „ка кав обдарен
атом“ у сваком тренутку „стварати земљу покоју“:
Биће то раскошни песнички миоцен.
Из хаоса ће се издвојити мисли копна
и пу чине снова,
разлу чиће се светлости од та ме,
(ЦД 2, 121)

Погледајмо, на примјер, неколико њених пјеса ма у којима
пјева ка ко се ра ђа пјесма и ка ко на свијет дола зи пјесник.
Двије од њих носе исти наслов „Ра ђање песме“, једна је објављена 1979, а једна 1988. године. Има и пјесма са насловом
„Ра ђање стиха“, а у пјесми „Ра ђање љуба ви“ се ра ди о начину како се ра ђа пјесник. Све ове пјесме „дешавају“ се у природи, њихово рађање изра жава се метафорама и пјесничким
сликама сачињеним од инвентара из амбара природе, у свима први порив и импулс за наста нак пјесме непримјетно
пола зи из дубина неког свог уда љеног и нејасног повода и
прапочетка. Пјесма зрије споро као јабу ка којој је за то потребно да око ње сунце обиђе „деведесет и више пу та“, она
је онај „девети вал“ што га плима на крају износи на оба лу,
она као коријен ра жи понире у „дуʹшē исконско огњиште“,
гдје се оплођу је и одатле израста. Схватање ра ђања пјесме
Десанке Максимовић могло би се упоредити са убрза ним
снимком неу мољивог израстања и отварања цвијета, невидљивог простом оку.
Рођење стиха Десанка Максимовић доживља ва као да
непосредно из природе, на лицу мјеста преу зима ру ка ма
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природе направљене готове метафоре, риме и пјесничке слике: она се осјећа као да је јунским ливадама „отела млеч“, као
да је из бистре ријеке „испила слик“. Колики значај даје и на
који начин изра жа ва мистерију ра ђања пјесме и пјесника
свједоче и ова слика узбуђене природе у којој се деша вају
мистериозна знамења и предсказања тога чина:
Планини која никад није има ла млека
набрекну груди
и белу одојчад облака доји
и месец се као у мла дости узбуди
кад je угледа млеком обливену,
излазе на шумску стазу голи сисари
и плачу и смеју се као људи,
девојка ма долазе на сан чудне ствари,
a то бива са мо кад песник треба да се роди.
(ЦД 2, 103)

У поку шају да се мјесто и улога природе у поезији Десанке Максимовић што потпу није освије тле, а у томе по
могућности оде и нешто да ље од доса да шњих ту мачења,
потребно је на пра вити извјестан отклон од уста љеног поступка, садржаног у наслову теме многобројних ђачких, али
и научних ра дова која гласи „доживљај природе у поезији
Десанке Максимовић“, којим се природа третира као тема,
односно објект за који се вежу богате и раскошне сензације,
доживљаји или мисли о животу и свијету. Тај отклон подра зу мијева да се ово пита ње поку ша са гледати и са дру ге
стра не, тј. да се на природу у њеној поезији гледа и као на
субјект те поезије, тј. као на неку врсту актера у настајању,
обликовању и функционисању те поезије. Природа код Десанке Максимовић није са мо тема него и медијум у коме се
њена поезија облику је, изра жајно средство којим се она
оствару је, и по томе се ова пјесникиња разлику је од мноштва
дру гих пјесника у чијој поезији природа има значајно мјесто.
На начин како се скулпту ра оствару је и облику је у ка мену,
ка ко се музика облику је и оствару је у зву ку, ка ко се слика
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облику је и оствару ју у боји и како се књижевно дјело облику је и оствару је у језику, тако се и поезија Десанке Максимовић, осим језиком, облику је и оствару је и природом, односно у природи као медију му. Природа је у неком смислу
језик поезије Десанке Максимовић, језик који нико до ње у
српској поезији није та ко течно говорио, обогатио и та ко
креативно искористио и употријебио у обликовању својих
пјеса ма. Богати, разноврсни и раскошни феномени и појаве
природе, непримјетне мијене и видљиве промјене којима
она живи, умире и трајно се обнавља, као и све дру го што се
у природи дешава, заправо су гласови, ријечи, готове синтагме или реченице тога језика које Десанка Максимовић користи као средства помоћу којих ствара метафоре, пјесничке
слике, симболе, алегорије, зву ковне и ритмичке ефекте пјесме, итд. Све то, међу тим, не треба глорификовати и сагледа вати искљу чиво са позитивним предзнаком. Јер, зна ла је
Десанка Максимовић у том погледу понекад да буде и превише благоглагољива! Знала је да језик природе користи и маниристички, када то није неопходно, понављајући се и загушу јући своју пјесму.
Овдје ваља иста ћи и то да је и уну трашња организација
пјесме у поезији Десанке Максимовић на неки начин била
одређена збивањима у природи и језиком природе којим ју
је ствара ла. На начин ка ко се социјални живот и његове
структу ре сложеним чином стварања преносе на структурно устројство једног прозног текста, на примјер, тако и богата феноменологија и поредак у природи на ла зе одра за и
утичу на уну трашње структу рирање пјеса ма Десанке Максимовић. Најједноставније речено, не преноси Десанка Максимовић у својој поезији са мо са држај природног универзу ма на људски са држај својих пјеса ма, него и структурну
устројеност тога универзу ма на структурну орга низа цију
својих пјеса ма. То је још један доказ да природа није са мо
тема односно предмет њене поезије, него и битан дио њене
поетике. На једној страни, видјели смо, њена пјесма се ра ђа
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по моделу настанка нових облика живота и свијета у природи, а на дру гој, опет, она се, као скулпту ра у ка мену, облику је у природи као својеврсном медију, средствима, односно
језиком природе.
На који начин Десанка Максимовић језик природе користи као изра жајно средство у својим пјесма ма најбоље се
види у слу чајевима када пјева о неком урбаном догађају или
амбијенту изван природе. Као искусном пјеснику, велике
књижевне култу ре и знања њој, наравно, не би било тешко
да ствари и појмове који се у таквој ситуацији срећу исказује ријечима, метафорама и пјесничким сликама примјереним
амбијенту у коме се пјесма одвија. У пјесми „Поноћни Торонто“, на примјер, ноћну слику узаврелог, ускомешаног и бљештаво освијетљеног велеграда коју гледа са педесетог спрата,
пјесникиња не дочарава ријечима, метафорама и пјесничким
сликама састављеним од појмова и ријечи које означавају оно
што стварно пред собом види, него призорима, догађајима и
појмовима из природе: освијетљена панорама поноћног мегалополиса изгледа јој, на примјер, „као запаљена жита Војводине“, док умјесто многобројних аутомобила са упаљеним
фаровима у њеној слици улицом гмиже „безброј светлосних
инсеката“. Још импресивније то се види у пјесми „Говор железа“ у којој се као у некој експресионистичкој слици дочарава слика жељезаре у Зеници, гдје се у једну визију сливају
пламен упаљене високе пећи, ужарено жељезо, предмети од
гвожђа који се ту праве и хука која све то прати:
бру је сла ву ји тананих антена
и зеба челичних стоји свуда цика,
сик ћу тек сковани поскоци, уда ви,
и наочарка ужарена звечи,
прети железних стршљенова зу ка,
циличу челични мишеви у тра ви,
медведи ту чани у да љини ричу,
на дрвету гвоздена ку ка вица ку ка;
(ЦД 2, 114)
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Посебно је интересантно то што укупан тај доживљај пјесникиња ставља у оквир поетичке терминологије која и сама
преузима и апсорбује епитете снажно сугерисаног доживљаја
енергије жељеза као симбола обнове и изградње земље:
свуд необуздано ме срета празновање
железних сликова, ономатопеја –

Све је то, наравно, ра ђено смишљено и свјесно. Јер, иза те
слике, која се налази у првом дијелу пјесме, у њеном дру гом
дијелу открива се њено наличје: у позадини бучне и усковитлане снаге и динамике жељеза, пјесникиња још чу је „умивање трава“, шум вечерњег грања, дисање зрелог жита, и све
оно што нуди изворна и са ма себи довољна природа. Ова
пјесма је у ствари прави примјер како Десанка Максимовић
језиком природе успијева да створи двије сасвим дру гачије,
су протне, али подједнако су гестивне пјесничке слике.
II
Као што видимо у дубинским слојевима њене поезије
дешава једно битно помјерање. То је помјерање тежишта са
изразито лирског, „женског“ карактера њене поезије према
рефлексији. Оно је условљено њеним новим збирка ма пред
крај живота, али и новим и дру гачијим присту пом књижевне критике њеном укупном дјелу. Послије свега пред на ма
се на лази једна дубока, сна жна и ненадмашна рефлексивна
поезија, али поезија чија мисаоност није са ма себи довољна
и која не дјелу је са ма за себе, него је прожета сна жном лирском су гестијом3.
У вези са премјештањем акцента са лирског на рефлексивно у поезији Десанке Максимовић, уоча ва се извјесно
3

Више о томе писао сам у тексту „Лирска мисао Десанке Максимовић“, Десанка Максимовић у своме књижевном времену, зборник
ра дова, приредио С. Ж. Марковић, За ду жбина „Десанка Максимовић“, Београд. 1995, стр. 15–27.
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помјерање и у схватању њеног пословичног ху манизма, човјекољубља, хришћанског милосрђа, итд. Доса дашње схватање тог аспекта њене поезије најчешће је „ву кло“ на моралну, хришћанску, идеолошку или политичку раван, а сада се
испод њега указу је нови, много дубљи и универзалнији смисао њеног пјесничког ангажовања на тој основи. То се дешава
због тога што појмови „хумано“ и „људско“ више не функционишу као синоними, него имају дру гачији, могло би се чак
рећи и су протан садржај. Појам „људско“, наиме, у овом случају нема идеолошку, моралну, политичку, итд. конотацију,
него, су протно од тога, значи ослоба ђање од такве конотације. То је заправо уну трашње, људско ослоба ђање човјека
од институ ционализама који су му наметну ти или их је сам
добровољно прихватио. Хуманизација ту значи давање људске мјере свим стварима, која нема вредносни карактер као
ху манизација заснована на моралним, идеолошким и сличним дру гим основама.
То се најбоље види на примјеру збирке Тражим помиловање. Основно расположење чита ве збирке са држа но је
управо у њеном наслову: тражим помиловање, али су у укупној чита лачкој и критичарској рецепцији на тај неоспорно
ху манистички гест донекле неоправдано сведена и сва остала њена слојевита значења. Тај за хтјев, могло би се рећи,
прераста у јединствен и престижан пјеснички и људски став
Д. Максимовић заснован на пра штању, милосрђу, разу мијевању и помиловању за сваког и од свега што се било коме
или чему може десити под ка пом небеском. Инспириса на
су ровошћу једног средњовјековног закона и са ма пјесникиња, међу тим, није била опсједну та и оп хрвана са мо чином
помиловања, него и много за мршенијим питањима, дилемама и недоу мицама „о кривди и правди, о казнама и опроштајима, о грешнима и пра веднима“, гдје се на крају увијек
и не зна ко је гдје и на којој стра ни. Отуд и нека привидна
противу ријечност: да пјесникиња тра жећи милост и помилова ње за сва кога и за све, за пра во подједна ко пра шта и
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онима који некоме неправду наносе и онима који ту неправду трпе. Тако гледано, под кровом опроста, могло би се рећи,
уточиште на лази и строга непра ведна ста лешка хијерархија средњовјековног дру штва, ску па са људском патњом која
из ње произилази.
Одговор на питање ка ко, докле и за кога пјесникиња
стварно тра жи помиловање критичари најчешће везу ју за
доста уочљиву двоструку позицију лирског субјекта у збирци.
Наиме, у збирци се, већ и по насловима, лако примјећују двије гру пе пјесама. У једнима чији наслов почиње приједлогом
„О“ („О царском селу“, „О поклисару“, итд.) функцију лирског
субјекта врши цар Ду шан који изравно, наравно у виду пјесничке, лирске трансформације, саопштава поједине одредбе свога законика. (Уводна пјесма „Проглас“ такођер би се
могла придодати овој гру пи, јер и ту, одмах на почетку, цар
лично излаже начела свога законодавства). У дру гима, којих
је нешто више, чији наслов почиње приједлогом „За“ („За јерес“, „За последње дане“, итд.) функцију лирског субјекта
врши сама пјесникиња која у њима за некога или нешто тражи помиловање (Тој гру пи су штински, по садржају, може да
се припише и пјесма „Иду царским друмом“).
Већини истра живача и чита ла ца поста вља ло се питање
односа између ове двије гру пе пјеса ма. У онима у којима
говори цар доминирају строгост за кона које он пропису је
и су ровост мјера против оних који се о те за коне огријеше,
а у оним у којима пјесникиња лично врши функ цију лирског субјекта, преовла да вају са држаји бла гог и утјешног
пра шта ња и помилова ња. Са мо по себи се на меће пита ње
да ли је концепт збирке заснован управо на тој су протности,
тј. да ли је оно што саопшта ва цар за пра во лице, а оно што
саопшта ва лирски субјект у лику пјесникиње на личје укупног значења збирке. Да ли, да идемо да ље, пјесникиња намјерно и вјешто царевим ријечима експлицира грубост и
неправду средњовјековног дру штва да би потом има ла за
шта да тра жи помиловање, неовисно о томе што оно, на овај
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начин изра жено пјесничким чином, добија универзални
смисао који ва жи у свим временима и прилика ма. Да ли и
чему пјесникиња даје предност? Да ли чињеница што збирка има наслов Тра жим поми ловање значи да је носивим
дијелом збирке пјесникиња сматрала другу групу пјесама, те
да је „груби“ садржај прве гру пе само повод и средство којим
се изазива кључно значење збирке са држано у праштању за
сва кога и за све?
Основно је питање, дакле, да ли је пјесникиња свјесно и
са циљаним поетичким пред у мишљајем ову збирку за мислила тако да можемо говорити о њеном лицу и наличју што
се међусобно суоча вају и условља вају, или се, можда, ра ди
више о спонтаном и иманентном стваралачком чину и када
су у питању појединачне пјесме и ка да је у питању чита ва
збирка. Поку шајмо то да провјеримо на примјерима.
Пошто у пјесмама чији наслов почиње приједлогом „О“
садржај својих закона и казне за њихово неизвршавање саопштава сам цар, поставља се питање од кога пјесникиња у
пјесма ма из дру ге гру пе заправо тра жи помиловање. Лако
ћемо уочити да се у великом броју слу чајева за помиловање
изравно обраћа цару („Царе Ду шане“). Лако ћемо, исто тако,
примијетити да се од цара не тра жи помиловање баш за оне
гријехе који се помињу у пјесма ма у којима он врши функцију лирског субјекта. Не постоји, дакле, нека правилност у
смислу да цар на једном мјесту експлицира одређене гријехове, а да пјесникиња на дру гом мјесту тра жи помиловање
за оне који су управо те гријехове направили. Помиловање
из једне гру пе пјесама се, дакле, не односи на гријехове који
се спомињу у дру гој гру пи. Осим тога у великом броју пјесама помиловање се и не тра жи од цара, него има општи и
универзалан карактер. Очекивало би се, уз то, да се у свакој
пјесми чији наслов почиње приједлогом За у да љем тексту
помиловање и тра жи. Али није тако: има и пјесама у којима
се помиловање уопште и не помиње, ма да се у сваком случају подразу мијева. Послије тога потребно је погледати има
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ли каквог система и законитости у томе како и на коме мјесту у структу ри пјесме зазив помиловања налази своје мјесто.
Некада се помиловање тра жи већ у првом стиху, некада на
крају пјесме, а некад негдје у њеном средишњем дијелу. Помиловање се, исто тако, у једној пјесми не тра жи само за једну
него за више ствари, што је још један доказ да пјесме из ове
групе нису израван „одговор“ на оно што се налази у пјесмама
из дру ге гру пе.
Посебно је ва жно уочити да се оно што пјесникиња тражи не имену је увијек истим појмом. Појам помиловања је
најчешћи, али некад се тра жи благоразу мевање, са милост
или милост, и сл. То није баш безазлен податак зато што појам помиловање у свијести савременог читаоца коме се пјесникиња обра ћа, првенствено упућу је на правну категорију
која се примјењу је на већ осуђене. У овом слу чају у коме се
ра ди о интертекстуалној лирској дискусији за једним еминентно правним актом, Ду шановим закоником, то изгледа
сасвим логично. Међу тим, раслојавањем категорије помиловања на семантички мање „званичне“ и блаже појмове као
што су благоразумевање, самилост, милост – за хтјев, односно
молба пјесникиње упућена цару, постепено се помјера и удаљава од почетне ситуације. Са конкретне правне репресије
законског акта једне епохе тежиште се преноси на све и свакога ко је било кад, било гдје, на било који начин и било
чиме обавезан или на нешто осуђен. Наравно и на самог цара који је то био више него било ко дру ги, као и на све оне
који су кроз вријеме корачали послије њега, све до нас самих.
На крају, а могло је бити и на почетку, лако се уочава да
у распореду једне и дру ге гру пе пјеса ма та кође нема унапријед смишљеног система, јер су оне међусобно измијешане. Да распоред пјеса ма по томе критерију му није играо
никакву улогу свједочи и податак о томе на које је мјесто у
збирци пјесникиња уба цива ла нове пјесме које је у њу уносила након првог издања. Чини се да је за сваку пјесму посебно на лицу мјеста тра жила и на лазила мјесто на коме ће
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до пу ног изра жаја доћи њена основна значења којим би се
истовремено осна жила и битна значења збирке. У неким
слу чајевима пресудна је тематско-мотивска сродност са сусједним пјесма ма, у неким међусобна формална сличност
„старих“ и „нових“ пјеса ма, а у неким опет изгледа да је новом пјесмом на одређеном мјесту пјесникиња поку ша ва ла
појачати естетски домет збирке.
Да удвајање лирског субјекта које је резултирало двјема
гру па ма пјеса ма није мотивиса но неким уна пријед за мишљеним функционално-контрастним односом између њих
можда још и најбоље потврђу ју пјесме „За јерес“ и „О јереси“.
И једна и дру га у основи полазе од непожељности јеретика
у Ду шановом царству, али свака за себе има аутономну сопствену структу ру, облик, метафорику и широки сопствени
систем асоција ција које се међусобно не условља вају нити
објашњавају, што значи да нема никакве разлике која би била
заснована на чињеници да једна почиње приједлогом За, а
дру га приједлогом „О“. Могла је пјесникиња, наравно, све
пјесме чији наслов почиње приједлогом „О“, чак и накнадно
веома лако преусмјерити и допу нити зазивом помиловања
помоћу приједлога За. Тиме би могућа јединствена концепција збирке још више дошла до изра жаја, али би очито била
поједностављена и постала једнолична.
Из овог, као и свега напријед реченог произилази да границу између ове двије групе пјесама у основи није неопходно
нити препоручљиво повлачити. Настале на истом инспиративном извору, оне су и у погледу пјесничког облика и у погледу избора пјесничких слика и метафора, и у погледу укупне пјесничке експресивности, сасвим сродне или исте. Оне
су дио једне те исте, истоветне лирске дискусије с Душановим
закоником и у подстицајном, и у изражајном погледу, и што
је посебно важно – у погледу значења која у себи носе, чак и
када их дословно сравњу јемо са насловом збирке.
Према свему, да кле, пјесникиња очито није има ла неку
унапријед смишљену концепцију лирског оживљавања једног
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времена, него је, ношена првим инспиративним подстицајима, спонтано изра жа ва ла ток и облик своје лирске су гестије. То што појам помиловања не употребљава досљедно
у свакој пјесми у којој функцију лирског субјекта врши сама
пјесникиња (у некима га, видјели смо, и нема!), нити се у
структурној организацији пјесме јавља на истом мјесту и не
функционише на исти начин, ску па са свим дру гим поменутим „недосљедностима“, настало је као производ иманентне,
готово тренутне пјесничке артикулације једног сна жног и
бурног инспиративног врела, које је у структу ру пјесме, а потом и збирке, на хру пило одједном и на лицу мјеста. Радило
се о само једној, колико год јединственој инспирацији: започети, стално водити на истом нивоу и успјешно привести
крају лирску дискусију с Ду шановим закоником било је веома тешко без поједностављивања, једноличности, „проклизавања“, понављања метафора и пјесничких слика и компромиса у пјесничком изразу. Отуд су увођење двојности лирског
субјекта (које је резултира ло двјема гру па ма пјеса ма), изостављање или дисперзија званичне категорије помиловања
на „блаже“ појмове (благоразумевање, самилост, милост, и сл.)
и њихов различит распоред у структу ри пјесме, очито били
резултат спонтаног и иманентног реализовања тренутне инспирације и спонтаног избјегавања једноличности, а не унапријед смишљеног плана.
Ако ствари стоје онако како је напријед изложено, онда
нешто још увијек остаје недовољно разјашњено. Како је дошло до тога да се у наслову једних пјесама појављује приједлог
За, а у наслову дру гих О?
Ту је прије свега у питању једна сасвим очита и објективна чињеница: и у Душановом законику уз неке појмове такођер срећемо оба ова приједлога: о планинах – о планинама;
за попашу – за попашу. Пјесникиња их је, дакле, у наслове
својих пјесама спонтано преузела из законика. Што се тиче
њиховог значења у збирци, ствар је, изгледа, много једноставнија него што се на први поглед чини. Неки истраживачи су
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у том погледу већ и дали основне наговјештаје4. Проблем је
заправо социолингвистички, јер се ради о мијешању и преплитању два језичка нивоа који се срећу у литургијској пракси с којом се Десанка још у дјетињству била веома добро упознала и с којом се била сродила. То преплитање појављивало
се на тај начин да су се у савременој пракси истовремено појављивала оба ова приједлога који су значили исто: уз приједлог За још увијек се био задржао и његов архаични облик
на црквенословенском: О. То се првенствено односи на тзв.
јектеније, тј. на дијелове богослу жења у којима се вјерници
моле за неке конкретне потребе: за мир међу људима и у свијету, за храм у коме обављају молитву, за свога патријарха, за
народну власт, за болесне, итд. На црквенословенском се то
говорило: о мирје, о храмје, о патријарсјех итд., а у преводу
на језик којим се народ молио употребљавао се облик: за мир,
за храм, за патријарха, итд.5
Видјели смо да контраст између двије групе пјесама није
плански и свјесно гра ђен као окосница структурног устројства збирке из које даље произилазе и њена основна значења.
Није ту, дакле, на једној страни дата строгост закона средњовјековног дру штва са су ровим начином њиховог спровођења, да би се на дру гој страни тра жило помиловање за оне
који су се нашли на удару таквог закона. То би било су више
4

5

„Овдје је потребно на помену ти да су наслови пјеса ма у збирци,
који их привидно раздвајају у двије гру пе, они са приједлогом за
и они са приједлогом о, запра во у истој гра матичкој, а онда и семантичкој функцији, ако се уочи ситна, али битна нијанса да то
о у црквенословенском тексту јектенија потпу но одговара ономе
за у савременој српској поезији“ (Ранко Поповић, „Лирски инстинкт
и вјековито памћење у поезији Десанке Максимовић“; у: Чин препознавања. Огледи о српском пјесништву, Арт принт – Филозофски
факултет, Бања Лу ка 2009, стр. 84.
Ову поја ву ми је у једном писму потпу није објаснио мој мла ди
колега Данијел Дојчиновић, који ра ди као асистент за средњовјековну књижевност на Филолошком факултету у Бањој Лу ци.
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поједностављено тумачење. Колико год хуман и престижан,
чин помиловања таквим тумачењем дјеловао би су више једнострано и неу вјерљиво, за државајући се у граница ма већ
постојећих, познатих идеолошки ограничених стереотипа о
схватању правде. Тиме би, већ је раније наговијештено, била
помилована и неправда. Да то не би био добар и поуздан пут
за ту мачење основних значења ове поезије опомиње нас и
сама пјесникиња, објашњавајући шта је у магновењу послије сусрета са Ду шановим закоником доживјела: „избило је
еруптивно из мене све моје схватање о кривди и правди, о
казнама и опроштајима, о грешнима и праведнима... оно што
сам ду го носила у себи“. Видљиво је да пјесникиња већ одмах
са терена конкретних правних и идеолошких образаца уређења једног друштва, артикулисаних Душановим закоником,
прелази на општа, првенствено људска значења тих ситуација. Тиме је, истовремено, закорачила у подручје поезије које
је кроз читаву збирку искорачило у једном даху и са завидним
пјесничким резултатом.
Да је Десанка Максимовић у такву пјесничку аванту ру
ушла инспирисана и дирну та првенствено људским аспектом
Ду шановог законика свједочи, поред оста лог, и једна реченица из једног њеног досад необјављеног писма Иди Радвољиној, руској књижевници и преводиоцу, која гласи: „Има
нешто у мојој природи што ми не дâ да се толико занесем да
ми уверење или идеја постану ва жнији од људског створа“.
То је писмо написано 12. 09. 1962. године, дакле пу не двије
године прије него што је изашла збирка Тражим помиловање.
Та да о њој није могло бити говора ни у зачецима. Није без
значаја ни чињеница да ову кључну одредницу своје поетике,
пјесникиња саопштава у писму, гдје се говори искрено, без
намјере да се евентуално иза ђе у сусрет владајућим поетичким очекивањима ка ква год била, ма да су у том тренутку
код нас макар и за нијансу ипак била дру гачија, а у Русији,
куда је то писмо отишло, и знатно дру гачија. У тренутку када је ушла у аванту ру са Ду шановим закоником пјесникињи,
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дакле, „уверење или идеја“ (макар то била и идеја општег помиловања!) нису могли бити важнији од „људског створа“ –
било јој је, дакле, примарно људско, а не идеолошко. С таквом
побудбином је ушла и у Ду ша нов за коник. У овој збирци,
стога, прије свега треба трагати за дубоко људским значењима која изазива „лирска дискусија“ с једним правним списом
којим се на су ров начин штити средњовјековно феудално
сталешко устројство. А треба их тра жити на најнеочекиванијем мјесту: у људској позицији самог цара, који је на врху
читаве те хијерархије – принуђен да такве законе доноси и на
такав начин их спроводи. То у изводној пјесми збирке „О праштању“ и ка же:
ја се по срцу не упра вљам,
ја сам цар заробљен законима
које пропису јем сам.

Из овог мјеста полазе и њему се вра ћају сва могућа значења
ове збирке, сва раскош људскости која је обу хва ћена њеним
насловом. Питања ко, од кога и за кога тра жи помиловање,
тиме губе на значају. Ономе од кога се помиловање тра жи,
помиловање је очито најнеопходније. Он нема ни могућност
ни пра во да га од некога иште. У Богу може да на ђе са мо
утјеху и уточиште, али све оно „о кривди и правди, о казнама
и опроштајима, о грешнима и праведнима“ мора да преузме
на своја плећа не управљајући се срцем него императивом
ду жности која му је дата.
На крају, ва ља иста ћи да овај поку шај преу темељења и
новијег и дру гачијег ту мачења дјела Десанке Максимовић
послије њених Целокупних дела, ни на који начин не значи
дезаву исање свих досадашњих напора у сагледавању значења тога дјела, него само један могући вид допу не свега оног
што је о њој до сада речено и написано.
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Staniša Tutnjević (Beograd)
THE APPROACH TO THE WHOLE WORK
OF DESANKA MAKSIMOVIĆ
Summary
The paper tries to indicate a new approach to the work of Desanka Maksimović after publishing the critical edition of her whole
work in 2012. One can observe in her work a shift of meaning from
lyrical to reflexive, with neither thoughtfulness nor lyricism of
her poetry as a self-sufficient, nor they seem to be separate from
one another. Internal mentioned shift in the work of Desanka
Maksimović is also evident in new basic principles in it. The ideas
of nature, God and poetry, or literary work are the main points of
reference, whereas the ideas of love, death, transience, patriotism
and social justice are treated as a consequential, derived core of her
poetry. However, they are not less important. The consequence
of such „re-foundation“ of Desanka Maksimović’s poetry is also
the different interpretation of humane contents and messages of
her work. It is indicated in the example of the collection of poems
I am seeking a pardon that terms „humane“ and „human“ are not
synonyms, but have different, maybe opposite meaning. Unlike
the term „humane“, the term „human“ deprives from ideological,
moral and political connotation, and means relieving from it. This
is actually man’s internal, human relieving from institutionalism
placed on him or accepted by himself. In such context, humanization
means giving a human measure to all things around.
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ПРИРОДА – ВЕЗИВНО ТКИВО
СТВАРАЛАШТВА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: У поезији Десанке Максимовић природа и човек су повезани оживљавањем природе и бајковитом повезаношћу са људском судбином. Судбином и доживљајем поетских јунака дочарава се јединство човека са својим окружењем.
Кључне речи: Природа, човек, поетски свет, земља, вода,
гмизавци, птице, трава, очовечење, повезаност.
Поетски свет Десанке Максимовић носи у себи прожимање човека и природе и олича ва њи хову блискост – да је
човек саставни део природе, а да је природа у њеној поезији постала носилац људске су штине. Била је то у њеном стваралаштву својеврсна су протност појави једног вида „модерне уметности“ два десетога века у којој је човеково отуђење
и разарање потиснуло његову људскост и угрозило везу са
средином, доводило у питање људске вредности исказане и
у уметности и укљу чене у цивилизацијска достигнућа прошлости, са мим тим и у књи жевности. Осла њајући се на
тра диционалне вредности Десанка Максимовић је у свој
ствара лачки чин уносила из савременог, модерног литерарног ствара лаштва оно што као елеменат није противу речило њеном виђењу света. Тиме је обога ћива ла свој стваралачки посту пак и чинила да њена поетска предста ва буде
значајан вид српске књижевности у два десетом веку. Она је
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била веза са књижевном тра дицијом – ослањајући се на њу
и над гра ђу јући је. Активан однос Десанке Максимовић
према српској књижевности у прошлости огледа се и у њеном
виђењу природе која у уметничкој предста ви њене поезије
има значајну улогу и као учесник, носи лац и подстрекач
осећања, мисли и виђења односа, као актер или као симбол.
Било је то насла ња ње, али и обога ћење присуства и улоге
природе у поетском свету народног ствара лаштва, посебно
ствара ла штва у српској и светској књижевности деветнаестог и на почетку двадесетога века – у поезији Бранка Радичевића, Јована Јовановића Змаја, Војисла ва Илића, Милана
Ракића, Јована Ду чића и дру гих.
У првој књизи Песме (1924), у првој песми „Молба младости“ у почетним стиховима Десанка Максимовић узима
природу као могућег заштитника који би имао улогу браниоца осећања људског бића. Наводимо почетак песме у коме је
однос природе и младог човека (конкретизовано као могући
прототип „мла де песникиње“) развијен и јасан као један
значајан вид песничког стваралачког поступка:
О, мла дости, мла дости,
да брзо пролазиш, људи ка жу.
А ја те нећу никад пустити.
Око срца свога поста вићу стра жу
једног бола и једне ра дости;
око врата свога заса дићу високе
борове, и бршљане, и па вити;
ветрове и реке широке
бу јицом ћу на вити
свуд око нашега брега;
а видик у круг ћу за вити
цичом и сметом снега.1
1

Десанка Максимовић, Целокупна дела, том 1, Задужбина „Десанка
Максимовић“, ЈП Слу жбени гласник, Завод за уџбенике, Београд,
2012, т. I, стр. 11 (у да љем тексту ЦД).
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Биље, као и дру ги видови природе, имају улогу средстава за одбрану младости, лепоте и љубави. Њихова функција
у стваралачком поступку песника је стварносног карактера,
и поред тога што су ма штовито уплетени у тешко омеђену
и флу идну област емоција, расположења и људских мла далачких на мера.
У последњој збирци песа ма за децу Десанке Максимовић, Дете у торби, обја вљеној 1977. године, у већини песама актери поетских збивања и кључни чиниоци песничких
слика су видни или мање уочљиви „створови“ или „живуљке“ из људског окру жења – дивље животиње, птице, мра ви,
гмизавци, инсекти и дру ги стварносни ста новници природе. Међу тим, они у бу квалном или бајковитом и басноликом
присуству и дела њу у сти ховима подсећају или имају улогу
људских активности, осећања, односа и судбина. За пример
се могу узе ти, између оста лих, две песме: „Над ме та ње“ и
„Бајка о тврдогла вој змији“. У песми „Надметање“ међусобно се так ми че два га вра на, две чавке, две ку ка ви це, две
змије, жабе, зелемба ћи, пу ноглавци и тако да ље... Такмичење има вид басне и асоцијацијом се пројекту је на стварносне
људске односе, али без на говештаја последица и подстрека
за „извлачењем“ нара воу ченија. Надметање или такмичење
се од вија у ду ху игре, што по своме карактеру од говара
свету детињства.
Натпева ле се из зелене тму ше
зебе, конопљарке и грму ше.
Надигра ва ли се сунчеви одблесци
с веверица ма немирним у лесци.2

Међу тим, у дру гој басноликој песми исте збирке – „Бајка о тврдогла вој змији“ улога, однос и судбина актера су
издиференцирани и кореспондирају са људским својствима
и поступцима. Кћи змијског цара се „за љубила у обичног
2

Исто, том 6, стр. 317.
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зелемба ћа, пу ног жу тих шара“, а отац је проку не „што нецарски укус има“, те да „ра ђа обичне зелемба ће“.3
Међу бројним песмама Десанке Максимовић у којима
разнолики видови природе имају значајно место у стварању
поетске представе карактеристична је појава и однос песника
према змији. У њеној збирци Песме налази се и песма „Змија“4
прва песма у којој се овај гмизавац појављује као „целовит“
поетски јунак, који ће се касније јављати у различитим видовима и бројним песмама Десанке Максимовић. Змија у
овој песми не носи ниједну од устаљених особина и симбола у народном схватању – одбојности, непријатности, зла и
страха, већ је присутна као „саговорник“ – носилац тешке
и трагичне социјалне дубине. И у многим каснијим њеним
песмама, у којима се змија јавља у различитим видовима,
нема ничег заједничког са традиционалном симболиком
овог актера. Змија се настанила у многим песмама и изјавама Десанке Максимовић као необичан актер, што је привукло пажњу и многих изу чавалаца њене поезије.5
Широк је круг „живуљки“ из природе или дела природе којима је Десанка Максимовић посветила своју песничку пажњу, било као поетским јунацима или пак као чиниоцима судбинских удеса људскога рода, односно који својим
бајковитим и басноликим улогама подстичу асоцијације на
људске судбине. (О томе сам писао у студији „Човеколика
фантастика – битна особина поетског света за децу Десанке Максимовић“, Зборник – Књижевност за децу и њен утицај у васпитању и образовању деце школског узраста.6 Неке
се налазе и у насловима збирки: Река помоћница, Ветрова
3
4
5

6

Исто, стр. 325.
Исто, том 1, стр. 31.
М. Р. Блечић, Живот Десанке Максимовић праћен песмом, Београд,
1968, стр. 9–31.
Зборник о књижевном делу Десанке Максимовић, Вра ње, 2013,
стр. 20–28.

38

С. Ж. Марковић: Природа – везивно ткиво стваралаштва Десанке Максимовић

успаванка, Пролећни састанак, Шумска љуљашка, Сунчеви
поданици, Паукова љуљашка, Птице на чесми, Златни лептир, Бубамара, Бела врана, Песме о птицама и друге.
Поред претежности присуства врста фауне, или по речима песникиње „живуљака“, најчешће активних учесника
у поетским представама њене поезије, Десанка Максимовић је у стиховима користила и дру ге врсте природе – траве, жбу ња, ка мичака, воде... Вода је, на пример, и помоћница (Река помоћница), место оку пља ња, за довољство
утоља вања жеђи и зборовања (Птице на чесми), али је и
„подивља ла река“ људска опасност. Песникиња је обратила
па жњу и на тра ву и семена биљака, на поврће, дрвеће, воће
и на жито. Међу тим, својом живописношћу и корисношћу
као лепота, хра на или семени проду жетак врсте они се не
ова плоћу ју у песниковој па жњи својом улогом у траја њу
природе и корисношћу у животу човека, већ се песнички
угра ђу ју у човекову свест и осећа ња присвајајући људске
особине и судбине као своје. Тим оживотворењем песник
их угра ђу је у јединствени живи свет природе, дочара ва га
изгледом и поступцима уну трашњег или спољног бивствова ња који асоцирају на човека, имплиците се потврђу ју у
поетској предста ви. Оживотворење, сложеност, дубина и
асоција ција судбинске слике прекину тости видно је у стиховима песме „Покошена лива да“:
Лива да крај реке сања.
Зрикавци ту жно зричу.
Помрлих тра ва ду ше
још лебде врх откоса
што се лагано су ше.
О, ви не знате ту жну
о смрти тра ва причу.7

Поетска судбина је бајковито преобра жена и песник је
развија даље као стварносну последицу у коју је асоцијативно
7

ЦД, том 1, стр. 30.
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укљу чен човек. У току казивања наратор имплиците испоља ва и свој однос. Пантеистичким виђењем укупности и
јединства човека и природе Десанка Максимовић их спаја и
поистовећу је у јединствену целину. Осећајући то јединство,
она га подвлачи и у песми „Пролеће гнездо гради“:
Исто је песма срца и песма клица
што ничу ју трос земљи из дубина.8

Из поезије Десанке Максимовић произлази да је природа значајан чинилац човековог окру жења, без кога он, као
њен део, не би постојао. Носећи то осећање у себи она је „омамљена“ природом, у њој отвара своју песничку душу, уграђује је као значајног делатног и симболичног чиниоца у своју
поезију свих видова. Тиме повезу је фантастично и реално
(бајковитим или баснословним начином) у поетску визију
јединства света који има ду шу и који прожима људскост.
О својој повезаности са природом и виђењу човека у њој
Десанка Максимовић је говорила у разним приликама, истичући сећање на родни ваљевски крај и своје детињство у
њему. То је и изразила у стиховима песме „Сећање на завичај“:
Свака стопа земље та мо је мени знана,
мириси што се дижу са шу ма и са њива.
Знам какво је небо у које доба дана;
какво весеље та мо и каква жа лост бива;
с кога у јесен храста на југ полазе јата,
крај ког се потока ка мењарке легу,
и у прву зиме ноћ, на ком ће брегу
снежни смет најпре стати да се хвата.9

Дубина њеног са живљавања са природом – до поистовећења, из кога произлази и њен однос према њој и виђење
јединственог живота запретаног у свим видовима природе,
садржи се у песми „Над књигом бајки“:
8
9

Исто.
Исто, том 1, стр. 269.
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Дечаче, признајем ти, ни за мене нема
на свету ствари ни мртве ни неме,
ка мење хода и певају тра ве;
све ствари су у свету живе и големе,
и све говоре и имају људске очи пра ве.10

Снага и дубина познавања света природе, са живљавања
са њим, јачина инспирације, особеност и доследност у стваралачком чину при гра ђењу своје поетске представе чиниоцима стварносног и измаштаног о човеку и његовом окружењу, људској судбини и животним односима, емоцијама и
поступцима, у чему је природа значајни носилац и посредник у поетској предста ви, повезу ју све видове песничког
стваралаштва Десанке Максимовић и чине га самосвојним.

Slobodan Ž. Marković (Beograd)
NATURE – CONNECTIVE TISSUE
OF DESANKA MAKSIMOVIĆ’S OPUS
Summary
All forms of Desanka Maksimović’s creative expression are
connected and made autonomous by her inspiration, toget her
with her creative process in which the world of nature as a man’s
environment plays a significant role in making poetic ideas about
human destiny and life relationships, emotions and activities.
The quality of fairy tales and fables are significant characteristics
of the poetic world.

10

Исто, том 3, стр. 83.
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Марко Аврамовић (Београд)

ПЕСМЕ О ПЕСМИ
У ПОЕЗИЈИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ*1

Апстракт: У раду се анализирају песме о песмама, песницима и стваралачким проблемима Десанке Максимовић.
Разматра се метапоезија и са почетка њеног стваралаштва,
као и из њеног зрелог стваралачког периода, али се највећи
акценат ставља на њено позно песништво, у коме је овај круг
песама добио посебно истакну то место. Ту се пре свега мисли
на њену тестаментарно интонирану књигу Памтићу све.
Кључне речи: поезија, поетика, песме о песми, песничка
самосвест, ауторефлексивна поезија, позно песништво.
Већ одавно је у књижевној критици обичај да се поезија
Десанке Максимовић дели у неколико тематских кру гова.
Тако Љубица Ђорђевић у средишњем делу своје монографске
студије Песничко дело Десанке Максимовић лирику ове српске
песникиње дели на „љубавну поезију“, „поезију о природи“,
„поезију расположења“, „социјалну поезију“, „родољубиву
поезију“ и „рефлексивну поезију“ (в. Ђорђевић 1973). Даница Андрејевић, у својој књизи Поезија Десанке Максимовић
*

Текст је настао као резултат ра да на пројекту Смена поетичких
парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и
европски контекст (178016) Институ та за књижевност и уметност,
који финансира Министарство просвете, нау ке и тех нолошког
развоја Републике Србије.
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издваја песме посвећене „свету природе и детињства“, „родољубиву и социјалну поезију“ и мисаоно песништво, док
књигу Тражим помиловање сматра „сублимним делом ове
наше песникиње, стваралачком синтезом певања и мишљења“ (Андрејевић 1983: 46). Сличним путем, у студији „Песништво Десанке Максимовић – призори лирске доброте и самилости“ обја вљеној као пропратни коментар избору из
целокупног песничког стваралаштва Десанке Максимовић,
ишао је и Мирослав Егерић који је лирику ове песникиње
поделио на песме у којима је доминира мотив природе, затим
оне се љубавном тематиком, као и на круг песама који обухвата песникињину религиозну лирику. У овој својој подели
и Егерић посебно место даје песничкој збирци Тражим помиловање, у којој је централни мотив милости за живот. Ову
своју поделу Егерић за врша ва издвајањем кру га песа ма са
мотивима смрти и људске пролазности, који је песникиња
прикљу чила своме делу тек у својим позним збиркама, почевши од књиге Немам више времена (в. Егерић 1998).
Мишљења смо да би се овим већ више пу та издвојеним
песничким кру говима у поезији Десанке Максимовић могао
придру жити један, доду ше не превише обиман ка да се узме
у обзир обу хватност поезије на ше ауторке, али ника ко ни
према ли песнички круг. У питању је сигурно неколико десетина песа ма чија је тематска преоку па ција са ма поезија,
проблеми песничког ствара ња, језика и положаја и улоге
песника.1 Овај скуп песа ма бисмо могли означити као круг
песа ма у којем се испоља ва песничка са мосвест Десанке
1

На овај круг у песништву Десанке Максимовић указао је раније
Слободан Ж. Марковић у својој монографији Поезија Десанке Максимовић, наводећи да „када се у бројним збиркама Десанке Максимовић пажљиво саберу песме тог типа, изненађујуће делује да она у
више од стотину песама говори о поезији“, као и да је „та њена поезија о песми, о стваралаштву (или како се модерним термином каже
метапоезија) разуђена (је) у читавом њеном стваралачком опусу“
(Марковић 1990: 47). Марковић истиче и да се у дотадашњој критици
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Максимовић или скуп ауторефлексивне поезије. Појам песничке са мосвести, према Тихомиру Брајовићу, можемо да
за мислимо као „синтетички обједињу јући теоријски конструкт који се ти че нарочитог, песнички артику лиса ног
себе-знања […] Ва ља скрену ти па жњу на то“, наставља да ље
Брајовић „да ова ко схва ћена, песничка са мосвест за пра во
представља (мета)естетски феномен који је у извесном смислу ’шири’ од експлицитне или имплицитне аутопоетике
лирског стваралаштва, што ће рећи да, зависно од контекста
и окол ности, може у цели ни да обу хвати аутопое тич ки
аспект, или да га пак са мо ’окрзне’, будући да подразу мева
свеу ку пан, егзистенцијално актуелизован – а не тек занатски и ’тех нички’ профи лисан – однос песништва према
себи и свему што га окру жу је“ (Брајовић 2013: 35). Ова ко
схваћена песничка самосвест, прилично је разуђена, и креће
се, према Андреасу Јегеру, „од писања ’о поезији и песницима’, тј. од поетолошке поезије у ширем значењу речи, преко
’ауторефлексивности као својства песничког језика што у
први план ставља текстуалност песме’, па све до ’ауторефлексије као резултата песникове свести о сопственом статусу
у модерном дру штву’“ (на ведено према Брајовић 2013: 35).
У својој студији Нарцисов парадокс Тихомир Брајовић наводи и ставове Алфреда Вебера који издваја ауторефлексивну
поезију као посебан лирски тематски жанр који „укљу чу је
све песме које се ба ве песником (његовом позицијом и улогом у култу ри и дру штву сопственог времена), писањем поезије (креативним процесом и језичким проблемима) и/или
песме (уметничко дело, његова структу ра и квалитет)“ (наведено према Брајовић 2013: 36).
Лирика Десанке Максимовић укљу чу је у себе све ове
тематске подгру пе ауторефлексивне лирике, како их наводи
посвећеној делу Десанке Максимовић ретко „обраћала пажња на
песме у којим сам аутор песнички говори о поезији, о своме виђењу
тога чина и о односу према њему“ (Марковић 1990: 47).
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Алфред Вебер, од песа ма о песнику и његовом положају у
култу ри, песа ма које се ба ве проблемом настанка песме и
питањем инспира ције, све до оних у чијем средишту је пажња усмерена на сам језик. Ауторефлексивне песме се у
поезији Десанке Максимовић поја вљу ју почев од са мог почетка њеног песничког ствара ла штва, па се та ко у првој
песникињиној збирци једноставно насловљеној као Песме
из 1924. нашао текст „Прича о песнику“, где се песник апострофира као „ловац срца свог рођеног“2, што је сасвим у
скла ду са контекстом ове песничке збирке, у којој доминира љубавна и исповедна лирика. У Новим песмама, објављеним нешто више од деценију касније, та кође се на шло и
неколико ауторефлексивних песама. У њој се налази и веома
карактеристично за нашу тему насловљена „Песма“, у којој
се песнички текст апсолу тизу је, и засту па се ста новиште
својеврсног панпоетизма – за ауторку стихова, све је, дакле,
песма: Песма је ово што ми на лицу пише/ не мора да се каже
ни једно слово /Песма је и кад шума дубоко дише, /песма кад
ми се поглед на теби смеје“.3
И у периоду након Другог светског рата, Десанка Максимовић наставља да своје песничке књиге обогаћује и песмама
о поезији и песницима. Тако се у књизи Песник и завичај, у
истоименом циклусу, поред још неколико ауторефлексивних
песама налази и „Поезија“. У њој песникиња исповеда да је у
милости „богу поезије“. Овај „бог поезије“ је песничком „ја“
2

3

Сви цитати из поезије Десанке Максимовић на ведени су према
Целокупним делима Десанке Максимовић I–X обја вљеним 2012.
године у издању Задужбине Десанке Максимовић, Службеног гласника и За вода за уџбенике и наставна средства.
Занимљиво је овде навести Лукачев познати став о панпоезији као
ва жном делу романтичарске концепције песништва: „Поглед који романтизам има на свет јесте су шти панпоетизам: све је поезија, а поезија је оно ’једно и све’ (Лу кач 1973: 93). О овој сродности
поетичких исказа Десанке Максимовић са поетичким сродностима романтизма још ћемо рећи нешто у завршном делу нашег рада.
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био једина утеха, и компензовао је све њене губитке на другим
странама живота: „Грехове све најгоре/ врлинама позлатио,/
губитке даровима најдражим/ увек узвратио“.
Из ове стваралачке фазе је и песма „Песник и пролеће“, у
којој чини се песникиња брани сопствена схватања поезије и
своје тематске преокупације: „Ко каже да се о љубави певати
не сме,/ нити о месечини, пролећу и роси,/ да крај песме народу и домовини/ не смеју претрчати и стихови боси/ априлске, пљуском умивене песме.“ Као да се из ових стихова можда
може ишчитати и благо опонирање тадашњем нормативном
налогу да песма треба да служи новом друштву и његовој изградњи. Песникиња захтева и право на сасвим личне теме
(„на снове, пролећа, на радости личне“). Она то чини у име
неопходности приказивања целовитости живота у поезији.
Песници не треба „ни од сна, ни од стварности“ да беже у својим стиховима. Песме у потпуности или делимично посвећене поезији не изостају ни из песникињине најцењеније збирке Тражим помиловање („За нероткиње“, „За песникињу земљу
старинску“, „За песме“). Песник или прецизније речено песникиња у овој многохваљеној и анализираној књизи се види
као неко ко је посебан, ко искаче из ру тине свакодневне и
„опчињен лута некуд ван друма древна“. Ипак, ова посебност
песничка се плаћа одсуством сопственог порода, чиме се посредно може закљу чити да као једино потомство песникиња
(и песника) остају њихови стихови.
У песникињином позном стваралаштву ова раније доста
дискретна метапоетичка линија њене лирике добија видљивије и истакну тије место. Пишући о мета поезији Десанке
Максимовић Слободан Ж. Марковић је написао да је песме
овог типа „аутор није истицао у својим збирка ма ста вљајући их на ударна места, ретко су то пролози или уводна места“
(Марковић 1990: 47–48). Ипак, ми бисмо рекли, да се у позним књига ма Десанке Максимовић ово мења, песме о певању су све истакну тије и бројније. У књигама Ничија земља,
Слово о љубави и Међаши сећања на лази се бар по неколико
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ауторефлексивних текстова. У песми „Иза штита поезије“
песништво се види као говор о ономе што се није могло рећи
у лично име. Поезија тако постаје простор слободе, могућност потпу ног испољавања бића. Од песама из овог периода
вреди помену ти и песму „Гојковица“, која свакако иде у ред
најлепших песама ауторефлексивног типа у Десанкиној поезији. Ова песма „о моћи и немоћи песничког ствара ња“
(Тартаља 2013: 230) чини нам се атипичном у односу на остатак опуса Десанке Максимовић. Наиме, она представља једно од ретких песникињиних остварења у којима је она напустила директни начин обра ћања, и на позорницу своје
песме извела, како би Елиот и Паунд рекли „персону“, лик
Гојковице из наше народне песме која нам ове стихове о поезији саопштава. Гојковицу у овој песми не зазиђу ју радници
који зидају градско утврђење, већ време. Овде се срећемо и
са темом пролазности која је као што је већ помену то карактеристична за позну лирику Десанке Максимовић. Насу прот
времену које све више ограничава лирску ју накињу („време
ме зазиђује“), стоји поезија која представља средство за излазак из гра ђевине пролазности.
У позној књизи Сајам речи, за нашу тему веома карактеристичног наслова, налази се цео истоимени уводни циклус
збирке од 14 сонета посвећен темама из књижевног живота,
али и темама песничког стварања. Почев од оних мање интересантних пригодних песама испеваних у част сајма књига,
све до оних које се баве проблемима песничке речи и језика.
Песма „Речи и песник“ посвећена је можда и најдоминантнијој теми металирике Десанке Максимовић, проблему песничког стварања и инспирације. За ауторку књиге Тражим помиловање песник је неко ко само прима импулсе инспирације са
непознатога места, он није господар речи, оне њиме владају:
„Он не тражи реч, она њега тражи“ и „Од песника боље знају
оне/ када треба које да зазвоне/ у часу усхита и часу безнађа“.
Међутим у текст „Судбина речи“ ствари стоје нешто другачије. Песник је овде онај који речима располаже и који их ствара
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(„у песника давног рођена си уму“), као и неко ко може древним речима поново вратити живот у својим стиховима: „Оживећу те у свом стиху неком/ да нестанеш опет са овим веком/
кад стихови узму дру ги смер“. Занимљиво је овде и то што
песникиња даје своје виђење књижевних промена, тј. она зна
да ће реч која је у њеној поезији оживела, поново у наредном
веку потону ти у заборав, када „стихови узму дру ги смер“.
Ипак, упркос свему, реч је та која има најдужу трајност, и то
наредну песму у овој књизи „Реч“ повезу је и са претходно
помињаном „Гојковицом“. Када човек оде оно што за њим
остаје јесу речи. Поред овога реч је и суштина и срж људског
бића и пореди се са млечом код маслачка: „Остала је у сећању
само реч/ сем ње не постоји ништа више/ ни осмеси, ни погледи који бише/ цвета нема, остао је само млеч“.
Ипак, чини нам се, да је свој врху нац ова ауторефлексивна нит поезије Десанке Максимовић доживела у књизи
Памтићу све, објављеној 1988. године, у време великог јубилеја песникиње, деведесет година од њеног рођења. Овде је
метапоетски ток Десанкине поезије доживео свој врху нац
не само због бројности песама посвећених песништву и књижевности уопште, а има их преко двадесет, што је више него
у било којој дру гој књизи ове ауторке, већ и због њихове тематске разноврсности, којом се обу хватају све, или бар већина, видова испоља ва ња песничке са мосвести које смо
навели на почетку нашег рада. Приликом појављивања књиге Памтићу све Чедомир Мирковић је на писао да „књига
са држи пет–шест јасно назначених тематских кру гова, сагласних и испреплетених међусобно“ (Мирковић 1988: 155).
У збирци Памтићу све се налазе песме посвећене природи,
завичају, рефлексивне песме, као и песме о песмама. По пресецању великог броја тематских кру гова у овој песничкој
књизи, по њеном наслову, али и по мотиву пролазности који
сенчи песме распоређене у све ове тематске целине, ова књига се умногоме може схватити као једна од заветних књига
Десанке Максимовић. Певање о поезији и песницима у овој
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књизи на известан начин јесте и рекапитулирање дотадашње
ауторефлексивне лирике, као и продубљивање и нагомилавање неких, за овај тематски круг карактеристичних тема.
Ове песме су у књизи Памтићу све распоређене у два циклуса, у уводни, назван „Суморна вештина“ и четврти који носи
наслов „Надахнуће“, и који је у целости окренут темама поезије и књижевности.
О доминацији аутореференцијалне тематике у овој књизи сведочи и песма која отвара збирку, а то је „Шта ли те
спречи“, која је уз песму „Памтићу све“ свакако најпознатији текст из ове књиге. Песникиња се овде ба ви једном од
својих омиљених тема када је у питању овај песнички круг –
питањем и процесом настанка једне песме. Песма настаје за
време несна, ка ко песникиња ка же, које можемо схватити
као ста ње које није ни сан, али ни ја ва, већ оно познато песничко између ја ве и сна, или „међу ја вом и међ сном“ како
је то већ формулисао Лаза Костић. Песма такође ниче и из
„слатких му ка“ и чини нам се да се на основу ових стихова
може за кљу чити да се ја вља прво својим зву ком, пошто се
при ликом процеса њеног поја вљива ња на све тлу стра ну
песникињине свести прво помиње ослу шкивање њеног тона, па тек онда њеног смисла („ра забира ла сам ти речи“).
Међу тим, „Шта ли те спречи“ сведочи и о стваралачким потешкоћама, о немогућности да се из сваког тренутка који песник проведе „међу јавом и међ сном“ роди песма. Не доводи сваки ствара лачки процес до свог краја, нити сваки даје
исте резултате, ма колико истоврсан процес настанка и осећаји који се том приликом поја вљу ју били. По овоме песма
„Шта ли те спречи“ призива у сећа њу Кишову наративну
песму „Златна киша“, која такође говори о једном неуспелом
настанку књижевног дела. Код Киша до коначног „порођаја“, ипак, долази, али је тај произведени текст разочара вајући, иако је сам процес настанка био идентичан са настанком
неких ра нијих успелих дела, и обећа вао је велика остварења (в. Киш 2003: 16-20). Над феноменом овог уметничког
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неуспеха остају запитани и Киш и Десанка Максимовић. На
ову песму Десанке Максимовић и њене дилеме, као да се
надовезу је песма „Нек остане мутно“ из истог циклуса. Према иска зима изнесеним у њој, оно што није потпу но јасно
и разу мљиво и треба да остане мутно и тамно. Из овога би
се можда могао извести доду ше ма ло слободнији закљу чак
о томе зашто у поезији Десанке Максимовић нема нејасних
песа ма. Сва она нејасна и неразу мљива расположења тешко
подложна било ка квој врсти језичке или било ка кве дру ге
артикулације, на којима веома често модерна поезија инсистира, наша песникиња није ни поку шала језички да уобличи. Оно што је и њој са мој било нејасно, песникиња је оставила у простору тишине.
Па жњу привлачи и песма „Праузрок“ у коме песникиња
открива извор целокупне своје лирике. За поезију Десанке
Максимовић није нимало необично што се тај узрок налази
у детињству и раним сензацијама, и што је њен стваралачки
напор тежња да се реконструише и обнови у детињству некад
давно чу та и заборављена прича или песма: „И све сад што
ми се у мислима ра ђа/ можда је несвесна кра ђа/ те неразговетне лепоте/ коју ми заборав крије,/ тог нагвештаја блага/
за којим трагам“.
Наредни циклус Надахнуће отвара песма истог наслова,
која нас опет враћа, када су питања поезије по среди, Десанкиној оми љеној теми. Према песникињи треба ухватити
трену так на дах нућа, док се не смири, док не спласне, како
сама фигу ративно ка же, његова пена. За Десанку Максимовић постоје повлашћени трену ци за песму, који не зависе од
песника, и које он мора користити, упркос свему. О томе
говори и песма „Ра ђање песме“. У трену цима када „бурна и
нејасна/ на дола зи плима“ песник се мора искљу чиво њој
предати. У песме које се баве проблемима песничке инспирације улази и песма „Ројење“, док се један занимљив исказ
о песнику и инспирацији налази и у песми „Здравица младим песницима“, где се ка же: „Благословени за речитости

51

Над целокупним делом Десанке Максимовић

бритке, заносе олујне, за што такође нисте заслужни“. Песник
је само посредник, коме непознате силе или можда боље речено онај „бог поезије“ помињан у неким ранијим песмама
Десанке Максимовић из незнаног разлога дају моћ стварања.
Када упоредимо ове песникињине позне стихове, са стиховима из већ навођене песме „Песма“, насталим више од шездесет година раније: „Не чуди се, песма сама ниче/ и противу
моје ра ђа се воље,/ она сама од себе бива“, видимо да је овакав доживљај поезије и ствара ла штва једна од константа
ауторефлексивне поезије Десанке Максимовић.
Овде треба још поменути и песму „Разговор радозналца
са песником“, у којој наша песникиња такође износи нека од
својих уверења о природи поезије и улози песника. У овом
тексту песник поново као и у раној аутореференцијалној песми Десанке Максимовић „Прича о песнику“, објављеној више
од шездесет година раније, дајући одговоре на питања неког
радозналца понавља да је љубав једна од најважнијих песничких тема, али за разлику од лирског субјекта песме „Прича о
песнику“, он помиње и певање о прошлости, потребу за искреношћу у стиховима, као и понирање у дух. И ту се успоставља
разлика између ове две песничке фигу ре у поезији Десанке
Максимовић, једне с почетка, а дру ге са краја њеног опуса.
Песник из песме „Прича о песнику“ инсистирао је само на
љубавној компоненти песничког стваралаштва, да је, како смо
већ навели, ловац „срца свог рођеног“, док за песника из Десанкиних позних стихова поезија треба да буде подједнако
посвећена и љубави, и рефлексији и историји. Ово је комплементарно са стварним кретањем и ширењем тема у поезији
Десанке Максимовић. Наиме, већ је у критици примећено и
наглашавано њено кретање од чисто љубавне лирике ка рефлексивној поезији и поезији са историјском инспирацијом.
Поред ових песама о песничкој инспирацији и стваралаштву, у оквиру ових ауторефлексивних песма књиге Памтићу све може се издвојити још једна подгру па, у питању су
песме Десанке Максимовић посвећене дру гим ауторима,
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првенствено њеним савременицима Јовану Ду чићу, Исидори Секулић, Бранку Ћопићу, Милану Богдановићу, Радовану Зоговићу, али и страним писцима попут Никите Станескуа. Песме посвећене дру гим писцима и о дру гим писцима
нису новост у опусу Десанке Максимовић, пошто је и у претходним деценија ма она у својим песничким књига ма објављивала песме посвећене дру гим књижевницима, Његошу,
Исидори Секулић, Адаму Мицкијевичу, Бранку Радичевићу.
Овај круг песама открива поред песникињиних личних људских симпатија и њене поетичке наклоности. Песме посвећене дру гим ауторима из књиге Памтићу све углавном су,
ипак, нека врста последњег опроштаја песникиње са драгим
људима, преминулим књижевним саборцима, њено и у стиху им речено збогом. Њихова књижевна вештина није овај
пут у центру песникињине па жње, изузев у слу чају песме
посвећене Јовану Ду чићу, где се овај песник модерне назива
„волшебником речи“ и „владаром срока“. Изгледа да је управо његова песничка мелодија, многооспоравана као што је
познато од песника авангарде, песнички квалитет који је у
својој песми у први план истакла Десанка Максимовић.
На крају у једном општем погледу на металирику Десанке Максимовић, могло би се рећи да је централно место ових
њених стихова, иако као што смо већ поменули ауторефлексивна поезија ове ауторке обу хвата разноврсне аспекте уже
и шире постављених песничких питања, ипак питање песничке инспирације и процеса настанка уметничког дела. По свом
поверењу у песничко надахнуће, и виђењу песника као посредника између света и необјашњивих божанских сила Десанка Максимовић је врло сродна песницима романтичарске
оријентације4. Код ње поезија није ни „светковина интелекта“
4

Питање песничке инспира ције као централно питање романтичарске песничке са мосвести у својој књизи исти че и Ти хомир
Брајовић: „неоп ходно је знати да је генерално гледано, епоха романтизма у Европи, али исто тако и у јужнословенском песничком
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ни „патетика ума“. И овим својим поверењем у надахнуће,
које је сетимо се Ху го Фридрих искљу чио као конституент
модерне лирике, Десанка Максимовић се приклонила једном
традиционалнијем концепту схватања песништва, коме су
блиске и бројне дру ге стране њене поезије. Али ако је на једној страни овом вером у спонтаност поетског чина нешто
изгубила, чини се како је на дру гој страни доста и добијено.
Тако када се метапоезија Десанке Максимовић упореди са
стиховима о поезији неких дру гих српских песника савременика, доду ше доста мла ђих, попут Бранка Миљковића,
Ивана В. Лалића, Борислава Радовића и Александра Ристовића, који свакако представљају сам врх српске ауторефлексивне поезије у другој половини двадесетога века, једна ствар
приликом па жљивијег упоредног читања веома лако упада
у очи. Наиме, оно што разлику је метапоетичке стихове Десанке Максимовић у односу на истоврсне стихове набројаних
песника, јесте одсуство сумње и неповерења спрам поезије и
њених средстава код Десанке Максимовић, које у поезији
Миљковића, Лалића, Ристовића и Радовића између осталих,
представља веома често доминантно осећање. Њихова металирика снажно је обележена скепсом према сопственом позиву песника и према изражајним могућностима самог језика. Стихови натопљени сумњом, који говоре о беди поезије,
њеној немоћи и непотребности, што су мотиви стално присутни у самосвесној поезији помену тих песника, у поезији
Десанке Максимовић скоро потпу но да изостају. Као илустрација ове помену те разлике може нам послу жити поређење између две тематски веома сродне песме, песме „Песников кип у парку“ Десанке Максимовић из књиге Мирис земље
кру гу, проблему песничке инспира ције присту па ла с посебном
па жњом, а то значи не као питању конвенције или иницијацијске
’тех нике’ у суптилним пословима поетске природе, него као можда и одлу чу јућем аспекту укупног поимања песничког умећа“
(Брајовић 2013: 125).

54

М. Аврамовић: Песме о песми у поезији Десанке Максимовић

и чувене песме Борислава Радовића „Корона“, посвећене „Песнику у градском врту“. Са истоветношћу централног мотива о споменику песничком великану постављеном у градском
врту свака сличност између ове две песме се завршава. Радовићев песник из градског врта иако је изливањем у бронзани
кип у парку поста вљен међу великане, постаје још са мљи
него што је био за живота. Он је још више измакнут из видокру га свакодневног живота заједнице која га је такорећи
обоготворила. Он није „учесник/ светковине која кркља подно зида/ и у сећање призива житно море“ (Радовић 2002: 53).
Бронза у коју је изливен увек је „једнако удаљена/ од значења
у њеној околини“ (Радовић 2002: 56). У песми Десанке Максимовић, међу тим, песников лик изливен у споменик наставља да живи као део са једне стране заједнице дру гих песника чији се споменици такође налазе у парку, а са друге стране
као и да ље део заједнице која му је почаст указала. Он је и
даље укљу чен у свакодневни живот обичних људи: „У парку
домовине, испод јасика,/ читаће девојке твоје песме“. Свакодневна и трајна присутност песника у животу заједнице још
јаче је истакну та у наредним стиховима: „Доћи ће младићи
крај споменика/ твог да говоре о великим стварима/ у парку
сунцем обасјаном,/ и ноћу, и зими, и раном зором./ Бићеш
везан са сваким у земљи даном,/ са сваким створом“. Иако се
и у песми Десанке Максимовић на једном месту напоредо са
укљу чености песника у живот, ставља и његова самоћа, она
је искљу чиво у функцији указивања на посебност песникове
личности. Песник у схватању Десанке Максимовић јесте посебан и различит у односу на остале чланове дру штва, али
он никако није у том дру штву непотребан и су вишан, нити
из њега изопштен. Све већа издвојеност Радовићевог песника из заједнице, из заједнице из које изостаје предсказање,
које може донети само велики песник, и то вероватно само
зато што заједница ни не мари да га чу је, потпу но је страно
песничком тексту „Песников кип у парку“ Десанке Максимовић. Код Радовића, парадоксално, велики песник када је
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овековечен у бронзи, постаје дефинитивно мртав за заједницу која га је овековечила. Код Десанке као што смо већ поменули, песник је апсолутно укљу чен у заједницу, и поставши
кип, он је двоструко битан, као део заједнице обичних људи,
једног хоризонталног поретка, ако тако можемо рећи, али и
као део оног вертикалног, као део заједнице оних великана
ду ха, још раније исто тако овековечених у камену.
Као што је, како је то у критици већ истицано, Десанка
Максимовић имала неограничено поверење у свет и његову
лепоту, и да је из те вере у великој мери истица ла њена песничка виталност, она је исто тако, рекло би се, имала и неограничено поверење у моћ песме и песника. Поред поверења
у лепоту света који је опевала песникиња Десанка Максимовић је такође гајила и пу но поверење у моћ средстава којима
располаже. Чини нам се да ово поверење у сопствено песничко позва ње није ни најма ње био за немарљив разлог њене
песничке виталности и ду готрајности.
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Marko Avramović (Beograd)
POEMS ON POETRY
IN DESANKA MAKSIMOVIĆ’S OPUS
Summary
This paper offers an analysis of Desanka Maksimović’s poems
on poetry, poets and the poetical creation. After a review of autoreflexive verses in her earlier poetry, we focus on the late poems
of Desanka Maksimović, especially the collection I Will Remember
Everything [Pamtiću sve] (1988), where this trait of her poetry is
most prominent.
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Димитрије M. Калезић (Београд)

ДУХОВНОСТ У ДЈЕЛУ
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: У тексту је ријеч о тону њежне и искрене
ду ховности у дјелу Десанке Максимовић. Теме и тонови
благе ду ховности били су њен стални мотив који никад није истрошен за шест деценија њеног стиховскога и стихованог казивања.
Кључне речи: Десанка Максимовић, ду ховност.
Једно књижевно дјело, a то je свако одреда, вишеслојно
je и вишедимензионално. Неки од његових садржаја, страна,
особина могу да имају и сложенија и трајнија значења, a неки
једноставнија и мање садржајна. Ако je то дјело које je надживјело свога аутора, многе oд његових особина временом
улазе све више и више у сферу посматрања и проу ча вања,
студирања и продубљивања. Временом се још више оживљавају и актуализу ју.
Ово питање, питање ду ховности, продубљене и естетски
обогаћене, мобилише нашу па жњу у обимном дјелу Десанке
Максимовић. Али прије но што пређемо на разгледање њених и тема и подтема, прво ћемо њу, само у кратким назнака ма, да видимо у контексту тра диције, a не да je са мо гледа мо и видимо изу зе ту од свега и апстра хова ну. На ма je
потребно, макар мало, само у основним дебелим линијама,
да je видимо у ареа лу и амбијенту наше историје, посебно

59

Над целокупним делом Десанке Максимовић

историје култу ре, и нарочито књижевности, посебно њеног
религиозног смисла и значења. Она и јесте књижевник од
вокације и стру ке, од дјелатности... Ми смо има ли у нашој
културној прошлости мали број књижевница – пјесникиња.
Међу онима из старијих вјекова – знаних и незнаних Јелена,
у монаштву Јефимија – je усамљена, не само код нас, него je
велико питање да ли joj има равне у цијелој Европи тога времена и наредних неколико вјекова. Она je, кад je остала без
оца, мужа и сина, дошла на двор кнеза Лазара, a била je у родбинској вези са кнегињом, тада већ мона хињом Милицом –
Јевгенијом и на двору помагала у пословима, посебно васпитавајући дјецу. Ово се види пo резултатима: деспот Стефан je
био врло образован, посебно књижевно, Mapa такође, a Јелена, удата Балшић, исто та ко, као и ду ховно ра дозна ла:
велики ду ховник исихастичке традиције и великих димензија, Никон Јеруса лимац за њу саста вља Горички зборник,
велику збирку, антологијски бираних текстова из ду ховности,
веома суптилних и тананих.
Ду го времена послије тога (XIX вијек) јавиће се у нашем
народу понека мање позната поетеса, и то више усмено него
писмено, али је то све мало, занемарљиво, док се на прелазу
XIX y XX вијек не роди 16. маја 1898. године, у ва љевској
околини, Десанка Максимовић. Она je из куће, поријеклом
херцеговачке, досељене у ва љевски крај, у Рабровицу код
Бранковине, стотинак година раније. Њени преци пo мајци
били су из породице свештеничке традиције, a отац joj je био
учитељ и писао je пјесме и краће драмске саставе. Она je била
прво дијете, рана срећа – у многодјетној породици било их
je осморо. Њено школовање je ишло с прекидима кроз прве
двије деценије двадесетога вијека, a онда долази етапа универзитетскога образовања: у Београ ду студира упоредну књижевност, општу историју и историју умјетности (1919–1923).
Пјесме пише од 1920. године. Била je, пo завршетку факултета, су плент гимназије у Београ ду, a 1924–1925. године на
Сорбони слу ша историју умјетности, послије чега је једну
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годину (1925–1926) била професор Учитељске школе у Дубровнику, a онда опет у Београду 1926–1941. године, послије рата
професор Прве женске београдске гимназије од 1944–1947. године, када je пензионисана.
Оваква мрежа и ширина кретања и образовања, студијског интересовања и праћења културе доноси услове широком
развијању и разма ху, нијансама и тананостима за богатство
књижевних визија, топлину душевну, префињеност ду ховну...
и све се то – особито кроз књижевну ријеч испољава у њеним
међуљудским односима и средина ма у којима je ра дила и
кретала се. Зато ово изазива љепоту њенога језика, ваљевског
говора, познатога пo љепоти и тананости и његовог ранијег
коријена – херцеговачког. Нема много сачу ваних података о
њеном већем захвату у област научног садржаја, али, свакако,
њој као образованом лицу и историчару умјетности од струке, то није било туђе и уда љено. Њена ду ховност, посебно
изражена кроз стихове, била je преоку пација и предмет епископу Лаврентију и двојици његових сарадника (проти Владану Ковачевићу и протођакону Љубомиру Ранковићу) те су
из њеног богатога пјесничког опуса издвојили шездесетак
пјесама ду ховне и религиозне тематике и топлине, састава и
интонације, и штампали посебно у књизи Десанка Максимовић, Духовни завичај (Бранковина, 1993). Овдје су ушле пјесме
које су цјелином такве, али има још пјесама у којима je строфа или двије садржавала религиозно чувство, изражено кроз
интиму и топлину стихова. Kao нецјеловите, овакве пјесме
нијесу ушле у овај избор.
Та ква ду ховна тематика, са држај, мотиви, бројнији су
него што je то овом, иначе добром књигом обу хва ћено и
приказано.
Сфера њене ду ховности je из народа, али није остала у
приземљу нату рале, него je окрену та, било уну тра, било навише за овим мотивима.
Њена ду ховност je добро ослоњена на васпитање и приземље социјале и свакодневнога живота, свакако из разлога
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што je код широкога популуса, дјеце и одраслих, примјећиван простор који тра жи ријеч, доживљај и упут с ове стране – тамо. Зато доброта, њежност, топлина, љубазност, породична клима патриотскога и домољубиво осјећање бљескају
кроз многе ниске њених стихова.
Широко заснованој и отвореној сфери ду ховности oнa
отвара – и тиме даје, не тако често и пренаглашено – и димензију небескога акцента. Међу пјесмама те врсте које усмјеравају и наглашавају правац и сферу ду ховности истичу се
нарочито „Разговор мона хиње с Богом“ и „Савин монолог“,
а од пјесама дру ге врсте, манастирске мотивације, ту је њен
уникум, „Грачаница“, и данас без поређења.
Значи, њена тематика ду ховности није само плитко нату рално приземље у социјалној равни, него свој субјект усмјерава плаветима наднебесја.
Наша Десанка оплемењу је добротом која je уну трашња
љепота – свакодневицу и обичног човјека да не буде робустан,
груб, тежак...
Посебну па жњу je приву кла себи, прво насловом, кад се
појавила њена збирка Тражим помиловање – она je врло занимљива и као мотив за обраду и као начин обраде: односи
се на непоетски са држај, законски текст, али она тај однос
преживљу је и надвладава, сту пајући у пјеснички однос, пун
искрености и пјесничке топлине, са законодавцем и његовим
законом. Знатно прије тога, у годинама послије Другога свјетског рата, њена „Крвава бајка“ je обра дила велики и ту жни
мотив – погибију невиних крагу јевачких ђака. Ta je пјесма
често прештампавана, рецитована, музички обрађена и, таква, некако уткивана у миљеа политичка, што je њу мало и
потиснуло из сфере популарисања. Мноштво невиних ђака
je стријељано, без кривице и разлога, и то je био стварно велики и жалосни мотив коме је она поклонила ниску својих
одговарајућих стихова без икакве политичке инсинуације,
јер ту није било политичког мотива. Зато je та пјесма касније скоро за па ла у заборав – неоправда но, јер je то одиста
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била велика трагедија. И млади, и невини, неразвијене младости, несвршених разреда, а постра да ли... Овдје je добро
фигу рирала тема жалости и ту ге која je остала незаборављена, a по својим етичким мотивима има шансе да прерасте у
незаборав. Oнa je оста ла до са да незаборављена јер je и незаборавна: неизбројан број младих живота, ометених и прекинутих, а невиних! Њени стихови су њена тугованка за младошћу, насилно прекину том. Њена je душа ту била пуна ту ге
коју je излила кроз ниске стихова, као кроз непресушне потоке, али није пала у безнађе и очајање. И њих je чекала будућност ду ховна – непрекину та.
Чињеница je да у њеној ду ховности нема оне типичне
монашке концентрисаности и успона навише, мистеријски
усмјереног, него je упућена на широки популус који својом
обра дом за дахњу је љубављу, обу хвата гa и прожима и упућу је мистеријскоме успону, подвигу и квалитету ду ховности.
То у извјесној мјери топло илустру је њен лик на фотографијама: на њима je представљен благи лик, топлога погледа кроз
који богато зрачи уну трашња доброта, топлина, непосредност... У питању je лик Бога надтварнога који je себе утиснуо
и на њеноме стварном лику остао његов отисак – слика (настало од С + ЛИК-а).
Сад она ту љепоту и ту слику преноси на онога који с вољом погледа њен лик и има у себи осјећајност да доживи ту
непосредност и топлину. Ту, у томе je квалитет љубави као
посебнога осјећања, гдје се додиру ју и сједињу ју два субјекта:
љубећи и љубљени. Овога односа не може бити тамо гдје нема
тајанственога и интимног доживљаја тих двају чинилаца који
се у њему сједињу ју, па овај дру ги, љубљени, никад не остаје
поречен, одбачен, занемарен. Из тога и таквог односа ра ђа
се психологија богочовјечанске љубави – најдубљи, најобухватнији и најпунији облик љубави уопште. Њен лик je у великој мјери и извор и илустрација уну трашње љепоте коју
исијава из своје интиме, и без температу ре, изну тра, загријава њеног посматрача и читаоца.
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Сад би, на крају, било и занимљиво и илустративно да
скренемо па жњу на ритмику при читању њених стихова. Ту
ћемо указати на неколика стиха гдје je испољена финоћа и
мекота као она, на примјер, гдје помиње „живе кишне нити“,
стих пластичан и пјесмен, па затим ка же: „Свој вечерњи сан
не прекидам прести“, па: „Пу ту ју ветри с истока запа ду“, и
тако редом. Психолошки je меко и њежно, доживљајно ово
мјесто и његов мотив у пјесми „Вечерња молитва“:
На све речи увреда треба се смешити ту жно и благо.
Не треба рећи ниједну реч прекора,
треба се смешити са мо,
ту жно и благо.

И да ље у пјесми „Знак крста“ гдје се за крст вели:
Он ме мири са небом;
без њега би ми се ду ша претворила
у велику помрчину мржње.

Или:
Била бих водарица, вила.
Добра cecтpa Светога Са ве.

Наведени изводи непосредно илустру ју нашу поетесу и
предста вљају непосредне дока зе њене топлине и финоће.
Теме и тонови благе ду ховности су били њен стални мотив
који никад није истрошен за шест деценија њеног стиховскога и стихованог казивања. Памтимо je пo томе и доживљавајмо њену финоћу и ду ховност, a то двоје заједно су и Доброта – она ријетко дубока!
Ово нека буде наша воштаница, њој у спомен припремљена, али на пра вљена од њенога воска! Нека свијетли и
освјетљава joj правце, хоризонте, перспективе... надтварнога безграничја и просторнога и временом вјечног! То је за њу
била сфера више реалности још за живота у овом свијету:
a кад je одовуд преминула 11. фебруара 1993. године, тамо je
отишла у перспективу не поништавајући ретроспективу. Ово
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значи да je лијепи и свијетли траг њежне и топле личности,
данас богатији и топлији него прије десет, двадесет година,
јер број њених читалаца расте и умножава се, a то значи: још
ће више, јер није кренуо са ничега, него са великога и квалитетно садржајног нечега.

Dimitrije M. Kalezić (Beograd)
SPIRITUALLITY IN DESANKA MAKSIMOVIĆ’S WORK
Summary
This paper has the aim to give a full picture of the intellectual
and the spiritual, cultural and patriotic character of our poetess,
Desanka Maksimović. It is about her birthplace, Valjevo, and the
origin of hers – Herzegovina, and especially about the beauty of
their language; then about her education, her service and writing,
both poetry and prose – all directed widespread towards spirituality, and her spirituality is less elevated, but much, much more
ground – surface dimensionsed, where goodness, spiritual beauty,
spirituallity are widespred and delivered in patriotic way. This is
what gives through her verses and strophes wealth of immediate
warmness, her own and intimate, that ta kes over and aerated
reader – and today, many years later, it’s still not outdated.
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ФЕНОМЕН СМРТИ
У ПОЕЗИЈИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: Дубока једноставност и једноставна дубина
поезије једне жене која је готово цели двадесети век пропратила својом матерњом мелодијом стиха потпу но је срасла са
српском поезијом у претходном веку и постала синоним за
ту исту лирику у оквиру европске култу ре. Десанка Максимовић је, посебно у збиркама Тражим помиловање и Немам
више времена означила националне и личне маркере поезије свељуба ви и нату ралности. Хода ла је својом оделитом
стазом у српском песништву, слу жећи само српском језику
и националној култу ри. У јеку авангарде између два светска
рата и књижевног деловања ултрамодерниста који су негирали традицију, она је тој традицији остала верна, обога ћујући је модерним сензибилитетом и правећи сопствени поредак културних и националних вредности Срба. Естетички
и аксиолошки резултати њене поезије показу ју узлазну линију лирског зрења од Пана до Мислиоца и апсолутног песника. Један од необичних феномена за њено песништво је
појава мотива смрти, шире развијена у позном песништву.
Кључне речи: поезија, језик, народ.
Мотив смрти у литерату ри стар је колико и литерату ра
сама. Књижевност и уметност су и настале са спознајом смрти и пред лицем таме. Тако је и настао мит о Орфеју који ће
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уметношћу покушати преварити смрт. Везано с тим, у митолошком кљу чу, чамџија Харон и његов пут преко реке Стикс
симболишу језик литерату ре која покушава да пређе пут између тајне живота и тајне смрти. Едгар Морен, Морис Бланшо
и Луј Венсан Тома у књигама Човек и смрт, Уметност и смрт
и Антропологија смрти указу ју на пресудност Танатоса у
уметности и литерату ри. Смрт је енигма коју Библија представља феноменом четири ја хача апокалипсе. Она је интензивнија од апорија и оксиморона живота, будући да представља парадигму укидања егзистенције и есенције и појачава
језу од непознатог. Метафизичка, митска и онтолошка природа смрти и њен трагични карактер узрокују timor mortis и
постају трајни конституитивни елементи литературе. Феномен
смрти има верско, филозофско, логично-научно, али и психолошко-емотивно одређење. Та најдрастичнија животна
чињеница постала је и голема уметничка чињеница. Неотклоњиви крај који све равна, коначни апсолут, смрт намеће прихватање неприхватљивог за човечију свест која се не може
навићи на неминовност смрти, на патњу пред њеним лицем,
на укидање сопственог јаства. Ужас од смрти потиче понајвише од чињенице да је то феномен о коме се не може сведочити, који је неискуствен, без могућности повратног описа. Управо та непознаница коју истражује свака уметност и јесте основ
естетичке функције феномена смрти у литерату ри.
Како изгледа визија смрти у поезији Десанке Максимовић, на ше велике песникиње, ако има мо у виду ноторну
теоријску чињеницу да је већи део њеног лирског опуса саткан од илу минације природе, ведрине осунчаних простора,
позитивних емоција и поетике свељубави? Да ли је у праву
била ранија књижевна критика (Милан Богдановић, Милош
И. Бандић, Радомир Константиновић) која је замерала нашој
песникињи на одсуству зла, недостатку дубљих тема и сентименталности? Како је Десанка Максимовић негирала примедбе о генералној једноставности своје поезије и од Пана
постала Мислилац?
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Своје дуалистичко осећање света, спознају бинарно-опозитних категорија стварности и нијанси та ме у присуству
смрти велика песникиња генерише још у својим раним песмама „Змија“, „Зла ноћ“, „Не бој се“. Рефлексивна природа
те поезије доду ше, још увек се повлачи пред приказама мрака и сенкама смрти Песникиња лирски артикулише помисао
на те феномене као поетику прола зности, хера клитовске
промене и дија лектичке промене. Феномен смрти у раном
песништву формулисан је као део сталног процеса метаморфозе и циклизације дешавања у свету.
И у вечности после никад више
сунчати се неће иста змија
нит истих птица минуће лет
ника да више исти цвет
неће нићи.
Сунце сија.
(Максимовић, 1969, 130)1

Симбол змије је тра диционални, универзални и поливалентни знак anime mundi и циклизације постојања и као
му шки принцип значи смрт и уништење, а као женски уроборос свепрожимајућег постојања. У сваком слу чају, природа у овим песма ма Десанке Максимовић није више дру жељубиви сапутник човека, њена флора и фау на крију тајне и
опасности. Земља је родитељка и са хранитељка, исходиште
и увир, а поетика пролазности еманирана је с готово дисовским осећањем општег губитка, као у песми „Зла ноћ“.
И чини ми се људи негде сад
пролазност имају на уму
па ће доћи ноћас на наш брег
да спокојно свега се одрекну.
(Максимовић, 1969, 79)

Зле мисли, пра мен та ме и сенке смрти оплемењене су,
као увек у лирском дискурсу наше песникиње, благошћу и
1

Десанка Максимовић, Сабрана дела, књига 3, Нолит, Београд, 1969.
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ху манизмом и њеном способношћу да и о најтежим питањима људске егзистенције лирски посведочи једноставно и
природно, па и о тамном вилајету смрти и нестанка. У песми
„Не бој се“ Десанка Максимовић води човека ка вечном коначишту кроз просторе светлости ка ко би мрак учинила
мање мраком, како би олакшала приближавање смрти. У ту
сврху она креира и успоставља лирски су верено сублимно
јединство с материјом природе, као и сеансу с њеним ду ховима у предсмртни час. Велика мајка нас прима натраг у своју
материцу, пору чу је песникиња, а поетика природе и природности твори ваку умски простор предсмрти која нас тако
сигурно чека. Тренутке умирања она повезу је с природом,
а страх од непознатог убла жава представом смрти у слици
непрозирне за гонетке будућности. Велика, стра шна тајна
смрти, те последње сензације људског живота, тај страшни
суд сваке индивидуе, лирски персонално и аутентично, песникиња представља и у песмама „Куд одем да одем“, „А и тебе то
молим“, „Не знам шта је горе“, „Разговор у грању“, „Састанци
у сну“, „После сто година“.
Најсугестивније представљање колективне смрти постигнуто је у једној од најчувенијих песама Десанке Максимовић
„Крвава бајка“, где се формира антиутопијски простор негативне бајке која лирски пројектује смрт крагујевачких ђака.
Ова песма, која припада кругу родољубиве лирике наше песникиње, диже моћни лирски протест против насилне, нехумане и опаке природе друштва и историје у двадесетом веку.
Можда најбоља песникињина збирка Тражим помиловање
такође садржи сјајне призоре таме и смрти. Њу узбуђу је и
умирање велможа, колико и себара јер њена самилост за трошног човека пред ужасом смрти има општељудски, филантропски карактер. Жао јој је човека, сау чесно се идентификује са мукама сваког од њих. Велможа се не може одбранити
од смрти царским параграфом који га је штитио за живота.
У песми „За последње дане“ она моли и за страх малих људи
од смрти, будући да су они већ „свргнути из живота“. У песми
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„За смртомрсце“ је реч о категорији људи који као сопствену
унутарњу драму целог живота носе наглашени страх од смрти и црнила, који се грозе помисли да би могли умрети и чији је једини грех што избегавају подсећање на њу. Ти људи су
збу њени неминовношћу смрти, не желе да учеству ју у гробљанским обредима, окрећу главу од таме смрти и не посећују гробове пријатеља. Они су убеђени да смрт нису заслужили,
гнушају се њене моћи и увређени су њеним присуством.
Десанка Максимовић у овој песми лирски формулише
стање ду ха и посебан психолошки процес у човеку у коме се
емоција аверзије према смрти уобличава у структу ру животног уверења и гесла и у фиктивно одбијање смрти као појма
који нема никакве непосредне везе са стварношћу. Смртомрсци желе да живе без сенке смрти, нека жњени њеним присуством, као заговарачи човекове непомирености с реалношћу
и порицања рационалног. Смртомрсци ходају по узаној, затегну тој жици између живота и смрти и песникиња разуме
њихов ужас док вибрирају и узалудно нагињу само животу.
Уну трашњи портрет таквог менталног стања човека пред
стра хом од смрти губи својства човекољубља. Људи таквог
менталног стања на лазе своју одбрану од смрти у отпору
према њој и равноду шности према туђим смртима.
За људе који су на смрт љу ти
Које вређа
помисао да би могли умрети,
Који ће у гроб поћи забрину ти
као они што иду у туђину
где не знају ни језик ни обичаје,
где не познају ду ше живе,
за људе који пред смрћу негоду ју
као да их ни ду жне ни криве
ша љу на робију која вечно траје.
(Максимовић, 1969, 190)

Смрт не мимоилази ни ва жне. Власти у смрти нема и
њихове дру штвене привилегије се топе пред лицем смрти.
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Трагика важних је што су навикну ти на повластице и хедонизам живота. Песма „За ва жне“ је фројдовска лирска студија о отуђењу и аутоматизму понашања повлашћених. Важни
имају нумерисана места и резервисане позивнице за сва славља у животу, они су и сами нумера, знак представе коју играју пред светом. У смрти немају заштиту маске ни повлашћено место. Ова песма се, из та ме доба цара Ду шана обра ћа
врло актуелном политичком и социјалном естаблишменту
урбаног отуђења. Градација лирских назнака које на овом
свету уживају важни, показу је да ће се иронија судбине трагично подсмехну ти више њима, будући да су себри свикли
на убогост. Песникиња разуме њихову агонију кад буду остављени сами са собом, без помоћи дру штвеног престижа, где
не постоји никаква карика ни веза која премошћу је понор
предсмртног часа и кад пред вишом силом нема примата.
Спољни реквизити власти и дру штвеног ранга који су се мерили величином материјалног иметка, ниште се у смрти и
бивши важни постају потоњи страшљивци и бродоломници.
Тра жим помиловање
за оне који имају позивнице
за сваку поворку и панора му,
кога и у возу, и на гозби, и у хра му,
ну мерисано место чека,
за оне који још за века
гробницу где ће лећи знају,
за људе које на свакој води
чекају броди
и котва на сваком бродолому,
којима су сви знани и незнани
анђели милосрђа осигу рани,
јер биће за њих разочарење
ка да усред великог мрака
где се све измеша
не могу напипати ни једно дугме,
ни једно звонце,
којима се у помоћ зове,
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ка да не могу на ћи ни једног брода
ни да се врате до твоје па лате,
ни да проду же до обећаног
небеског свода.
(Максимовић, 1969, 191)

Ова песма је обликована брижно одабраним и ефектним
песничким средствима. Метафорама – поворка, вода, мрак,
песникиња сугерише ситуације којима се важни крећу у току
свог дру штвеног успона и величине до мрака где их, у снажном контрасту према претходној дру штвеној лествици,
чека неминовност смрти. Трагичнији је пад лирског ју нака
из повлашћене класе у смрт, дакле, с веће висине, него обичног малог човека.
Међу тим, најмоћнија лирска визуелизација смрти и најсублимнија поетска представа овог феномена у поезији Десанке Максимовић остварене су у збирци Немам више времена. Песникиња је ту испевала своје најпонорније стихове,
свој лирски реквијем животу и своје прилажење смрти. Опште
мисаоне сентенце о смрти и пролазности, расу те по дру гим
збиркама, овде су синтетизоване у персонализовану визију
смрти. Та субјективизација и индивидуализација теме представља лирику о својим мртвима и о својој смрти и носи дубоки уздах и мисаоност пред феноменом смрти. Десанка
Максимовић је у томе на трагу стиха чешког песника Јарослава Сајферта који ка же да је смрт мати свих болова свету
знаних. Песникињу походе мртви, она живи са сенима драгих,
супруга Сластикова, мајке. У суморном кругу осаме, у позним
данима, под бременом испаћеног прошлог искуства, у поетици свођења рачу на једног живота, песникиња осећа своју
старост пометеним срцем и мутним мислима. Мисао из песме
„Не бој се“ којом дру гог припрема за смрт, показу је се некорисном и млаком. Умножена и пројектована на лично искуство, тема смрти метастазира у страву предсмртних питања
и силаска у хад. У песми „Силазите полако“ песникиња са
истинском стравом у души описује ужас на силазној пу тањи
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ка смрти по којој драга бића ходају. Смрт је сада лична чињеница и њена близина је поразна. Песникиња је у песми „Не бој
се“ тешила дру ге у смртном часу. Сада се она боји за њихову
тескобу и очај на пу ту до таме понора. Она прати њихову залу талост на стази без повратка. Она улази са њима до самог
лимба, предворја смрти, дубоко несрећна што мора да их
пусти на ону страну, у пределе смртних катакомби.
Силазите полако
бојим се не види се прст пред оком
бојим се да је онако
како се мисли украј одра.
Силазите полако
држите пред собом пру жене ру ке
бојим се да је та ма црномодра.
Силазите полако
бојим се клиза во је и стрмо,
бојим се није вам склона сила вишња,
бојим се полу тарски је жарко,
а можда је и поларна цича,
бојим се онако је
како се у стра ху прича.
(Максимовић, 1973, 37)

У једној од најупечатљивијих слика смрти у нашој поезији, испраћа песникиња у смрт најдражу мати која је у легенди
детињства била вечна и која је обећала да ће остати вечна.
Потресном снагом и поетском аналогијом с честим симболом
својој поезији – птицом и њеним умирањем, песникиња опева мајчину смрт, преводи је у трансцендентални дух вазду ха
и ослушкује тишину која настаје кад замре птица у грудима.
Призори људских умирања рођака и пријатеља и страх
човека на последњој инстанци, на најстрашнијем од свих мегдана, смењују се са сликама људске трошности и опадања „ове
снова и праха људске своте.“ Без наглашене метафизике коју
обично намеће тема смрти, без заумности, демонизма и уклетости, као и све што је дотада испевала, Десанка Максимовић
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природно и с дубоком једноставношћу пева о смрти као завршници живота која том животу даје драгоценији смисао.
Песме које се на посебан имагинативан начин окрећу
теми смрти су „Имамо пасош“ и „Пу товање“. Оне оствару ју
фикционални пут у Москву са су пру гом Сластиковом, активиран уобразиљом, у виртуелној слици у којој песникиња
срцем заклања свог су пру га од непогоде и слу чајности нестварног пу товања. С убеђењем детета које не веру је у смрт,
нарочито у смрт драгих, песникиња замишља боравак с мужем на највишем спрату неког хотела где ће бити „тако опет
близу облаку и јату“. Опсенарска атмосфера песме може се
схватити и као модернизована обнова „мртвог драгог“ у српској савременој поезији. Присуство сени Сластикових преплављу је и лирски простор песме „Тајни састанак“.
Средишња, крунска и естетички најостваренија је ду га
песма, поема, венац ту жба лица „Земља јесмо“, коме је дат
библијски призвук из Књиге постања и Поруке Проповедникове. Очито је да у овом циклусу постоје лирске асоцијације
на девет кру гова Дантеовог пакла и на једанаест плоча Гилгамеша, будући да и овде има једанаест песама. Присуствујемо потпу ном отварању земље и страшним претњама њеног
амбиса у кога песникиња гледа широм отворених очију, свесно откривајући негацију живота и поетику мрака, на последњој степеници силаска у ништавило. Тај лирски слеђени
страх формулисан је су гестивно, равно величини феномена
смрти. У ватри живота изгорела су многа младалачка усхићења, усахле страсти, замрле вере, нестали пријатељи, помрли
рођаци. Остали су пепео и кристализована су штина смрти
пред којима се поезија Десанке Максимовић претаче у нову
форму и ново осећање, који је воде до стварне спознаје смрти.
Од мудрости животне свељуба ви до мудрости бремените
смрћу, песникиња сла же песму по песму горчине и дубине
последњег искуства. Дошла је до тачке на којој су престала
чак и страдања. Остала је достојанствена смерност и мирење
са смрћу У песми „Земља јесмо“ препознајемо чисту, су шту
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смрт без остатка којом је песник као ударен и остао сам, неопорављен, пренеражен. Синтагме „земља јесам“, „пелен јесам“,
„патња јесам“ откривају поноре људског плача док ауторка
хода долином јада и смрти. Присуство апсурда смрти за песника је коначна спознаја човековог нестанка.
Земља јесмо
оста ло су све привиди.
Једино није привид рана
која се у ноћ отвара и бриди.
Привид нису једино воде мутне
ожа лошћеникових снова
и несрећа наговештаји,
једино привид нису зле слутње.
Привид једино нису
умирућега последњи сати
нити безна ђе и понори
који се отворе
кад ко мора у земљу да се врати.
(Максимовић, 1973,49)2

У једној од последњих песа ма збирке Немам више времена, у песми „Лав на самрти“ ауторка персонифицира жељу лава који ломи тамницу у мегдану са смрћу и манифестује, попут човека, изли шност те борбе. Уклоњени су сви
велови илу зије и сви привиди. Живот је потрошен, ва ља
прећи преко реке Стикс, у посве личној резигнацији, нау чити умрети упркос чињеници да то психолошки није могуће.
Ова збирка коначно деманту је мишљење дела критике да су
поезија и песничко биће Десанке Максимовић генерално
једноставни и женски сентиментални (као да родна теорија
значи вредновање). Прадевојчица и Алиса у земљи чуда поста ла је жена за мишљена над тајна ма озбиљних животних
и смртних токова. Овај смирен, коначан тон збирке Немам
више времена говори о горкој спознаји довршености властитог
2

Десанка Максимовић, Немам више времена, Просвета, Београд, 1973.
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живота, мада је у ствари песникиња умрла готово две деценије касније. Један временски век, њен бора вак на земљи,
цу ри полако и њен дух поезије сабира те дане. Човек је смртан, литерату ра је бесмртна, пору чу је нам ова збирка песама
Десанке Максимовић. Спиритус сваког великог ствараоца
продире у основне теме људске егзистенције на свој начин.
Њен начин је био иницијација у феномен смрти, њена интимистичка пројекција и естетизација овог мотива.
Му кли, дубоки мудри тон ове поезије истиче антитезу
живота и смрти, су штински доведену до краја, до оштрице
ножа, до последњих дана живота. Смрт није више само зебња и језа из раних песа ма Десанке Максимовић. Она је ту,
неопозива, непорецива, раздирућа чињеница. Застрашеност
феноменом смрти уопште као универзалној теми литературе прераста у најличнији ужас пред провалијом и ништавилом силаска у трајну тамницу. Та ма ће прекрити цео свет
који је јединка познавала. Смрт, као болни ожиљак из „Крваве бајке“, са да је знак властитог краја. Поразно подељене
бинарно-опозитне категорије живота и смрти узроку ју страшно стрмоглављење у смрт. Ка да сте ближи крају него почетку живота, размишља се су марно и су морно јер у близини смрти човек интензивира своју животну рачу ницу. Свет
умира ња са да је енорман, вечити, док је живот био ма ли,
кратак. Лишена патетике, дубоко једноставна и стиша но
мудра, поетика смрти у овој збирци Десанке Максимовић
припа да врховима српског песништва. Библијски ви хор
смрти који се јавља у збиркама Летопис Перунових потомака и Ничија земља припада националној и историјској лирској пројекцији ове теме. Од саборног умља и генских архетипских предста ва смрти као онтолошком са држају овог
феномена, песникиња коначно сама закорачу је у њено поље
и у синергије многобројних стра ховања и питања које њена
мистерија носи. Понорност и лирска развијеност теме смрти,
посебно у позном периоду стваралаштва Десанке Максимовић, никако није наивна и генерално једноставна како су то
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мислили помену ти критичари. Песникиња је доказала да је
освојила и поимање страшних и великих тема су протних
њеном антрополошком оптимизму. Тиме целокупна њена
поезија добија још један аксиолошки са држај и показу је се
као сложена, полифона, дисперзивна и метаморфозирајућа
целина која је током готово целог двадесетог века потврдила
једног апсолутног песника.

Danica Andrejević (Beograd)
DEATH PHENOMENON IN THE POETRY
OF DESANKA MAKSIMOVIĆ
Summary
Desanka Maksimović’s poetic work marked the 20 century
in Serbian literature, due to the fact that she was a synonym for
national poetry since the ’20s to the 90’s. Apart from avant-garde
and radical changes in the Serbian inter-war poetry, she saved
the melody of Serbian verse and traditional motifs of nature, love
and patriotism. The motif of death, foreshadowed in the early
poetry of Desanka Makimović, got its full aesthetic and axiological
significance only in her late collections I am seeking a pardon and
I have no more time. Developing her own lyrical maturity from
Pan to Thinker, Desanka Maksimović, beside intellectual optimism
and the poetics of charity, shows also her lyrical sense for the dark
side of human existence, human transience and death phenomenon.
This paper follows the genesis and development of this motif in
the poetry of such great poetess.
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Давор Миличевић (Кичинер, Канада)

АКРИВИЈА И ИКОНОМИЈА
У ПЈЕСНИШТВУ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: Основни поетички механизам лирског израза Десанке Максимовић поку ша ва се објаснити на примјеру збирке Тражим помиловање терминима преузетим из
сфере православног црквеног насљеђа – „акривија“ (принцип
безусловног поштовања црквене догме) и „икономија“ (начело снисхођења и са жа љења приликом примјене канона).
У контексту збирке, ова два појма означавају два гласа Десанкиних „лирских дискусија“: строгог слова царског закона
и молитвеног одзива на те прописе. У ширем контексту националне књижевности ово истра живање упућу је на однос
тра диционалног и модерног у српској лирици 20. вијека,
указу јући на православну ду ховну потку као пресудан елеменат чијим је дјеловањем омогућено превођење традиционалног у модерни поетски израз.
Кључне ријечи: акривија и икономија, поетика и теологија, романтизам и православље, традиционално и модерно.
1.
Специфично обиљежје стваралаштва неког пјесника ипак
нећемо открити у доминантним тематским мотивима, нити
ћемо га дефинисати разматрањем најчешће коришћених поетских облика. Колико год далеко се запутили овим најприроднијим и сасвим легитимним путевима књижевнокритичког
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истра живања – и ма како при томе инвентивни били – ако
смо имало поштени према себи, мораћемо на крају признати
да нам она су штинска, препознатљива особина пјесника којим се бавимо некако ипак измиче. Суочени са сазнањем да
нема са држаја на које би одређени аутор могао да пола же
ексклузивно право, нити да постоје повлашћени облици који би са тим садржајима кореспондирали, ми смо изнова принуђени да прихватимо сопствену осуђеност да се загледамо
у ријечи на папиру, свјесни у исто вријеме да оно за чим трагамо не можемо на те ријечи да сведемо. Јер та неу хватљива
особина ауторова није у садржају колико у његовом односу
према садржају; она није у форми у којој се јавља исказ колико, опет, у односу према форми који прераста значај сваког
појединачног појављивања групе ријечи у датом облику. Тако,
уосталом, и дефинишемо ту нестварну а истовремено непорециво присутну специфичну особину пјесникову: као његов
„глас“– нешто што јесте ријечју донесено али се у постојаном
запису те ријечи није до краја задржало; као лирско „ја“ – нешто што без сумње јесте сам тај пјесник, али у исто вријеме
је и његова фиктивна креација, непостојани његов лик који,
опет, једини савладава пролазност времена.
Постојање ове ауторове литерарне аутопројекције као
неминовне чињенице сваког књижевног израза има нарочитог значаја у проу чавању поезије. Прије свега, овим се доводи
у питање већ пословична тврдња о стиховима као „говору
срца“ и упозорава да осјећај лакоће и непосредности у лирском изразу није тек ствар неког директног преношења емоција са пјесника на читаоца. Али, додатно, ово нас подсјећа
да се ни ми сами не бацамо у загрљај аутору или његовој у
ријечима отјеловљеној фикцији. Јер као што свако дјело има
свог фиктивног аутора, тако и сваки чин примања дјела има
и свог имагинарног читаоца. То је онај читалац коме је дјело
на мијењено, и чије наоча ле и ми, приликом читања дјела,
стављамо на нос. Од тога да ли нам та посуђена диоптрија
одговара или не, најчешће и зависи наша будућа блискост са
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аутором, много више од некаквог објективног квалитета дјела (ма како га дефинисали), а поготово од самог садржаја дјела или његове форме. А признамо ли да и у суочењу са лирском
пјесмом препознајемо у себи тог фиктивног читаоца – што је,
свакако, много лакше прихватити док читамо прозно дјело
или драму – онда већ можемо да говоримо о врло сложеном
ду ховном механизму који представља сам темељ књижевног
израза, о константи његове природе на чијем се фону могу
сагледати све промјене сложених ду ховних силница на овај
начин сабраних и уву чених у свијет дјела.
Пјесничко дјело Десанке Максимовић сагледано у овом
свјетлу добија посебно мјесто уну тар српског поетског тока.
Јер у поклапању хоризонта очекивања имагинарног аутора
и имагинарног читаоца – што је у слу чају ове пјесникиње
изнова потврђивано у блискости коју су са њеним стиховима успостављали бројни српски читаоци у неколико генерација – не можемо а да не видимо и ванредно јасно оцртан
на ционални ду ховни профил одређеног доба. Дуг период
стварања Десанке Максимовић даје нарочиту тежину истраживању ове врсте, али исто тако и чињеница да је ријеч о
пјесничком опусу који је настајао у времену бурних превирања у поетском свијету. Њен ауторски развој подразу мијевао је константне реакције на немале поетичке изазове. Али
у свим тим одговорима на за хтјеве пјесничких мода, и поред
формално разноврсно обу хва ћених различитих ду ховних
стања и интереса, поезија Десанке Максимовић одиса ла је
одређеном ду ховном константом која се очитовала у стално
одржаваној присности са читаоцима.
Дру гим ријечима, иза стихова који су се критичарима
прошлога вијека, у поређењу са бројним и манифестно интонираним позивима на поетичке побуне, најчешће чинили као
несумњива и помало наивна одбрана „говора срца“, крије се
много сложенији и дубљи императив спасавања и очу вања
пјесничког субјекта. Отуда можда и пјесникињин опрез када
је ријеч о излагању експериментима са пјесничком формом.
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Као да је Десанка осјетила да се разарањем чврстог облика
пјесме заправо релативизу је позиција пјесничког „ја“, оно
суштинско језгро поетског израза које држи ствари на окупу.
Некомуникативност модерне поезије, уосталом, тешко може
да се директно повеже са било каквим изоловано посматраним формалним особинама; оно што стоји иза нару шавања
облика у поезији два десетог вијека јесте дестабилизовање
стајне тачке пјесничког субјекта и увођење процеса ерозије
везе која постоји између њега и читаоца. Зато је можда и природно што је српска критика, заокупљена потребом да срочи
одговоре на безброј нових питања која су наметали актуелни
поетички трендови, у слу чају Десанке Максимовић добрано
каскала за читалачком публиком у признавању вриједности
њене поезије. Баш као што се и са ма пјесникиња опрезно
упуштала у преиспитивање обликовних начела стиха: одмицала се полако од чврстог и правилног катрена и опробавала
у слободнијем, али по правилу ипак римом увезаном изразу,
тек онда када је у његовом неравномјерном ритму могла да
осјети дамар свога најинтимнијег бића и да препозна фреквенцију кадру да допре до читаоца. И заправо, чини се да
овај „ход на прстима“ који је водио ка промишљеном освајању нових форми у потпу ности одговара самој су штини поезије Десанке Максимовић. Јер ово постепено али неминовно
искорачивање ка новом, када је о формалном аспекту поезије ријеч, аналогно је оном темељном осјећању које се неизбјежно јавља у суочењу са њеним опусом, да је на цјелокупним
пјесничком пу ту Десанке Максимовић присутна „једна моћна експанзија“.1 А у средишту тог процеса, без имало сумње,
стоји пјеснички субјекат чијем је ширењу у ду ховно концентричним кру говима подређено све. Поглед уназад на њено
пјесништво уочава јасну линију развоја која ће потврдити да
су све њене главне теме биле „иманентно присутне од самог
1

Никола Кољевић, „Зрно на општем гумну и влат са коре“, Иконоборци и иконобранитељи, Београд, 1978, стр. 316.
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почетка“.2 Јер и оне су, баш као и формална обиљежја ове поезије, у служби оног што је за пјесникињу најважније – израстања њеног лирског „ја“. Пјесме Десанке Максимовић доносе пред читаоца тренутке у којима лирски субјекат испољава
и у исто вријеме задовољава потребу да се препозна у нечем
већем од себе самога, потребу која није пуки хир него резултат потпу ног сагледавања и болног доживљавања недовољности бића сведеног на своју биолошку задатост, посљедица
спознаје да је за остваривање пуноће свога идентитета у сваком тренутку неопходно непосредно откривање себе у ткиву
свијета: „Оно што је Елиот једном приликом назвао ’давањем
себе онаквог какав је човек у тренутку нечему што је вредније од тога’ било је основи императив бића ове песникиње,
који се тако јединствено преобразио у лук њеног песништва“.3
И неће бити нимало слу чајно што ће управо захваљујући овој
наглашеној особини пјесништва Десанке Максимовић, критика која је умјела да превазиђе површан приступ овој великој
стваратељки наслути да се у њеном стасавању уз стабло националне традиције у времену изложености вихорима промјена
у европској књижевности, крије истовремено и кључ за разумијевање укупне поетике српског пјесништва. „Романтизам,
у ствари, још увек траје“,4 констатује Никола Кољевић поводом
ове пјесникиње и другог великог усамљеника модерне српске
поезије, Стевана Раичковића, позивајући се баш на њихову
наглашену жељу да се „са својим светом не буде на ’ви’ него на
’ти’“.5 А повезивањем романтизма са добом деконструкције
текста – у поетичком смислу два удаљена и по много чему
супротстављена времена, а понајвише по односу према лирском субјекту – и успостављањем духовне вертикале у српском
2

3

4
5

Иван Шоп, „На прагу вечних згонетки“. На ведено према: Иконоборци и иконобранитељи, стр. 316.
Никола Кољевић, „Зрно на општем гумну и влат са коре“, Иконоборци и иконобранитељи, стр. 316.
Исто, стр. 296.
Исто, стр. 296.
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пјесништву од средине 19. вијека до данас чија би се упоришна
тачка налазила у сталној намјери потврђивања лирског „ја“,
привидно анахрон поетски израз Десанке Максимовић показаће се заправо као насу шни одговор на за хтјеве сопствене
пјесничке традиције у времену великих поетичких и духовних
искушења. Проу чавање овог израза учиниће нам јаснијим и
пловнијим многи вир и ковитлац поезије нама блиског времена већ самим тим што се на овај начин могу сагледати у
свеукупној ширини матице српског пјесничког тока.
2.
У процесу „експанзије“ пјесничког бића Десанке Максимовић посебно мјесто има збирка Тражим помиловање. У стихове ове збирке улива се утисак „о лирској присности са целим
једним светом бића“6, који слиједи из Десанкиних ранијих
обраћања природи али и из њеног освајања отаџбинске историје и поистовећивања са судбином нације. А из Помиловања,
Десанка Максимовић излази са искуством потпу ног саосјећања са патњом дру гога, спремна да „крчи себи пут ка певању о смрти као највећој патњи“7 и да своје лирско ја, тако, у
каснијој збирци Немам више времена, потврди у суочењу са
ништавилом и сопственом негацијом.
Са страница Помиловања чак и поглед на рана, у најширој
читалачкој публици веома популарна остварења Десанке Максимовић, може да нам критички рационализује осјећај да у
тим стиховима има много више од пуке сентименталности.
Неће ли у дјевојачком осјећају надоласка плиме животних сокова пред сликом природе која се буди у прољеће, бити сакривена и клица жудње предавања нечем већем од себе способна
да подари плода и ван оцртане бразде мушко-женског односа:
Осећам вечерас док посматрам ласте
и пу пољке ране
6
7

Исто, стр. 305.
Исто, стр. 323.
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Како срце моје полагано расте
ко видик у лепе, насмејане дане:
Како с мла дим биљем постаје све веће
и лако ко крило,
и како му цело једно небо среће
и пакао бола не би доста било
(„Пролетња песма“)

А и сам израз мјере предавања другом бићу открива механизам вредновања у чијој основи је веза појединца са цијелом
творевином, нераскидива чак и у тренуцима свјесног затварања у свијет гравитационе силе која влада између заљубљених:
Не мерим више време на сате,
ни по сунчевом врелом ходу;
дан ми је кад његове се очи врате,
и ноћ кад поново од мене оду.
(„Срећа“)

Помиловање је оно кључно мјесто личне ауторске поетике које даје специфичан призвук значењима и претходних и
каснијих стихова. Ту се Десанка Максимовић, како је примијетила критика, „распевала као никад раније“8, што потврђује и често навођен ауторкин запис о настанку стихова ове
збирке: „Догодило се оно најпожељније: облик и садржај су
сливени, једно дру го истичу и допуњују. Ја на то нисам обраћала па жњу пишући, наметнуло се то као само од себе. Кад
сам приметила куд ме ву че инспирација, и свесно сам понеговала ово при дорађивању“.9 Заправо, „инспирација“ а и „дорађивање“ воде пјесникињу не само до рекордног броја издања збирке него, усљед дужине и интензитета стваралачког
импулса који се сливао у ду ховни оквир „лирских дискусија
8
9

Исто, стр. 321.
„Ја сам вољени роб самоће“, разговор са Б. Богетићем, Побједа, 22,
2406 (1.5.1965). На ведено према: Десанка Максимовић, Тражим
помиловање, интегрално критичко изда ње, приредио Ста ниша
Тутњевић, Београд, 2005, стр. 127. (Извор: Милорад Р. Блечић, Десанка Максимовић живот праћен песмом, Београд, 1985.)
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с Душановим закоником“, и до њених различитих верзија. Као
што показу је интегрално критичко издање Помиловања из
2005. године,10 стихови који улазе у различита издања збирке
– али и они који су, из разлога знаних само аутору, остали ван
њих11 – настају у периоду од почетка 1963. па до самог краја
1967. године. Иако збирка излази крајем 1964, Десанка Максимовић наредне пуне четири године наставља да води своје
„лирске дискусије“. Ни друго издање Помиловања не успијева
да оку пи све стихове који органски слиједе из ове исте „инспирације“, резултат су тог истог „дорађивања“. У питању је
очито ду ховни оквир који превазилази омеђења пјесме, циклуса или чак збирке пјесама; у питању је поетичка самоспознаја настала у чину креације и исказана самим тим чином,
препознавање и дефинисање сопственог гласа у чијем се одјеку открива ширина свијета и веза пјесничког субјекта с њим.
Снага овог поетског зама ха поставља у први план молитвени тон као су штинско обиљежје Десанкиног пјесничког
гласа. Јер молитва нам се открива упра во као однос према
стварности. И то однос који по ва жности превазилази богатство појединачних манифестација те стварности већ самим
тим што их креира и што успијева да у смислену цјелину
обу хвати и постави њихову разуђеност. Једноставно, профил
бића и ствари које пред нас искрсавају у овој збирки, из стиха
10

11

Десанка Максимовић, Тражим помиловање, интегрално критичко
издање, приредио Станиша Тутњевић, Београд, 2005. Тутњевић у
додатку збирке доноси списак свих варијанти пјесама, уз исцрпне
библиографске податке, које су ушле у изворну и у каснију, допуњену верзију збирке. У двије критичке напомене на крају књиге,
Тутњевић упућу је и на пјесме „истоветног инспирацијског поријекла“, које нису објављене у збиркама а појавиле су се у периодици.
Ријеч је о пјесма ма: „За јеретике“, „За охоле“ и „За црва који се у
срцу роди“, обја вљене у часопису Књижевност још 1963. године,
као и о пјесма ма обја вљеним у Стварању, 1964. године: „За Дон
Кихоте“ и „Пелену“ (види Тутњевићево издање, стр. 129). Све ове
пјесме, дакле, могле су да се појаве још у првом, изворном издању
збирке Тражим помиловање.
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у стих, одређен је молитвеним тоном. И формална обиљежја
ове поезије бивају диктирана тим истим односом: свој темељни обликотворни принцип стихови збирке црпе из молитвене интонације која се јасно препознаје као одјек јектенија,
дакле као природни продужетак литургијског молитвословља. Молитва проистекла из хиља ду годишњег стаса ва ња
нације уз православни обред овдје представља су штинску
поетичку особину присуства пјесничког субјекта. Отуд и
разлог да се основни поетички меха низам лирског изра за
Десанке Максимовић поку ша објаснити помоћу термина
преузетих из сфере православног ду ховног насљеђа.
„Акривија“ у терминологији православне цркве означава
принцип безусловног поштовања црквене догме, њене стриктне примјене на начин прописан канонима, док „икономија“,
виђена као Божији план спасења човјека и укупне творевине – као дјело љубави Божије – уводи у црквену праксу начело снисхођења и сажаљења приликом примјене канона. Већ
на први поглед бива јасно да у контексту збирке ова два појма
означавају два гласа Десанкиних „лирских дискусија“: строгог
слова царског закона и молитвеног одзива на те прописе. Али
ова подударност има и своју много дубљу основу која нам омогућава да успоставимо релевантан однос између поетичке и
теолошке сфере, да поетичку артикулацију дефинишемо и
тумачимо теолошким терминима. Јер акривија и икономија
нису дио догматског инвентара Цркве. Њима се означава сам
начин постојања Цркве, оно што јесте суштина хришћанског
односа према свијету, и они у том смислу представљају основу
на којој се надограђују догматска одређења, њихов предуслов.
И баш као што се сам живот Цркве, њено присуство у свијету,
објелодању је у међусобном су чељавању ова два принципа,
тако се и присуство пјесникињиног „ја“ у стиховима збирке
Тражим помиловање утврђује у односу два сукобљена гласа.
Из кљу ча који настаје из склопа два различита тоналитета
оглашава се цјелокупни Десанкин свијет. Сви детаљи ванпјесничке стварности – а „инспирација“ и „дорађивање“ овдје
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теже да призову и у стих преточе читав један универзум разноврсних тема – бивају поетски оживотворени управо кроз
молитвени тон настао постављањем неприкосновеног ауторитета законског оквира и одзива на такву норму којим се
тражи милост у име слабог и посрнулог човјека, читавог његовог свијета. Свијет се овдје објелодањује кроз чин молитве;
молитва представља облик његовог постојања.
У хришћанску природу овако виђеног односа према свијету у стиховима Десанке Максимовић не би требало да се
сумња. И због тога што царски ауторитет закона могу да превазиђу једино љубав и милосрђе, врхунска начела вјере која
нас учи да се Бог, управо из љубави према палом човјеку, оваплотио и подијелио с нама, и ради нас, нашу људску судбину
и патњу – од рађања у болу и плачу у хладној пећини, до мука, понижења и срамотне смрти као иску пљења за све гријехе људскога рода. Али и због тога што тај вапај за милосрђем
није испјеван у своје име већ је, у складу са најдубљом хришћанском традицијом (заснованој баш на Христовој жртви),
упућен за спасење дру гих. И коначно, и по томе, што је, већ
самим усмјерењем на спасење ближњих, хришћанска, православна молитва говор у име множине, као што и слови у
самом почетку основног обраћања Богу, чак и онда када је то
обраћање најприватније и најинтимније – Оче наш. И са пуним правом је примијећено да у храму Десанкиног стиха, у
њеном тражењу помиловања, баш као у чину свете литургије, током јектенија, у позадини дијалога два помену та гласа
који се „опет и опет“ без престанка води, одјеку је и трећи,
Божији глас. Као што нас, уосталом, и учи Господ када нас
упућу је у тајну саборности: „Јер гдје су два или три сабрана
у име моје, ондје сам и ја међу њима“ (Мт. 18, 20).
Овакво постављање основног поетичког принципа поезије Десанке Максимовић у саме темеље хришћанске ду ховности сасвим је у складу са природом њеног лирског израза.
Читање њеног лирског двогласног записа као одјека акривије и икономије у ду ху православног насљеђа, узеће, са пу но
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поштовања, у обзир онај често изрицани суд о Десанки Максимовић као пјеснику истанчаног лирског инстинкта, аутору
којем није и не може бити стало да своју инспирацију, заносе
и узлете, гради на догматским формулацијама вјере. Јер за
разлику од већег дијела модерне поезије, религијски мотиви
у њеној поезији „нису цитати, преузете песничке слике или
догматски формирани алузивно-асоцијативни одјеци библијских тема, мотива и наглашеног реторичког тона“.12 Десанкина религиозност је неоптерећена догматима и открива се
„на плану инту итивног“,13 онога што се пројављу је „у самој
мајци Природи и њеним законима“,14 онога што је садржано
у „обичајном, обредном, навикама и правилима“.15 Појмовима акривија и икономија утврђу ју се управо те најшире обале хришћанске ду ховне матице које и омогућавају да се суштина вјере пригрли без уласка у воде догматских расправа
и одређења. Зато се у тим темељним категоријама православног ду ховног насљеђа, унутар којих је кроз обичајно-обредну
религиозност природно стасавало српско национално биће,
сагледавају и основе Десанкиног поетичког преиспитивања
и у њима се јасно указује природа цјелокупног њеног пјесништва. Уклонимо ли лирски текст законика у којем се у Помиловању поетички манифестује дух акривије, суочићемо се са
неминовним преношењем принципа акривије на шири план
Божијег закона. То и јесте основна ситуа ција донесена контекстом већине пјеса ма Десанке Максимовић, једноставна
истина о њима: њени стихови су молитвена реакција на саму природу Божијег слова које се обја вљу је у Његовој творевини. Увођењем гласа царског прогласа у Помиловању,
12

13
14
15

Светла на Шеатовић Димитријевић, „На гра ници вере и сумње.
Хришћанска „религиозност“ у поезији Десанке Максимовић“. Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић. Зборник радова, Београд, 2005, стр. 151.
Исто, стр. 149.
Исто, стр. 149–150.
Исто, стр. 149.
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пјесникиња нам je само објелоданила механизам своје поетике. А без тог оквира, „лирске дискусије“ могу само бити, и
јесу, њено пребирање по ткању свијета, са циљем да се измоли
милост за човјека обдареног словесношћу и бременом слободне воље која му је дата „по подобију Божијем“. Отуда и Десанкино стално огледање бесловесног у словесном, и давање атрибу та словесности у сликама природе. У овом изједначавању
велича се Божија творевина као цјелина не би ли се и оном
њеном проклетом дијелу, палом човјеку, удијелила милост
одозго. У својим стиховима, баш као у молитви, она благосиља Творца да би и сама, и све око ње, било благословено. Господ
се велича и у најтањој травки и у најнижим од свих бића. Сваки њен стих и јесте подсјећање да су и најнезнатнији дио природе и најбједнији међу људима, и жир и сирота кудељница,
дио Божијег стваралачког чина, онога што „добро бјеше веома“ (1. Мојс. 1, 31). У том онтолошком, дубоко хришћанском
схватању добра садржано је право пјесникиње да се заузима
и за јеретике и за свргнуте, и за човека који је погубио пергаменте и за оне који се спотичу преко прага, и за нероткиње и
за паству срца. И да нам у Слову љубави, у пјесми „Верујем у
атоме“, понуди на први поглед потпуно изокренуту варијанту
хришћанског Символа вјере а да то не осјетимо као светогрђе:
У свакој мојој вери има
неверног Томе,
колебљивости му ка,
једино тврдо веру јем у невероватну
религију нау ка,
у богове научне васионе,
електроне, протоне, неу троне,

Јер и то вјеровање које се ослања на оно видљиво или, као
код неверног Томе, опипљиво, заправо почива на дубокој вјери
у оно што се у Символу вјере подразумијева као невидљиво:
и што дубље у стварности религију тонем,
почињем веровати у оно
што ми не допире до вида и слу ха.
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Почињем веровати у немогуће
Лазарево ускрснуће,
у апостолов ход по бурној води
и да ћу још једанпут моћи
у неком дру гом свету да се родим.

Откуд ова моћ да се у стиху тако су верено влада најдубљим парадоксима и да се са лакоћом преобра жавају једно
у дру го ду ховна лица и на личја? И, прије свега, откуд то
право да се у име цијеле творевине стане пред Творца и тражи помиловање? За одговором треба трагати управо у оном
човјековом посебном мјесту у ланцу створенога – у чињеници да је сачињен по подобију Божијем, са слободном вољом
која је у исто вријеме и његово проклетство и узрок његовог
пада, али и темељ његове стваралачке способности исказане
понајвише у вла дању ријечју. Творачка моћ поезије и даје
човјеку повлашћен положај пред Богом и представља залог
његовог молитвеног обраћања. Због тога је сасвим исправно
опа жање Ранка Поповића да молитвени запис у пјесми „За
песникињу, земљу старинску“ представља „ужарено језгро
збирке до кога се сретно дошло преко првобитне, добро утврђене и поетички вјешто изнијансиране замисли“:16
За земљу,
за мелодичност њене поезије,
за богатство срока
планинских њених одјека,
за њених потока слободан стих, мла ди,
успа ванку што је усред ушћа
пева река,
за здра вице што из ка мена
напијају водопа ди.

Општега Творца поезија – призива Поповић пред овим
стиховима Његоша, али их и повезу је са оним у пјесми „За
16

Ранко Поповић, „Лирски инстинкт и вјековито памћење у поезији
Десанке Максимовић“. Чин препознавања, Бањалука, 2009, стр. 86.
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нероткиње“ са којом запис о пјесникињи „чини природни
диптих, јер додатно утврђу је и значењски усложњава идеју
органске поезије и органског у поезији“:17
Благоразу мевање тра жим
за жене које нису да ле
богу божије ни цару царево,
које нису заниха ле
у колевци дете,
за неблагословене,
за жене
које пред собом носе транспаренте
снова и маште,
у чијем крвотоку са мо песме шу ме

А то „органско“ у овом контексту значи и „животворно“.
Пјесник пристаје на одрицање да би постао Божији сарадник
у великом послу стварања; предаје своје „ја“ свијету да би га
кроз поново створени свијет у ријечи повратио. То и јесте залог
у име којег наша пјесникиња добровољно пристаје на изгнање
из раја (као у истоименој пјесми), на излазак из храма „у паперту / где оглашени стоје“. Јер зна да је то послање, благодат
одозго, чак и онда када се издаје за казну. Пјесничка ријеч има
овдје посредничку улогу, она затвара пукотине у ткиву свијета. Зато пјесникињино природно мјесто и јесте у паперти, уз
одбачене, слабе и проказане. Ту ће она да се надовеже на одјек
оног хорског „амин“ из храма којим одговарамо на јектеније и
да својом лирском варијантом молитве приводи спасењу све
оно од чега су „свештеници и црквењаци“ одавно дигли руке.
3.
Кохе зиона си ла пјесничког „ја“ у збирци Тра жим поми ловање убједљиво превазилази границе појединачне пјесме.18 Молитвени тон Десанкиног обраћања кадар је да у свом
17
18

Исто, стр. 86.
До те мјере да је неоп ходно посебно упозорити, као што то чини
Тутњевић у помену том интегралном критичком издању збирке
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гравитационом пољу држи читаву збирку, па да се чак распе
и ван ње, у пјесме које су природно могле да постану дио ове
цјелине. То је глас који успијева да обу хвати расу те и разноврсне људске судбине и да их представи као дио јединствене
кретње ду ха. Јер над свим тим судбинама „као лирским стањима уздиже се велико и обу хватно ја песме које са свима
њима саосећа и за све њих ’тра жи помиловање’.“19
Нема нимало сумње да овај тријумф пјесничког субјекта представља потврду вриједности романтичарске тра диције у времену које је у поетичком свијету увелико проглаша ва ло „смрт аутора“ и ба вило се затвара њем у засебне,
апартне пјесничке микрокосмосе у које је читалац све теже
могао да продре. Глас из паперте позвао је на критичку ревалоризацију насљеђа које се већ чинило напу штеним. Понајприје тиме што је јасно ука зао на то да је ста вљање зна ка
једнакости између лакоће израза романтичарске линије пјесништва и значењске једноставности, чак једностраности, и
само било посљедица површности модерне критичке мисли,
олако и успут изречена пресуда једном наизглед превазиђеном поетичком моделу у добу које је доносило гласне литерарне прогласе са, како се чинило, много више интелектуалне
сложености и аутентичне пјесничке драме. Испоставило се да
се иза лакоће Десанкиног израза крију дубоке ду ховне противрјечности и разрјешавају битне култу ролошке дихо томије релевантне за цјелокупно национално насљеђе. А како су
темељни дјелатни принципи хришћанске ду ховности – акривија и икономија – у исто вријеме и најшири оквир уну тар

19

из 2005, да је књига „до свог коначног облика прошла дуг, сложен
и готово дра мати чан процес“ („Уз ово изда ње“, наведено дјело,
стр. 137). Очито је да су и чита лачка публика и критика збирку, и
поред тих измјена, доживља ва ли као „чврсто компонова ну, непромјењиву цјелину којој се напросто нема шта додати ни од узети“ (Тутњевић, стр. 137).
„Зрно на општем гумну и влат са коре“, Иконоборци и иконобранитељи, стр. 321.
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којег се креће акција њеног лирског субјекта, Десанка Максимовић је везу са традицијом додатно учврстила хватајући
се за изданак нашег најдубљег ду ховног коријена. И зато је
својеврстан парадокс то што је њена вриједност као врхунског
пјесника утврђена са збирком Тражим помиловање.
Ова збирка била је прекретница у критичкој рецепцији
Десанке Максимовић и тек са Помиловањем ова пјесникиња
се сврстава у први ред живих српских стваралаца. Али оно
што је интересантно јесте чињеница да је књига готово једнодушно поздрављена као „нов литерарни модел“20, и да је управо у смислу освајања нових начина поетског изра жавања,
дакле као кључни допринос ду ху модерног пјесништва, „изазвала прави књижевни потрес, какав се код нас не памти.“21
Нико и не спори да ствараоци „попут Миодрага Павловића,
Божидара Тимотијевића, Бранка В. Радичевића и Љубомира
Симовића, са збиркама из тог времена које ће постати темељи
читавих пјесничких пројеката, ду гу ју, без сумње, неке значајне подстицаје највише Десанки Максимовић.“22 А њен
утицај са Помиловањем прелио се и у цјелокупни тадашњи
ју гословенски пјеснички контекст у којем је Десанка Максимовић „директно иницирала и настанак пјесничких збирки
какве су, рецимо, Књижевна канцеларија Радована Зоговића
или Камени спавач Мака Диздара.“23 Својом припадношћу
хришћанском ду ховном кру гу и оданошћу начелима романтичарске поетике – дакле двостру ком споном са ду ховним
насљеђем ранијих времена – њена поезија је у времену наглашеног поетичког обрачуна са традицијом и традиционалним
оставила српској критичкој мисли парадоксално завјештање
које тражи да буде разријешено.
20
21

22
23

Ранко Поповић, наведено дјело, стр. 81.
Слободан Ра китић, „Тражим помиловање Десанке Максимовић
у контексту српске поезије, у: Збирка Тра жим помиловање Десанке Максимовић, зборник ра дова, Београд, 2007, стр. 253–254.
Ранко Поповић, наведено дјело, стр. 80.
Исто, стр. 80.
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Омеђен с једне стране инстинктивним освајањем нових
поетичких простора а с друге наглашеним повјерењем у „старије песничке сроднике“24, Десанкин опус заправо мудро релативизује опозицију традиционално-модерно. Подсјећа нас
и на то да су прваци наше пјесничке авангарде у двадесетом
вијеку, као Црњански на примјер, махом завршили у уџбеницима као дио српске пјесничке традиције чије се дјело сасвим
лијепо надовезује на претходнике. И води нас ка питању које
је српска књижевнокритичка мисао преду го заобила зила:
у којој мјери и на који начин утемељеност у православном
ду ховном насљеђу доприноси да се српски књижевни ток, без
обзира на сву силу отежавајућих историјских околности, ипак
одржи као препознатљива јединствена цјелина.
Поезија Десанке Максимовић позива нас и обавезу је на
оваква размишљања. Понајприје тиме што је она кључна,
препознатљива особина њеног пјевања – израстање њеног
пјесничког „ја“ – неминовно значила и освајање много ширих
упоришних тачака релевантних за цјелокупно национално
пјесништво. „Као да је песникињи сам дух епске култу ре из
које је никла и све дубљи слух за тај завичајни зов наложио
да прошири границе своје лирске вокације са којом се родила.“25 Биће да нам се зато често и учини да Десанка и у најинтимнијем и најтананијем лирском трептају у којем уцртава коте свог личног ду ховног раста заправо „гра ди мапу
култу ролошког бића“.26 Можда је то, уосталом, и неизбјежно
кад знамо да пјесникињин молитвени глас никада није усамљен. Већ смо рекли – у њеним обраћањима за помиловање,
поред њеног гласа чујемо и друге, и онај царски и онај Божији. И, неминовно, и оне немуште гласове у чије име се пјесникиња моли. Али склони смо да заборавимо да је у пјесничком
24

25
26

Стеван Раичковић, „Између тајне и отаџбине“, Сабране песме Десанке Максимовић. Четврта књига, Београд, 1980, стр. 311.
Никола Кољевић, наведено дјело, стр. 321.
Светлана Шеатовић Димитријевић, наведено дјело, стр. 155.

95

Над целокупним делом Десанке Максимовић

молитвословљу увијек прису тан још један глас – глас читаоца. Без њега се ниједна молитва неће уздигну ти; без његовог
уну тра шњег гласа неће одјекну ти оно „амин“. Без њега и
његовог учешћа не би биле активиране ни те богате наслаге
прошлих времена у стиховима Десанке Максимовић. Зато
је свако ново читање њених стихова, свака наша нова расправа о њеној поезији, па макар у томе заговарали јерес бесловесне помодности, заправо потврда да смо жедни воде са тог
живоносног извора.

Davor Miličević (Kičiner, Kanada)
ACRIBEIA AND OECONOMY
IN DESANKA MAKSIMOVIC’S POETRY
Summary
The paper identifies the core of Maksimovic’s poetics in two
opposed voices dominant in her collection I Am Seeking a Pardon
– the voice of the Emperor’s Law and the voice of the intercessor
asking for mercy – which are defined by the terms ta ken from
the Orthodox Church tradition: Acribeia (strict adherence to the
letter of the law of the Church) and Oeconomy (discretionary
deviation from the letter of the law enabling adherence to the
spirit of the law). It establishes further analogies between poetic
and theological discourses in order to present Maksimovic’s poetry
as a product of the Eastern Orthodox tradition. In doing so, it
focuses on Romantic trait of her poetry. It finds the dominant
presence of her Persona to be the quality which naturally links
Romantic qualities of Maksimovic’s poetry with the heritage of the
Orthodox faith. In this way the Orthodox spirituality presents itself
as a perfect medium which allows the preser vation of traditional
poetic values in the modern era.

96

Олга Елермајер Животић (Хамбург)

НОМОКАНОН СВ. САВЕ
У ФУНКЦИЈИ ПРЕТЕКСТА
ЦИКЛУСА ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: Законик Цара Ду шана и Номоканон Св. Саве
базични су претекстови циклуса Тражим помиловање Десанке Максимовић. На та дела реку рирају текстови песама
подређених лирским фигу рама Цара Ду шана и Песникиње
у „дијалошки“ организованом циклусу. Тематско-мотивски
комплекс песа ма подређених лику Песникиње су протстављен је као алтернативни, хуманистичко-апологетски „лирски Законик“ нормативним сталешким одредбама Царевог
Законика. Филантропски „лирски пледоаје“ Песникиње појављу је се као идеологија милосрђа, утемељена у средњoвековној хришћанској представи човекољубља и појму правде
у Номоканону. У реферату је садржан поку шај доказа тезе да
се битне компоненте структу ре лика Песникиње, тј. њене
апологије човека, оствару ју рецепцијом одговарајућих сегмената текста и прихватањем основних идеолошких одредница и поставки Номоканона Св. Саве.
Кључне речи: Законик Цара Душана, Номоканон Св. Саве,
претекст, лирске фигуре, структура лика Песникиње, тематско-мотивски комплекси циклуса Тражим помиловање, „лирски
пледоаје“, идеологија милосрђа, рецепција текста Номоканона.
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Номоканон Св. Саве (1220) и Законик Цара Душана (1354)
рецепирани су и интегрисани као базични претекстови циклуса Тражим помиловање Десанке Максимовић.1 На та два
дела српске средњовековне култу ре реку рирају текстови
подређени лирским фигу рама у циклусу, фигу ри Цара Душана и фигу ри Песникиње. У овом реферату се полази од
тезе да се битне компоненте структу ра на ведених фигу ра
конститу ишу рецепцијом и интеграцијом сегмената текста
и прихватањем основних идеолошких одредница и поставки Законика Цара Ду ша на у оним песма ма циклуса кроз
које се оствару је лик Цара, односно рецепцијом и интеграцијом сегмената текста и прихватањем основних идеолошких
одредница и поставки Номоканона Св. Саве у песмама кроз
које се у циклусу конститу ише лик Песникиње.
Док се рецепцијом и интеграцијом текста Законика цара
Ду шана у циклусу Тражим помиловање бавио већи број научника,2 на могућну рецепцију Номоканона у том делу указала је, колико је нама познато, до сада само Мила Стојнић
1996. у чланку Зов Песникиње, где стоји: „Избор оних за које
тражи помиловање Десанка је очигледно поцрпла из књиге
Светога Саве познате под називом Крмчија, тј. књига водиља,
1

2

О томе опширно у Уводу (Einführung) нашег издања оригина ла и
првог немачког превода свих текстова циклуса Тражим помиловање Десанке Максимовић. У: Десанка Максимовић, Тражим
помиловање. Лирске дискусије с Душановим Закоником (Ich bitte um
Gnade. Lyrische Diskussionen mit Dušans Gesetzbuch). Zweisprachige
Ausgabe, herausgegeben, übersetzt und mit einer Einführung versehen
von Olga Ellermeyer-Životić. (Slavische Literaturen. Texte und Abhandlungen. Herausegeben von Wolf Schmid, Bd. 43), Frankfurt/M. 2010,
стр. 13–51.
Нпр. Љубица Ђорђевић, Песничко дело Десанке Максимовић, Београд 1973. (Филолошки фа култет Универзитета у Београ ду, Монографије, том XLV), с. 253–273, на чијим темељитим истра жива њима почивају углавном свe каснијe интерпрета ције. Види и
на ша изла гања о томе у Уводу (Einführung), као горе у примедби
бр. 1, стр. 36–40.
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(...). Та књига је у ствари законски трактат о заштити обесправљених и социјално угрожених. Управо за њих Десанка тражи помиловање, ру ковођена мишљу Светога Саве...3
О Десанкином интересовању и познавању личности и
дела Св. Саве, затим о опсегу, методи и циљу рецепције Номоканона у циклусу Тражим помиловање могли смо, уопштеније говорећи, констатовати следеће:
Тематски комплекси песама подређених лику Песникиње у циклусу су протстављени су у процесу њеног узалудног
поку шаја да успоста ви дија лог са Царем. У корела цији са
су ровим одредбама царевог Законика њени текстови представљају алтернативни, „лирски пледоаје“ за обесправљеног
и пониженог човека. Тај филантропски „лирски Законик“
Песникиње, имплицитан у свакој песми која конститу ише
њен лик, појављу је се као идеологија милосрђа, заснована на
средњовековној хришћанској представи и појму правде утемељеном у Номоканону Св. Саве.
О односу Десанке Максимовић према личности, историјском доприносу и значају дела Св. Саве за култу ру, менталитет и ду ховни развој српског народа такође једва да има
радова. Узроци томе су свакако вишеструки, али их првенствено треба тра жити у историји и доминантном културно-политичком дискурсу после Другог светског рата, тј. после 1945.
Из аутобиографских бележа ка Десанке Максимовић
познато је, међу тим, да се већ у својој младости интересовала за дело српског средњевековног просветитеља. Подсетимо само на чињеницу да је њен дед Светозар Петровић, образовани свештеник из Бранковине, који је „Кројцерову сонату
3

Мила Стојнић, Зов Песникиње. У: Велибор Б. Са вић (ред.), Десанка Максимовић. Споменица о 100-годишњици рођења, Ваљево 1998,
стр. 616–617; Јован Бојић, Тражим помиловање Десанке Максимовић
у светлу општих претпоставки проучавања песничке збирке, у: Ана
Ћосић Вукић (ред.): „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић.
(Десанкини мајски разговори, 23). Београд 2007, стр. 115–136, овде
стр. 131 – указује на М. Стојнић не превазилазећи њено излагaње.
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држао под кљу чем“, имао значајан утицај на ду ховни и интелектуални развој младе Десанке, и да је у том контексту образовања стекла и прва знања о Св. Сави као оснивачу самосталности српске цркве. Знање о делу Св. Саве и његовом
значају за историју националне културе, стицано истовремено
и код оца учитеља, било је компатибилно са педагошким настојањима образованог свештеника Петровића, a било је употпуњавано и у школској настави са веронауком као обавезним
наставним предметом у време Десанкиног школовања.
Не изненађује зато да Десанка дан рођења Св. Саве, школску славу 27. јануара, у својим аутобиографским забелешкама назива „најлепшим празником“ свога детињства,4 ка да
је, како то наглашава и у песми „Провинцијалци“, интензивно „посматра ла иконе Св. Са ве“.5 Да је Десанка у свом духовном животу посебан афинитет има ла и негова ла према
личности и делу првог великог српског интелектуалца, потврђу је и њена опсежна поема „Савин монолог“, где је тематизована одлу ка принца Растка Немањића да напусти очев
двор и да се ода мона шком животу.6 Нема сумње да је Десанкино интересовање за феномен најзначајније српске моралне инстанце кроз векове било подстакну то још и доделом
ордена Св. Саве петог реда од стране Министарства за просвету Кра љевине Ју гославије 1925.7
Социјална оријента ција у Десанкином каснијем књижевном стварању свакако је била антиципирана њеним васпитањем у породичној средини, оријентисаној хришћански
4

5

6

7

Десанка Максимовић, 1898–1998. Каталог изложбе Век песникиње.
Београд 1998, с. 24.
Милорад Р. Блечић (ред.), Десанка Максимовић. Живот, песме,
критике, Београд 1978, овде стр. 19.
Десанка Максимовић, Сабране песме, том I–VI, Београд 1988, том I,
стр. 363–364; такође у: Ратомир Дамјановић (ред.), Савиндан. Свети Сава школска слава. Зборник уметничких текстова. Београд
2001, стр. 163–164.
Доку ментација тог дога ђаја у: Савић (као у прим. 3), стр. 887–888.
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и просветитељски у исто време. Полазећи од Десанкиних
сећања, са сигурношћу се може претпоставити познавање
развијене социјална етике Св. Саве у породичној средини.
Десанкине песме са социјалном тематиком доку менат су
модела мишљења у ду ху хришћанског милосрђа и човекољубља, како је оно фиксирано у Номоканону Св. Саве и како
је дошло до песничког израза као солидарност са широким
слојевима народа без привилегија, тј. путницима треће класе
у њеној познатој збирци.8
Како је Миодраг Петровић издао Номоканон 1991. само
као фототипију под насловом Законоправило, или, Номоканон
Светога Саве: Иловачки препис 1262, ми смо се, ради лакшег
упознавања текста, користили његовим годину дана старијом
преводом на савремени стандардни српски језик и његовом
студијом Крмчија Светога Саве. О заштити обесправљених
и социјално угрожених, на коју се ослањамо и у овом излагању.9
Подсећамо цењеног читаоца да је Номоканон докуменат
из 13. века, настао 1220, када је након постизања аутокефалности српске цркве било нужно да се постојеће архаично црквено право на староцрквенословенском језику ревидира и прилагоди новој језичкој, дру штвенополитичкој и економској
ситуацији.10 Према оцени његових познавалаца, Номоканон
8

9

10

Десанка Максимовић, Сабране песме (као прим. 6), том. II, стр.
91–140.
Миодраг Петровић (ред.), Законоправило, или, Номоканон Светога Саве: Иловачки препис 1262. Горњи Милановац 1991. Петровић
је годину дана раније објавио извештај о дотадашњем истраживању Номоканона у: М. П., О Законоправилу или Номоканону Светога Саве. Београд 1990. У студији Крмчија Светога Саве. О заштити
обесправљених и социјално угрожених, Београд 2/1990, Петровић је
представио систем одредби социјалне заштите у Номоканону и
анализирао порекло трактата у византијском законодавству.
Павле Ивић, „О језику у списима Светога Саве“. У: Војислав Ђу рић
(ред.), Сава Немањић – Свети Сава. Историја и предање. (Међународни научни скуп Српске академије наука и уметности, том. VII),
Београд 1979, стр. 167–174.
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је јединствен законски трактат, сигнификантан за српску
политичку филозофију средњег века.11 Медиевисти му припису ју „значајну улогу при конститу исању српског народа и
његове државности“.12 Иако су византијски правни прописи
основа Номоканона, његова специфична структу ра је, како
наглашава Димитрије Богдановић, у избору правних текстова чији прототипови нису ни словенски ни грчки. Тај избор
одаје Савино „битно идеолошко опредељење, а то је опредељење за концепцију симфоније (тј. равноправности) у односима између цркве и државе као равноправних партнера.“13
Како да ље истичу познаваоци дела Св. Саве, утицај византијских теолога, оду шевљених култу ром антике, деловао је
просветитељски на Св. Са ву и долазио до изра жаја „кроз
нарочиту наглашеност култа разума и мудрости, које је сматрао важнијим од „ризнице сребра и злата“, јер без разума и
мудрости нема ни „правде ни законитости ни милости“.14
Стога се у Номоканону рефлекту је хришћанска идеологија и
документу је потискивање византијског законодавства, које
није било у складу са првобитним хришћанским учењем о
филантропском односу према ближњем. У поглављу 55 Номоканона стоји о робовању, на пример, следеће: Робовање је
установљење незнабожачког закона по којем се неко потчињава господарењу дру гог насу прот закону природе, јер природа је све учинила слободним, а замисао о ратовима је донела робовање, пошто ратни закон на ла же да побеђени у
рату робу ју онима који су их победили и освојили.15
11

12

13
14

15

Димитрије Богдановић, „Политичка философија средњовековне
Србије“. У: Д. Б., Студије из српске средњовековне књижевности.
Београд (СКЗ) 1997, стр. 98–127.
Димитрије Богдановић, Крмчија Светога Саве. У: Војислав Ђу рић
(ред.) (као прим. 10), стр. 91–99.
Димитрије Богдановић, као у прим. 12, с. 96.
Драгољуб Драгојловић, Историја филозофске мисли у Срба епохе
феудализма. Нови Сад 1998, стр. 259.
Миодраг Петровић, Крмчија Светога Саве, 2/1990 (као у прим. 9),
стр. 54–55.
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Номоканон је ва жио у српској цркви и држави средњег
века као основни извор права и основа читавог правног система. Примењиван је као „Закон светих отаца“ до проглашења Ду шановог Законика 1349, па и након тога, за време
турске власти.16 Неке одредбе Номоканона преузете су у Законик да би легализовале његове одредбе засноване на сталешком праву. Законик изричито и потврђу је ва жност Номоканона за неке области, иако радикалност многих његових
прописа о равноправности цркве и државе стоји у су протности са Закоником.
Номоканон засту па ранохришћанску идеологију једнакости свих људи пред богом и законом. Он садржи начелне
одредбе о правди и конкретне о заштити обесправљених у
још непревазиђеном робовласничком систему. Његово учење
има за циљ идеално дру штво првобитне јерусалимске хришћанске заједнице, како је оно описано у Делима апостолским
(4: 32, 34–35). У центру социјално-правног учења Номоканона,
на шта је такође указала Мила Стојнић, стоји нова интерпретација Оченаша према Еванђељу по Матеји (6: 9–13): Јер, не
рече Оче мој, већ Оче наш, […] те нико нипошто да не брине
само о себи, него и о ближњем, и нико да нема ништа више
од дру гог […], јер свима је подарио једну благодарност.17
У 48. Погла вљу Номоканона осуђу је се пот чиња ва ње
човека а представницима цркве се наређује да се „не управљају према моћницима и богаташима, него да штите сиромашне“. Тамо стоји: Епископи су […] дужни да засту пају сироте […] и теше ожа лошћене и оне којима се у невоља ма
чини насиље; такође и оне […] којима је потребна милост,
те ра ди њих да одла зе к цару и моле да освети непра ведно
повређене и да опрости осуду због неких погрешака.18
16
17

18

Димитрије Богдановић (као у прим. 12), стр. 98.
Цит. према: Миодраг Пе тровић, Крмчија Светога Саве, 2/1990
(као у прим. 9), стр. 7.
Цит. према: Миодраг Пе тровић, Крмчија Светога Саве, 2/1990
(као у прим. 9), стр. 11–12.
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На ведена одредба оба везу је представнике цркве да се
као носиоци хришћанског учења заузимају лично код цара
ра ди заштите социјално угрожених. Представници цркве
поја вљу ју се тако као равноправни цареви саговорници, и
та одредба Номоканона била је свакако од највећег значаја
за Десанкину концепцију идеалног „лирског законика“, који
у циклусу, насу прот Законику цара Ду ша на, засту па глас
Песникиње, која се лично обраћа цару.
У дијалогу са царем у циклусу Тражим помиловање фигура Песникиње преузима улогу бранитељке обесправљених
и угрожених – сирочади, повређених, увређених, понижених,
мучених, слабих, презрених, изопштених, непризнатих и прогнаних, дакле, у улози одређеној по Номоканону за владике и
дру ге црквене великодостојнике. И она у циклусу захтева
правду, пре свега помиловање, самилост, милосрђе, разумевање, праштање и благост за све људе, као што је то Св. Сава
захтевао да чине представници цркве, такође од Цара непосредно. У ду ху Св. Саве она моли и за привилеговане и моћнике као у песмама „За важне“, „За богове“, „За сврнуте“, итд.
Те молбе за милост и помиловање често имају карактер молитви,19 књижевног жанра традираног у великом броју у делу
Св. Са ве и у биографија ма о њему.20 Захтеви Номоканона
19

20

О том жанру у лирици Десанке Максимовић: Милош Зубац, Молитве Десанке Максимовић, у: Зоја Карановић/Селимир Ра дуловић (ред.), Жанрови српске књи жевности. Порекло и поетика
облика. Зборник, бр. 2, Нови Сад 2005, стр. 335–349; Владета Ву ковић, „Религиозне песме Десанке Максимовић“, у: Милош Ђорђевић
(ред.), Поезија и поетика Десанке Максимовић. Зборник радова.
Приштина 1999, стр. 87–94. О догматици источне цркве као основи
религиозности Десанке Максимовић: Александар Петров, „С Богом их је троје“, у: Ана Ћосић Ву кић (ред.), „Тражим помиловање“
Десанке Максимовић (Десанкини мајски разговори, 23). Београд
2007, стр. 5–66.
Јован Пејчић је у својој антологији Приону душа моја. Молитве
Светога Саве. Молитве Светом Сави. Београд 2002, издао преко
20 молитви Св. Са ве и молитви упућених њему као свецу.
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упућени црквеним представницима да преузму одговорност
према обесправљенима у друштву, a нарочито захтеви за равноправност цркве и световне власти, присутни су као далека
хришћанско-филантропска порука Св. Саве у свакој песми
коју у циклусу артикулише лирска фигу ра Песникиње.
Конкретне одредбе Номоканона са социјалним садржајем од највећег су значаја за избор мотива у песма ма које
облику ју социјални лик Песникиње у циклусу. Тако су, на
пример, комплексни прописи породичног права у Номоканону,21 којима се регулишу односи између родитеља и деце,
и тиме доку менту је висока свест законодавца о значају породице као фунда менталне социјалне јединице, поста ли
ва жна тема у разним текстовима Песникиње, на пример у
песми „За чобанку која се по оцу не зове“. За штиту пра ва
жена Номоканон захтева и ван породице, у јавности и пред
судом.22 Песме са мотивима на ту тему заузимају централно
место међу текстовима које артикулише фигу ра Песникиње.
Такве песме су „За Марије Магда лене“, „За себарске жене“,
„За нероткиње“, „За Песникињу земљу старинску“, „За Пепељу гу“. Томе насу прот, песме које конститу ишу фигу ру
Цара и односе се на положај жене у феудалном дру штву, као
што су „О државној имовини“, „О олтару“, „О каменовању“,
„О прељуби“, итд., директно контеркарирају одредбе Номоканона, а стоје у складу са одредбама Ду шановог Законика.
За заштиту заробљеника, прогнаних, избеглица и затвореника Номоканон доноси посебне прописе. Такве одредбе
су без сумње интегрисане у песми „За су жње помиловане“.
Номоканон захтева такође беспрекоран однос према телесно
повређенима, осакаћенима и болеснима. За оне који се оглуше о те прописе и вређају страдалнике извргавајући их руглу,
21

22

Цит. према: Миодраг Пе тровић, Крмчија Светога Саве, 2/1990
(као у прим. 9), стр. 25–30.
Цит. према: Миодраг Пе тровић, Крмчија Светога Саве, 2/1990
(као у прим. 9), стр. 31–42.
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предвиђају се високе казне. Те одредбе су свакако инспирисале Песникињу за песму „За исмеваче“. Номоканон обавезује представнике цркве на друштвено ангажовање, дакле оне
који у друштву располажу моћном и утицајном речи, постулирајући „молбу за милост“ код Цара као облик ангажовања
против актуелних неправди, што чини и Песникиња у циклусу, тј. песникиња Десанка Максимовић као историјска личност
свога времена, немирних и преломних 60-их година 20. века.
Слично Св. Сави и његовим владикама, Десанка Максимовић, као представница слободне песничке речи, својим
лирским пледоајеом, формулисаним и оформљеним у молитвама и молбама за помиловање, има за циљ да у име универзалне човечности мотивише моћнике свога доба, али и
све људе, на хумане међусобне односе, којима се поштује интегритет и достојанство сваког човека, због чега је дело Тражим помиловање стекло карактер класичне естетске вредности и статус нове моралне инстанце у српској књижевности.
Своје представе праведности, настале кроз оријентацију према ранохришћанским идеалима филантропије, и развијене
и истанчане кроз њено хуманистичко образовање, Десанка
Максимовић су протста вља државном резону Ду шановог
Законика, а тиме метонимијски и савременој актуелној стварности и централној власти у земљи у наведено доба.23
Функ ција рецепције Номоканона Св. Са ве у циклусу
Тражим помиловање Десанка Максимовић остварена је кроз
актуелизацију ранохришћанске универзалне филантропије
и фокусирање идеологије једнакости свих људи у актуелном
тренутку ју гословенског дру штва у кризи, а будући да су
византијски правни прописи основа Номоканона, без обзира што избор правних текстова не одаје грчке прототипове,
23

Опширније о томе Olga Ellermeyer Životić, „Рефлекси стварности
у лирским дискусија ма с Ду шановим Закоником Десанке Максимовић“, у: Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/2 (2007),
Београд 2007, стр. 365–377.
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„они су се – како је једном приметила Злата Бојовић – посредно ипак прелили и у поезију Десанке Максимовић, дајући јој на тај начин европски контекст“.

Olga Ellermeyer Životić (Hamburg)
NOMOKANON DES HEILIGEN SAVA IM GEDICHTZYKLUS
TRAŽIM POMILOVANJE (ICH BITTE UM GNADE)
VON DESANKA MAKSIMOVIĆ
Zusammenfassung
Das Gesetzbuch (Zakonik, 1459) des Zaren Stefan Dušan (1308–
1355) und das Nomokanon (1220) des Heiligen Sava (ca. 1175–1235),
wurden im Gedichtzyklus Tražim pomilovanje (Ich bitte um Gnade,
1964) von Desanka Maksimović rezipiert und ihre Textkomponenten in den Zyklustext inegriert. Auf diese beiden Texte des serbischen Mittelalterrs rekurieren Gedichte (68 insgeammt), die den
beiden fiktiven, lyrischen Sprechfiguren des Zyklus, der Figur des
Zaren Dušan und der Figur der Dichterin, zugeordnet sind. Im
vorliegenden Aufsastz wird der Versuch unternommen nachzuweisen, dass durch Integration von bestimmten Textsegmenten des
Nomokanons als Träger der Ideologie der christlichen Nächstenliebe
wesentliche Merkmale und Komponenten der Figur der Dichterin
und Inhalte, die sie im Zyklus transportiert, Gestalt gewinnen und
funktionieren. Durch die Analyse der Motivkomplexe der Gedichte,
die die Figur der Dichterin konstituieren, wird gezeigt, wie die
Aktuallisierung der frühchristlichen, universellen Anthropologie
und der Ideologie der Gleichheit aller Menschen vor Gott, die der
Nomokanon vertritt, in der aktuellen Situation der jugoslavischen
gesellschaftlichen Wirklichkeit der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts
reflektiert werden, was die Funktion der Rezeption des Nomokanons
in Desanka Maksimovićs Zyklus auch ist.
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Биљана Дојчиновић (Београд)1

О ГЛАСУ, ПУТАЊИ И МЕСТУ:
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ У КОНТЕКСТУ
ИСТРАЖИВАЊА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Апстракт: Рад се ба ви могућностима ту мачења дела
Десанке Максимовић из визу ре женске књижевности. Први
део рада посвећен је поетским одликама збирке Тражим помиловање (1964) битним из перспективе теорија рода. Специфичност ове збирке у контексту женске књижевне традиције уочила је Силија Хоксворт у књизи Voices in the Shadows:
Women and Verbal Art in Serbia and Bosnia (2000), а у овом
раду биће детаљније истра жена позиција песничког субјекта у односу на саговорника – законодавца, као и њене теоријске имплика ције. У дру гом делу ра да биће поста вљено
питање о месту Десанке Максимовић у нацрту женске књижевне традиције на српском језику – књиженству. Основно
питање на које ће рад у овом делу поку шати да одговори јесте шта значи увођење у дехијерархизовану историју женске
књижевности ауторке која припа да књижевном канону и
чије је стваралаштво за хватило већи део 20. века.
Кључне речи: Десанка Максимовић, теорије рода, књиженство.
1

Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства
просвете, нау ке и тех нолошког развоја Републике Србије, Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском
језику до 1915. године.
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Када се, 2000. године, појавила књига Силије Хоксворт
Гласови у сенци, као поку шај описивања женске књижевне
традиције на српскохрватском језику, ауторкина одлука да
песму Десанке Максимовић „О јереси“ из збирке Тражим помиловање представи као карику између усмене лирске поезије – женске, дакле, и савремених списатељки, остала је скоро
непримећена. Та је одлука, међутим, била вишеструко занимљива, нарочито када се посматра из перспективе тренутка
у ком се ова прва историја српске женске књижевности појавила. Наиме, књига Силије Хоксворт била је прва gender књига која је објављена на Централноевропском универзитету;
ауторка је до тада публици у Србији била позната као преводитељка Андрића и Светлане Велмар Јанковић, а сама књига
је написана на енглеском језику, те је истовремено пружала
основни увид о женском стваралаштву најширој могућој јавности која је укљу чивала и заинтересоване читатељке (пре
свега) са простора бивше Југославије. А њих је и те како било.
Од средине деведесетих, наиме, створен је хетерогени феминистички простор у ком су се развијале различите женске
групе и иницијативе. Тако се догодило да су исте, 1995. године, покренута два феминистичка часописа, ПроФемина и Женске студије. Њихови профили јесу били различити – први је
имао у поднаслову „женску књижевност и култу ру“, а други
„феминистичку теорију“, али су се и преклапали управо у
интересовању за феминистичку теорију. При томе је ПроФемина започела и једну изузетну мисију рубриком „Портрет
претходнице, у којој су представљане заборављене списатељке и интелектуалке попут Данице Марковић, Јулке Хлапец
Ђорђевић, Драге Дејановић, Јеле Спиридоновић Савић, Јелене
Димитријевић... Другим речима, започет је процес сагледавања женске књижевне традиције који је дуго остао мозаички.
Чак је приличан број текстова о ауторкама из прошлости почињао констатацијом да је то само још једна коцкица у мозаику, указујући тиме на одсуство целовитог низа или мреже,
која би обу хватила оно што се називало женском традицијом.
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Сам термин је позајмљен из феминистичке теорије англо-америчког типа, из оног њеног сегмента који је током осамдесетих
година назван гинокритиком. Појам традиције дефинисан је
као стварање хронолошког низа ауторки које су повезане међусобним утицајима, при чему се настоји да се попу не празнине и пронађу карике које су недостајале. Најјаснији пример
за то јесте књига Илејн Шоуволтер из 1977, Њихова књижевност: британске романсијерке од сестара Бронте до Дорис
Лесинг. Ауторка ове књиге је касније и сковала термин гинокритика. Женска књижевна традиција у таквим успелим
реконструкцијама увек је издвајана из главног књижевног
тока и представљена као маргинализована и неканонизована.
Понекад су у питању књижевнице које су имале завидну популарност и материјални приход од писања, као у слу чају
америчких списатељица у 19. веку које је представила Нина
Бејм у књизи Женска проза, али су потом нестале с књижевне
сцене и историје. Овакви поду хвати истовремено су бивали
подупирани теоријским расправама о томе како се дефинише
питање квалитета одређеног дела, да ли је ва жнија његова
историјска улога или неки други квалитети, како се уопште
стварају парадигме значајне за читање и вредновање и, наравно, читав низ питања у вези са каноном и женском књижевношћу: да ли је стварање таквог књижевног низа у ствари
креирање контра-канона, да ли женску књижевност треба
вратити у канон и како, да ли сам канон треба деканонизовати, отворити, либерализовати, или је могуће сачинити нешто
што је налик канону али није канонски? Све су то била питања која су се постављала у оквиру западне феминистичке
теорије, пре свега такозване англо-америчке варијанте, и која
су током деведесетих година 20. века била пренета и у расправе о историји српске женске књижевности.
Када је Силија Хоксворт у својој књизи као могућу карику између женске књижевности у прошлости и садашњости
поставила песму Десанке Максимовић, тај чин је имао више
различитих импликација. Најпре ваља рећи да, иако је Силија
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Хоксворт књигу писала са јасном свешћу о различитости и
маргинализацији женске књижевности, она није експлицирала свој теоријски оквир. Намера те књиге, како је ауторка сама
изјавила, била је да представи једну другачију Србију од оне
која је постала позната током деведесетих. Сама чињеница да
користи термин „српскохрватски“ језик одређује и њен однос
према југословенском периоду, из ког је тада Србија тек болно
излазила. Књига је, присетимо се, објављена само годину дана
после бомбардовања Србије од стране НАТО-а. Током деведесетих година, феминисткиње из бивших југословенских република додатно су појачале своју сарадњу и своје везе, тако да
је дух заједничког простора и те како постојао у њиховом раду.
Књига Силије Хоксворт се са те стране уклопила у феминистички напор с краја деведесетих, али је ипак дочекана прилично равнодушно у тим круговима. Као да је чињеница да
ауторка нигде није употребила термин род ни гинокритика,
још мање феминистичка теорија, учинила овај текст потпуно
невидљивим на женској сцени. То, свакако, није одговарало
стварном значају књиге која је и сада први приручник за истраживање још увек недовољно познате стране српске књижевности и историје. Уместо теоријских термина и тада већ добро
познатих поставки оваквог истраживања женске књижевности,
Силија Хоксворт се определила за песничку реч. Њен избор је
свакако био промишљен. Одлу чивши се за збирку Тражим
помиловање, ауторка је изабрала дело које је представљало прекретницу у дотадашњем стваралаштву Десанке Максимовић.
Оно је већ у свом наслову и поднаслову отворено бунтовничко,
подривалачко. Поднаслов Лирске дискусије са Душановим закоником у ствари је вишеструки оксиморон – нити дискусије
могу бити лирске, нити се уопште, а камоли лирски, могло
диску товати са Душановим закоником. Песнички глас овде
инсистира на својој другости, женскости и маргини која песнику припада по природи ствари, и са које може да тражи и
оно што није могуће. Такође, у контексту женске књижевне
традиције придев „лирски“ има и посебну конотацију која је
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Силији Хоксворт била посебно важна – везу између лирског
и женског. Ауторка је уместо једног или више теоријских термина одабрала да нит која повезује усмено стваралаштво или
Јефимијину поезију са стваралаштвом на крају 20. века буде
метафорична, и њу је нашла у поезији Десанке Максимовић.
Иако би то могло да изгледа као логичан избор, у датом
контексту и тренутку, то није било тако. Реч је о вези са каноном – наиме, уз Исидору Секулић, Десанка Максимовић
је практично једина ауторка чије је место у историји српске
књижевности било неупитно – у Историји српске књижевности Јована Деретића, на пример, само ове две ауторке имају
више од неколико редова, односно, третиране су као „велики
писци“. На известан начин је та позиција Десанке Максимовић у општој историји књижевности била препрека да се
њено дело проу чава са становишта феминистичких теорија.
Њу није требало изнова откривати, јер није ни била заборављена, те је једноставно изостављана чак и из „мозаичких
присту па“. С дру ге стране, Десанка Максимовић је, читана
као део школске лектире још од првог разреда основне школе,
изгледала чак сумњиво по тој уклопљености у опште књижевноисторијске токове. Указивање на збирку Тражим помиловање као на нит прову чену кроз дуг временски период настајања женске књижевности изгледало је можда као доказ да
феминистичка теорија не само да није експлицитни, већ није
ни имплицитни оквир књиге Силије Хоксворт.
Али, то никако није тачно. У одељку о Десанки Максимовић, смештеном у поглављу о послератним годинама, она
отворено каже да се њена интерпретација значаја збирке Тражим помиловање може сматрати феминистичким читањем
(Hawkesworth 2000, 211). У том истом одељку проблематизује
се стални придев критике уз поезију Десанке Максимовић –
женствено и женско. Силија Хоксворт осећа проблематичност
такве есенцијализације која води у петрификацију и испразно,
стереотипизовано фразирање и покушава да песникињу одбрани од неправедних и, заправо, нејасних поједностављивања.
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Она с пра вом примећу је да се значење придева „женски и
женствени“ једноставно подразумевало и да нигде није преиспитано у којој је мери јасно шта ти придеви заправо значе.
По мишљењу Силије Хоксворт, они су су протни ономе што
је поезија Десанке Максимовић обележавала2.
На овом месту се открива у којом мери је Десанка Максимовић заиста била одбачена од стране феминистичке теорије.
Прави начин за афирмацију Десанке Максимовић у терминима који би њену женскост/женственост подржа ли била је
постструкту ралистичка варијанта феминистичке критике,
названа и феминистичком теоријом или гинезисом, између
осталог. Реч је о приступу чије је најпознатије име женско писмо. Тај назив је, нажалост, и највише експлоатисан у медијима,
толико да је потпуно испражњен од првобитног значења које
се односи на подривалачки квалитет у самом језику. Женско
писмо се заснива на идеји разлике чије је порекло још у Сосировој лингвистичкој теорији, као елементу пресудном за значење. У интерпретацији појединих припадница женског писма,
попут Лис Иригарај, на пример, разумевање појма женског јесте
есенцијалистичко, али је увек повезано са субверзивним, другачијим, оним што наводи на преиспитивање норми. То другачије јесте друго у једном двојно одређеном и хијерархизованом систему, а када друго говори, оно тиме разара утврђени и
успавани поредак. Тај симболички поредак се, опет, заснива
на Имену (или Закону) Оца – термину преузетом од Лакана.
Можемо ли да замислимо иједан текст у српској књижевности
који би се снажније и одважније залетао у подручје Имена
(Закона) Оца од „лирских дискусија са Душановим закоником“? Тај превратнички чин одавно је примећен, и изражен
дискурсом доба. Јован Деретић назива ову збирку Десанке
2

Hawkesworth 2000, 205. Силија Хоксворт упућује на тумачења
поезије Десанке Максимовић из пера Јеле Спиридоновић Савић и
Ксеније Атанасијевић, које њену поезију дефинишу прецизније –
као еротичну, повезану с природом и мистично-интуитивну (Hawkesworth 2000, 206–207).
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Максимовић њеним „песничким врхунцем“ и „једном од великих књига поезије на српском језику“ (Деретић, 145). Он указу је на то да се неке песме „односе на поједине пара графе
Ду шановог законика, дру ге варирају теме Законика, док је
већина сасвим слободно дописана“ (исто). При томе се, уочава
Деретић, у збирци „смењују два песничка гласа: глас цара законодавца и глас песникиње која моли за помиловање. Први
глас оличава закон, пропис, норму, догму, а други је глас човечности, разумевања, благости, доброте, самилости. Књига
је у целини израз исконске народне правде и дубоке верности
животу који се отима сваком притиску, свакој догми“ (исто).
Са овог места могла је да започне феминистичка анализа
књиге Десанке Максимовић и „женскости“ њеног гласа. Али,
није. Сигурно да је томе узрок и њена блискост Милошевићевој власти у последњим годинама живота, али и идеолошка
обојеност првих фаза феминистичке критике која је изазвала слепило за стварни књижевни допринос. Силија Хоксворт
је, за хва љу јући погледу са стране, из дру ге култу ре, могла
лакше да уочи и разлоге заобила жења песникињиног дела,
као и феминистички потенцијал њене збирке3.
Видели смо да је сам поднаслов збирке већ довољно збуњу јући и контра дикторан. Уну тар са мог текста безброј је
примера за то су протстављање слабог, дру гог, субалтерног
ономе што је Име (или Закон). Прво помињање закона као
заштите, а не као казне, у вези је са сиромашном женом
Кудељници сиротој пред насилником
закони моји
биће уместо штита.
(„Проглас“4)
3

4

Уопште је тај поглед странкиње карактеристичан за историју
женске српске књижевности која као да је могла настати само на
страном језику – енглеском и пољском. В. о томе Дојчиновић Нешић 2007, стр. 172–177.
Сви наводи из збирке Тражим помиловање дати су према Максимовић, 2005.
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Закон на тај начин постаје поредак, уређено стање. Женски
глас у овој збирци, онај глас другог стално подсећа на потисну те, понижене, пренебрегну те, изостављене.
јер милост бога
штити најпре царске дворе
и колибе кудељница сиротих
(„O сиротој кудељници“)

Песма коју Силија Хоксворт цитира (О јереси) заснива се управо на осећању благости – она почиње речима „Благоразу мевање молим“, наставља се нежним слика ма наивног и невиног поимања света и за врша ва сти хом у ком су детињасто
и јеретично изједначени. Јерес, различитост, велика је тема
женског писма. У овој песми, јерес је на лик погледу на свет
детета које још није ушло у подручје Закона оца, већ пребива у мајчином наручју. Отуда невиност и свежина тих слика,
њи хова веза са исконским, природним, ка ко је то описао
Деретић. Један од разлога због ког је Силија Хоксворт изабра ла ову песму као метафоричну нит своје књиге почива
у томе што она у тој песми види коментар чла на 10 Душановог Законика „И ко се на ђе као јеретик, живећи међу хришћа нима, да се ожеже по обра зу и да се иза гна, а ко би га
тајио, и тај да се ожеже“.5 Ова песма, према Силији Хоксворт,
предста вља „коментар свих апсолу тистичких идеолошких
режима“ (Hawkesworth, 15). Но, она је и много више од тога –
да се послу жимо терминологијом Јулије Кристеве, та песма
је оличење пробоја семиотског, предсимболичког, тренутка
пре успоста вљања поретка, За кона. То значи да је она субверзивна у односу на сва ко огра нича ва ње индивидуалне
визије и осећајности.
У контексту ту мачења усмереног на женско у језику и
у тексту, песма „За нероткиње“ делу је као програмски спис.
Њоме се тражи „благоразумевање“ за жене испале из поретка –
5

http://www.dusanov-zakonik.com/
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за жене које нису да ле
богу божије ни цару царево,
које нису заниха ле
у колевци дете,
за неблагословене

Песма чини се неминовно повезује биолошку неплодност са
креативношћу и води ка слици управо песничке традиције, да
би песникиња завршила тај низ уписивањем себе саме у њега,
али чином који је потпуно лично, интимно разоткривање:
Тра жим помиловање, драги царе,
за оне које су од мла дости ране
приволеле се царству поезије,
које трепере ваздан као брезе,
и месечином се заносе као барка,
за Јефимије,
за свете Терезе,
за сваку Сафо
и Јованку од Арка,
за све занете и недовршене,
и за мене.

Различитост визије Десанке Максимовић, најзад, указује
се у за вршној песми у којој проговара сам носилац Закона
(Имена) – поретка, дакле. Његово признање о сопственој људској природи, слабости и подређености вишем поретку, представља завршни и кључни обрт у овој поетској збирци Десанке Максимовић:
Ја сам цар
и немам рашта
силазити као крвник међу људе,
и ма да вла дам по милости бога,
нисам бог да праштам.
(„О праштању“).

Тиме је у завршним стиховима збирке и сам цар описан као
други, разрешен божанских ду жности. Субверзија благошћу
доведена je до врхунца.
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Можемо се још једном упитати како би у ствари феминистичко читање допринело разумевању Десанке Максимовић. Да ли би то било откривање већ познатих ствари у нешто
дру гачијем дискурсу? Понављање оцена или њихово преокретање? У читање поезије која се чинила познатом и обрађеном унели би се нови моменти: теме попут односа креативности и прокреативности, гласа са маргине и перспективе
дру гости, а сва ка ко би се отвориле бројне могућности поређења са песникиња ма из различитих култу ра. Узвратно,
феминистичка критика у Србији могла је да добије сна жну
потврду многих теза управо за хваљу јући овој збирци.
Две деценије касније, та пропу штена шанса да се поезија „женске побуне“ прочита у кљу чу који се сам нудио, изгледа као занимљив податак о самом времену. У другој деценији
21. века сам појам традиције добија потпуно другачији облик
него што је то било пре двадесет и више година. О женској
књижевној традицији више се не размишља као o непрекинутом низу у ком ваља попунити лакуне, већ као о структу ри
налик на мрежу која никада не може бити потпуно завршена.
Реч је о новим информационим технологијама које су добиле
сопствену примену у хуманистици и наишле на нарочито повољно тле у области женских студија. Идеје дехијерархизације и ванканоничности оживеле су уну тар дигиталних база
података које су претраживе по азбуци, абецеди или предмету,
али готово никад по позицији унутар националне историје
књижевности. Саме базе података имале су своје важне претходнице и овде, и то у виду библиографија. У историји женске
књижевности на српском језику изузетно место заузима Библиографија књига женских писаца у Југославији, уредило и издало Удружење универзитетски образованих жена у Југославији, Београд, Љубљана, Загреб, 1936, нарочито део који је рађен у
Београду: Библиографија књига женских писаца штампаних
у Војводини, Србији, Јужној Србији и Црној Гори до свршетка
године 1935, објављена 1936. године, коју је сачинила Надежда
Петровић. Библиографија је објављена као подухват Удружења
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универзитетски образованих жена, основаног крајем 1927, са
циљем да се заштити професионални интерес жена, да се бори за њихов професионални напредак и за промену позиције
жене у грађанском праву. Српска библиографија била је део
веће, уз хрватску и словеначку библиографију. У српском делу,
који је обрадила Надежда Петровић, библиотекарка Народне
библиотеке, постоји азбучна листа радова са индексом имена
преводитељки, уредница и издавача која обухвата 578 радова;
азбучна листа преведених радова (радова које су преводиле
жене) која обу хвата 112 радова; списак часописа и публикација по хронолошком редоследу који обу хвата 63 јединице.
На крају се налази хронолошки индекс за период 1841–1900. у
ком је 57 радова из категорије оригиналних, 38 превода и девет часописа и публикација. Индекс жанрова обу хвата појмове попут поезије, прозе, драме, етнографије и дру гих, и то
посебно за оригиналне радове, а посебно за преводе.
По узору на ту библиографију и све остале спискове, каталоге и прегледе женске књижевности, формирана је и база
података Књиженство. Наиме, пројекат Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до
1915. финансира Министарство просвете, нау ке и технолошког развоја Републике Србије у периоду од 2011. до 2014.
Циљ пројекта је да реконстру ише историју женске књижевности на српском језику као и да теоретизује њене специфичности, преоблику јући постојеће, углавном западне, појмове
и моделе. Назив пројекта – књиженство – није неологизам,
већ реч за књижевност из дубровачког језика6 која својим
пореклом и зву чањем поетично спаја основне елементе пројекта: књижевност и женско стваралаштво на једном језику
и његовим претечама, као и настојање да се пронађе теоријски
говор којим се то стваралаштво може описати.
Два основна елемен та пројек та јесу ди ги тал на ба за
података и часопис. Дигитална база података Књиженство,
6

Иво Тартаља, 2008, стр. 8.
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теорија и историја женске књижевности на српском језику
до 1915. године садржи податке о стваралаштву српских књижевница од средњег века до 1915. године. Реч је о основним
биографским и библиографским подацима, подацима о преводима, женским часописима, везама са дру гим књижевницама, српским и страним, међусобним утицајима, линковима
који воде ка дигитализованим текстовима.
Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и
културе профилисан је као међународни електронски часопис
који ће се од другог броја налазити и у бази података EBSCO.
Повезан је са базом података Књиженство са којом дели исту
почетну адресу, www.knjizenstvo.rs, али и са другим електронским изворима преко линкова у текстовима. Електронски облик га чини лако доступним, а приступ је, као и бази, слободан.
Од априла 2013. пројекат Књиженство је повезан и са
информационо-технолошким пројектом COBWWWEB (Cooperation Between Women Writers Within European Borders)7.
То је резултат раније повезаности са управо завршеном COST
акцијом IS0901 Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture, која обу хвата базу података о европској женској књижевности до 1900. године Women
Writers in History (www.costwwih.net).8 Пројекат COBWWWEB
ради на стварању европске платформе дигиталних база података за женску књижевност под називом Виртуална истраживачка средина (VRE – Virtual Research Environment). Пројекат је доделила европска организација CLARIN Краљевском
институ ту за историју у Хагу, а наша база је међу пет првих
обу хваћених овом платформом (поред база података из Холандије, Швајцарске, Шведске и Норвешке). Ускла ђивање
ових база видеће се са корисничке стране утолико што ће
7

8

http://www.womenwriters.nl/index.php/COBWWWEB линк од
12. маја 2013.
За све додатне информације о бази података и часопису обратите
се редакцији базе и часописа на следеће мејл адресе: knjizenstvo@
fil.bg.ac.rs и knjizenstvo@gmail.com.
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кратки прегледи, попут овог који сада постоји за личне податке у одредницама, бити уведени и у поља за дело и рецепцију дела и у успостављању линкова међу књижевница ма
које су се међусобно читале или познавале. COBWWWEB ће
омогућити и повезивање са другим базама података и посматрање веза са ауторима, не више са мо са ауторка ма, да би
мапа књижевне рецепције и сарадње била што прецизнија.
Шта то значи на плану историјског истраживања женске
књижевности и, конкретно, места и улоге Десанке Максимовић у њој? У Библиографији из 1936, она има осам ауторских
јединица и два превода са руског језика. Међу ауторским
јединицама је и једна њена студија о Јованки Орлеанки. То је
тек почетак њеног присуства у српској књижевности, изузетног по опсегу и трајању, нарочито када је о ауторкама реч.
У ту изузетност спада не само објављивање њених Целокупних дела, већ и њихова доступност у електронској форми.
Тиме је дело Десанке Максимовић потпу но спремно за нову
фазу ху манистике – дигиталну.
Како увести Десанку Максимовић у Књиженство и какве
би „поремећаје“ њено присуство та мо изазва ло? Какве резултате донело? У овом тренутку о томе можемо говорити
само хипотетички и ограничено. Последице би биле, на пример, померање временске границе, неопходност транснационалног умрежа ва ња са ауторка ма и ауторима из дру гих
култу ра преко личних, идеолошких и традиционалних веза
и уношење нових категорија потребних за описивање дела,
међу којима су и жанровске. Добит би свакако била велика,
и сам појам књиженства би, обу хватајући до сада најзначајнију песникињу на српском језику, начинио велики корак на
пу ту ка инклузивнијем значењу.
Пре свега, требало би померити временску границу и уместо 1915. године одредити тренутак пре ког је Десанка Максимовић постала присутна на књижевној сцени. Ако би се граница померила до 1965, довољно да обу хвати и збирку Тражим
помиловање, ка ко би се онда ба за подата ка Књиженство
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променила? Померање за пола века захтевало би да се уведе
велики број списатељки које су у том периоду ствара ле; да
се модернизам осмотри у свим фаза ма које је имао на српском језику; да се истра жи међу ратна женска књижевност,
као и да се испита књижевност соцреализма, као и дру гих
фаза до 1965. Дело Десанке Максимовић не би се посматрало
са становишта женскости, женствености и сличних ознака
које су често стереотипови. Интересу је нас нешто дру го –
мрежа којој оно припада и коју формира. Како се одвијала
рецепција њеног дела?
Десанка Максимовић није, по својој рецепцији, парадигматична ауторка. Она не спада у круг заборављених, потисну тих женских гласова, те би се могло закљу чити да би
њено увођење у базу података довело до тога да се уносе категорије које би ва жиле само за њу. Сабрана дела, целокупна
дела, варијанте, критичка издања, вишестру ка издања, награ де, све су то потврде њеног изузетног статуса у српској
књижевности и, уз то, ду готрајне каријере. У српској књижевности не постоји ауторка која би могла да се пореди са
њом у том погледу – једини пандан би јој била бу гарска песникиња Јелисавета Багрјана (Елисавета Багряна 1893–1991).
Пријатељство између Десанке Максимовић и Јелисавете Багрјане у ствари је једна од оних трансна ционалних мрежа
које су предмет истра живања уну тар европске базе података. Оне су се познавале, дру жиле, међусобно читале и преводиле. У антологији Бугарске поезије 20. века коју је 1969.
објавио Нолит, Десанка Максимовић је превела десет Багрјаниних песама, док је све остале песнике превео Влада Урошевић. У антологији из 1998. године,9 поновљена је једна
Багрјанина песма у преводу Десанке Максимовић из 1969. године, док су остале песме ове бу гарске песникиње превели
Младенов и Дункова, аутори антологије. Поред тога, у периодици су објављивани и преводи поезије мла ђе песникиње,
9

Мла денов, Марин, Дункова, Татјана, 1998.
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Бла ге Димитрове (1922–2003), Ба грја нине пријатељице и
„наследнице“. На тај начин је већ оцртана мрежа транснационалних међу у тицаја која показу је неколико занимљивих
ствари. Све три песникиње су претежно писа ле љубавну
лирику и стално их је пратио придев „женски“ или „женствени“. Поређење би, међу тим, указало на то колико су ови
термини клишеи чије се значење подразумева без основе – не
само да све три помену те песникиње имају међусобно различито схватање женскости, већ свака посебно, у различитим
ствара лачким фаза ма и појединачним песма ма, дру гачије
доживљава тај ква литет полности. Дру га заједничка тачка
ове три песникиње јесте стварање у соција лизму – иако је
соција лизам у Бу гарској био различит од оног у СФР Ју гославији, многа иску шења и тешкоће тог периода биле су заједничке. У којој мери је њихова поезија анга жована? У којој
„додворавање“? Да ли је интимна лирика облик бекства од
стварности? Како су фазе у развоју дру штва и односа према
уметности утицале на њихово стваралаштво? Најзад, трећа
и најдубља сличност јесте она која се тиче словенског порекла, православне традиције и сличног језика – где и како се
та блискост огледа у делима ових ауторки, преводима и, уопште, литерарној кому никацији?
Чињеница да је овде реч о познатoj и читанoj песникињи
има и теоријске импликације. Наиме, формирање база података о књижевности често има исходиште у теоријама попут
„читања на даљину“ Франка Моретија. Морети се, наиме, залаже за квантитативни приступ који се заснива на „критици
из друге руке“ (second hand criticism) или „читању на даљину“
(distant reading), за разлику од „помног читања“ које представља интерпретацију текста: „Читање на даљину: где даљина,
дозволите да поновим, јесте услов знања: она омогућава да
се усредсредите на јединице које су много мање или много
веће него сам текст: на средства, тема, тропе – или жанрове
и системе“ (Moretti, 163). Моретијева теорија показу је дру гу
страну повезивања технологије и књижевности – неминовни
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редукционизам. Читање на даљину је нека врста „таговања“
текста: „И у том слу чају ви у ствари више и не читате текст,
већ читате кроз текст, тра жећи своје јединице анализе. Тај
задатак је ограничен од самог почетка; то је читање без слободе“ (Moretti, 168, фуснота 18). Aли, овде је реч о томе да се и
сва даља читања одвијају „без слободе“ и по унапред обележеним местима.
Иако је за разврставање и прегледност текстова овакав
приступ неоп ходан, велико је питање шта та кво ба вљење
књижевношћу уопште значи? Чему читање без слободе? Зашто
књижевне теорије које потиску ју књижевност? У слу чају
Десанке Максимовић таква опасност не прети. Присутна у
читанкама, антологијама, углазбљена, њена поезија је опште
место српске култу ре. Она је читана пре него што је разврстана и, што је најва жније, читана је од ране младости, када
настају најтрајнији утисци. Дру гим речима, присуство Десанке Максимовић у некој бази података не би никада могло
да се сведе на потрагу за „јединицама анализе“, и зато би оно
суптилно, али јасно, означило све слабе тачке оваквог концепта „читања на да љину“.
Најзад, разврставање текстова у бази података Књиженство, као и у европској ба зи подата ка, заснива се на жанровским подела ма. Овако обимно дело, као што је то слу чај
са делом Десанке Максимовић, неминовно би зах тева ло
отварање или преиспитивање већ постојећих жанровских
категорија. Један од најза нимљивијих иза зова за Књиженство био би роман Прадевојчица који говори о детињству
једне девојчице у првобитној заједници. Да ли је то роман
за децу, или са мо за девојчице? Да ли је то нека врста женског образовног романа, жанра који је у европским оквирима
изузетно ва жан?
База података не нуди одговоре, барем не непроменљиве – њен задатак је да помогне да се формулишу питања. Чак
и када одговори постоје, било да је реч о жанровској класификацији или вредносној тврдњи, у бази података они могу

124

Б. Дојчиновић: О гласу, путањи и месту: Десанка Максимовић у контексту истраживања женске књижевности

бити одмах преформулисани у питање. По својој природи,
наиме, дигитална ху манистика не производи целину која је
завршена, заокру жена нити коначна – она рачу на на отворени низ, мрежу у формирању, стално постављање питања.
Отуда би и за само дело Десанке Максимовић улазак у базу
података био изазов сталног читања и преиспитивања, динамичне, а не статичне, непроменљиве „целокупности“. С друге
стране, увођење Десанке Максимовић у књиженство отворило би простор за обу хватније значење овог појма – целокупни апарат у вези са делом једне канонизоване ауторке, од
хронологија до библиографија, од самог дела до већ урађених
истра живања, захтевао би промишљање постојећих и увођење нових категорија описа. У овом тексту настојала сам да
укажем на неке од могућих праваца у том процесу, али би тек
практична примена показала каква то „места разлике“ отвара дело Десанке Максимовић у дигиталној историји женске
књижевности на српском језику. Једно је сигурно – у тренутку када њена целокупна дела бивају објављена и у дигиталном
облику, не можемо и не треба да се бавимо са мо питањем
женствености и женскости у њеној поезији и прози. Изазови
које Десанка Максимовић поставља много су већи и узбудљивији од пребирања по стереотипима.
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Biljana Dojčinović (Beograd)
ABOUT VOICE, PATH AND PLACE:
DESANKA MAKSIMOVIĆ IN THE CONTEXT
OF WOMEN’S WRITING
Summary
The paper is focused on the possibilities of interpretation of the
work by Desanka Maksimović from the perspective of women’s
writing. Its first part is devoted to a number of traits of her poetry
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collection I am Seeking a Pardon (1964), important from the point
of view of gender theories. The potential importance of this collection for the women’s literary tradition was noted by Celia Hawkesworth in her book Voices in the Shadows: Women and Verbal
Art in Serbia and Bosnia (2000). This paper pays more detailed
attention to the position of the poetic subject in relation to the
interlocutor – the author of the codex, as well as the theoretical
implications of that position. The second part of the text raises
question about the place of Desanka Maksimović in the outline
of women’s literary tradition in Serbian language – knjiženstvo.
The basic issue is what would happen if the canonized woman
author, of a very long literary career, entered the non-hierarchically
constructed history of women’s writing.
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Сања Мацу ра (Бања Лу ка)

НАРАТИВ И ЛИКОВИ У РОМАНУ
ОТВОРЕН ПРОЗОР ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: Овај рад нуди наратолошку анализу романа
Отворен прозор Десанке Максимовић, са посебним акцентом
на однос између наратива, ликова, фабуле и времена у наведеном наративном тексту.
Кључне ријечи: Десанка Максимовић, роман, наратив,
лик, вријеме, наратор, посту пак.
1.
На помен Десанке Максимовић, прва асоцијација која се
јавља јесте њена поезија. Готово нико и не помисли на то да је
писала и романе и приповијетке, а број радова о њима је веома мали и чини само незнатан дио цјелокупне литерату ре
написане о овој великој књижевници. У њеној обимној Библиографији која је објављена у склопу Целокупних дела Десанке Максимовић 2012. године, текстова који се баве романима има једва двадесетак. Најозбиљнији поду хват у смислу
проу чавања њене прозе јесте Проза Десанке Максимовић –
зборник радова са научног ску па „Десанкини мајски разговори“, одржаног 14, 15. и 16. маја 1999. године (Београд, Ваљево, Бранковина). Основни аргумент којим је правдано одсуство
анализа Десанкине прозе је да она „не досеже висине њеног
песничког дела и да представља неуспели поку шај велике
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песникиње да своју иманентно лирску изражајност преточи
у приповедачки исказ“1. Ипак, нужно се поставља питање да
ли је баш могуће да списатељица чија је поезија толико добра
може писати прозу која је толико осредња (или није добра).
Десанка Максимовић је објавила три романа: Отворен
прозор (1954), Бунтован разред (1960) и Не заборавити (1969),
четири збирке приповиједака: Лудило срца (1931), Како они
живе (1935), Страшна игра (1954) и Хоћу да се радујем (1965),
те двадесетак приповједака ван збирки. Сва њена прозна дјела, сматра Ана Ћосић Вукић, „својим тематским садржајем
изражавају најопштије одреднице слике света њене поезије:
наглашену лирску осећајност, високу етичност, човекољубље
и родољубље“2. Тематски, ови прозни текстови међусобно су
веома различити. Када из тог кру га издвојимо само романе
и упоредимо их тематски, видимо да се баве веома различитим темама, од туберкулозе до стрељања Срба у Крагујевцу
1941. године. У овом раду ћемо понудити наратолошку анализу Десанкиног романа Отворен прозор3, са посебним акцентом
на однос између наратива и ликова, те фабуле и организације
времена у њему. Роман је штампан „само једанпут у издању
„Минерве“, Суботица – Београд, 1954, 327 стр.“, а ауторка га
„није укљу чила у јубиларно изда ње Сабраних дела, књ. 7,
Нолит, 1969“4. О њему је написано мало текстова, углавном
1

2
3

4

Ана Ћосић Ву кић, „Егзистенцијална актуелност романа“ Не заборавити у: Проза Десанке Максимовић – зборник радова са научног
ску па „Десанкини мајски разговори“, одржаног 14, 15. и 16. маја
1999. године (Београд, Ваљево, Бранковина), Заду жбина „Десанка
Максимовић“, Београд, 2001, 5.
Исто.
Све цитате из извора наводимо према издању: Десанка Максимовић, Отворен прозор, Целокупна дела, том 4, Заду жбина „Десанка
Максимовић“, ЈП Слу жбени гласник, Завод за уџбенике, Београд,
2012, те број странице стоји уз цитат. (С. М.)
Види у: Посебне напомене, Десанка Максимовић Целокупна дела,
том 4, За ду жбина „Десанка Максимовић“, ЈП Слу жбени гласник,
За вод за уџбенике, Београд, 2012, 785.
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приказа. Остао је, као и остала њена прозна дјела, у сјенци
поезије. Ипак, отвара се за анализу у више аспеката, од којих
смо за овај рад изабрали однос између наратива и ликова.
2.
У сваком књижевном дјелу ликове5 (characters)6 је неопходно посматрати са свијешћу о томе да су они артифицијелна творевина пишчеве маште и његовог ума. Ма колико они
личили на „праве“ људе, њихов одраз у књижевности није
стваран. Па ипак, „књижевност пишу људи и она је написана
о људима и за људе“, па није слу чајно то што „нико није успео
направити потпуну и кохерентну теорију о ликовима“7. О ликовима унутар наративног текста сазнајемо на више начина –
описом, кроз мисли, дијалоге и записе дру гих ликова, преко
реакција које у дјелу видимо, на основу припадности лика
одређеној дру штвеној структу ри, конфесији или пак по политичком опредјељењу које им наратор приписује. Ликови у
наративним текстовима, на основу пружених информација
о њима, могу у извјесној мјери бити предвидиви. Када се појави први пут у тексту, лик је за стварног читаоца непознаница. Информације које пружа наратор често бивају неправилно схваћене, те је оно на чему писац инсистира углавном
бар још једном у тексту поновљено, те је један од принципа у
обликовању ликова понављање. Осим понављања, у градњи
лика битно мјесто заузима и акумулација одређених његових/
њених карактеристика. Акумулацијом се наизглед неповезане информације о лику међусобно надопу њу ју. Ови подаци
5

6

7

Према: Сања Ма цу ра, Наративни лавиринт – Ула зак, НУБ РС,
Бања Лу ка, 2012.
Character, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, наведено издање, 52–57; Gerald Prince, A Dictionary of Narratology, 2003, 12–13;
Mike Bal, Naratologija, Beograd, 2000, 157–172; Šlomit Rimon Kenan,
Narativna proza, Beograd, 2007, 77–91; Lik, Vladimir Biti, Pojmovnik
suvremene književne terminologije, Zagreb, 1997, 204–207.
Mike Bal, Naratologija, наведено издање, 96.
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могу проћи неопажено тамо гдје није јасна пишчева интенција да их повеже како би заједно да ли јасну слику. Осим
пона вљањем и аку мула цијом, писац ликове гра ди и кроз
њихов однос према дру гим ликовима и према себи из ранијег наративног времена. Тај однос може бити приказан кроз
сличности и контрасте. Четврти принцип у обликовању ликова (уз понављање, акумулацију и однос) јесте трансформација. Она подразумијева промјену лика (физичку или психолошку) унутар приче. При обликовању ликова, стварни писац
је наративном ситуацијом и природом наратора ограничен
у пласирању извора информација. Могуће су три опције: лик
сам приповиједа о себи и својим карактеристикама као ликнаратор; екстерни наратор саопштава информације о лику и
његовим карактеристикама и из посту пака лика се изводе
закључци о њему и његовим карактеристикама. Под утицајем
радова Јозефа Јуена8, Шломит Римон Кенан сматра да постоје два основна типа текстуалних индикатора карактера: (директно) непосредно дефинисање и (индиректно) посредно
представљање. „У првом слу чају, особина се именује помоћу
придева, апстрактне именице или неке дру ге врсте именице,
или целим исказом. У дру гом слу чају, међу тим, особине се
не именују већ се на различите начине приказују и егземплифику ју, тако да се читаоцу оста вља да изводи закључке о
8

Ра дови Јозефа Јуена писа ни су и обја вљива ни на хебрејском и
нису, осим понеког са жетка, преведени на енглески језик. У њима
се посебно бави питањима лика у наративном тексту. Дио његових
размишљања нашла сам у тексту Ewen & Rimon Kennan, Modern
Approaches to Character Reconstruction, који је обја вљен у књизи
Ruth Sheridan, Retelling Scripture: ’The Jews’ and the Scriptural Citations in John 1:19–12:15, Austra lian Chatolic University, 2010, 73–77,
http://books.google.ba/books?id=N5srj-yUeBYC&pg=PA73&lpg=PA
73&dq=Joseph+Ewen+Tel+Aviv&source=bl&ots=BweFESzYDT&sig=
6NfX5Q_I1jieZysm_iYA9QnqJfo&hl=sr&sa=X&ei=BmDAUIzdKM
XjtQax_IDIBg&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onepage&q=Joseph%20
Ewen%20Tel%20Aviv&f=false (С. М.).

132

С. Мацура: Наратив и ликови у роману Отворен прозор Десанке Максимовић

особинама које су имплициране“9. Директно приказивање је
веома често у књижевности и сматра се таквим само ако долази од најау торитативнијег наратора (или нараторског гласа) у наративном тексту. Индиректно представљање је присутно ка да се нека особина не спомиње, већ се показу је и
објашњава на неке дру ге начине (радњом, говором, описом
спољашњег изгледа који некада говори сам за себе, а некада
наратор наглашава повезаност спољашњег описа и неке друге особине...). Када је у питању представљање пу тем радње,
могуће је разликовати извршење неуобичајене радње, извршење уобичајене радње (њено понављање), неизвршавање
уобичајене радње, неизвршавање очекиване радње, те размишљање које претходи њеном чињењу или нечињењу. Нпр.
када неки лик у одређеним интервалима, готово ритуално
извршава неку радњу, па једном пропусти да је то учини; када неки лик пропушта да учини оно што је очекивано да учини; када неки лик много размишља о нечему, али то не реализу је, та да чин размишља ња често ука зу је на скривену
особину тог лика и наговјештава стварне или могуће узроке
за њено скривање. Када је у питању представљање пу тем говора, он на особину лика може указивати својим садржајем,
али и формом у којој је исказан. Кроз разговор, његов садржај,
тон и облик између два лика могуће је карактерисати и лик
који говори и онога коме говори. Када је говор индивидуализован, његова форма и стил могу упућивати на много тога
– нпр. поријекло, етничку припадност, припадност одређеном дру штвеном сталежу, професију, ниво образовања и сл.
Стил говора некада упућује и на индивидуалне особине лика,
а не само опште одреднице. Најчешћи начин за упућивање
на карактеристике неког лика одувијек је био његов физички
изглед. У вези са тим, треба направити дистинкцију између
оних особина лика на које он може и оних на које он не може
утицати. Између визуелних елемената лика на које он не може
9

Šlomit Rimon Kenan, Narativna proza, наведено издање, 77.
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утицати10 (попут изгледа и дужине носа, висине, облика главе, ушију, усана и сл.) и његових карактерних особина некада
постоји веза, а некада је она само наговијештена и указује на
нешто друго. За анализу лика важнија је она група визуелних
особина на које је могуће утицати, те ту постоји условљеност
(каузалност – Јуенов термин, С. М.)11 између њих и карактера
лика. Некада је особина која није визуелног карактера приписана лику као цјелини, а има дру го значење што Јуен назива ’привидним описом’ који је често синегдохског карактера. У изградњи карактера лика партиципира и његово
окружење, које је један од метонимијских инструмената наратора. Још један од начина за карактеризацију ликова је и
аналогија. Док је Ј. Јуен третира као независан тип карактеризације, Ш. Римон Кенан је сматра допу ном карактеризацији12, али је обоје виде као текстуалну везу која не зависи од
каузалности у наративном тексту. На који год начин доприносила карактеризацији лика (именом, пејзажом или аналогијом између ликова самих), аналогија наглашава сличност
или различитост између елемената који је творе и може бити
експлицитна (јасно исказана) или имплицитна (отворена за
то да је читалац сам нађе). Пејсаж није човјекова рукотворина, па је у функцији обликовања ликова прису тан више на
нивоу фабуле и приче, а мање дјелатног принципа ликова.
Он често кореспондира не само са карактером, него и са тренутним расположењем ликова. Ана логија између ликова
честа је у књижевности. До ње долази, нпр. када су два лика
ситу ирана у слична окружења и околности које апострофирају сличности или разлике између њихових карактера.
10
11

12

Или бар није могао утицати до појаве естетске хирургије (о. п. С. М.).
Ј. Ewen & S. Rimon Kennan, Modern Approaches to Character Reconstruction, који је обја вљен у књизи Ruth Sheridan, Retelling Scripture: ’The Jews’ and the Scriptural Citations in John 1:19–12:15, на ведено издање.
Исто и Šlomit Rimon Kenan, Narativna proza, наведено издање, 86.
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3.
Роман Отворен прозор има неуобичајено велики број
ликова – преко седамдесет13. Не само да су бројни, они су и
веома разноврсни, како по свом поријеклу, нивоу образовања, социјалном и материјалном статусу, карактерима и интересовањима. Обу хватају припаднике готово свих социјалних слојева – од си рома шних рад нич ких породи ца, до
министра у вла ди. Ка да се има на уму ово разнолико мноштво, прије него што се присту пи читању Отвореног прозора, поставља се питање која би то тема, а да није у питању рат,
била тако обу хватна да их у себе све инкорпорира. Одговор
је изнена ђу јући за свакога ко по први пут чита овај роман
– та тема је туберкулоза! Тема на први поглед ни мало литерарна, а са Десанкиним тематским кру гом готово неспојива.
Ипак, попут рата, бактерија туберкулозе не признаје друштвене слојеве и своје жртве бира безмилосно. Што је неко
млађи, њежнији, бактерија је су ровија. Што је околина склонија томе да се претвара како је све уреду, болест је смртоноснија. Ма колико ова тема изгледала необична и архаична,
изненађу је медицинска чињеница да је и данас више од двије милијарде људи зара жено бактеријом Mycobacterium tuberculosis и да се годишње њихов број увећава за девет милиона. Из те перспективе гледано, тема туберкулозе одједном
више не зву чи ни архаично, ни неактуелно14. С тим у вези је
и наративно вријеме у овом роману, јер се временски оквир
само наслућу је, а нигдје не апострофира. Једина темпорална
одредница је готово непримјетно навођење Првог свјетског
рата, што указу је на то да је послије њега услиједио и Дру ги.
У међуратном времену, Први свјетски рат је називан Великим
13

14

У Регистру имена ликова које нуде Целокупна дела Десанке Максимовић, том 4, нав. издање, 811–812 има их 75.
Основна разлика је у томе што је у вријеме о којем је роман написан ова болест лијечена хируршки и симптоматски, а данас су у
употреби антибиотици.
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ратом, а не првим и то „исклизнуће“ у тексту је утицај времена у којем је роман писан (објављен је 1954) на презентацију времена о којем се пише. Неинсистирање на времену
дешавања даје ноту универзалности приказаним догађајима,
јер тиме што нису каузално везани за одређено вријеме постају отворени за времена која долазе.
Поступци у обликовању ликова у уској су повезаности
са позицијом наратора у наративном тексту. У Отвореном
прозору, наратор је екстерни15, што допу шта потпу ни увид у
уну трашњи свијет свих ликова, без рестрикције. Ипак, та
нарација није у потпу ности објективизирана и дата са неопходне дистанце, јер се на појединим мјестима у наративном
тексту губи гра ница између објективне нара ције и личне
ситуације (примјера је много, наводимо два):
„Све напоре хигијеничара да код народа пробуде здравствени смисао сматрао је су више слабим према стра ховитој сна зи којом је болест после Првог светског рата
јурнула на наш [умјесто његов, о. п. С. М.] мла ди, претежно сељачки народ.“ (стр. 10)
„Желео је да наједном прескочимо [умјесто прескоче,
о. п. С. М.] векове после којих је веровао да ћемо и ми
постати иму ни.“ (стр. 11)

До половине романа, готово на свакој или свакој дру гој
страници овог обимом немалог наративног текста, уводи се
по један нови лик, и то тако да се ду го не назире његова повезаност са оста лим ликовима. У дру гој половини романа
сви ликови бивају сведени под раван болести која их повезу је, било зато што су обољели, било зато што је оболио неко њима близак, или се против болести боре као љекари или
као политичари, за неке ликове се открива да су боловали и
оздравили, али тек након што се нађу у контакту с неким код
15

Позицију наратора посматрамо кроз призму терминологије Мике
Бал (екстерни наратор, наратор свједок и наратор везан за лик)
(о. п. С. М.).
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кога препознају сиптоматику туберкулозе. С обзиром на
екстерну позицију наратора, која му дозвољава приступ свему у исто вријеме, примјећу је се да су ликови у наративни
текст увођени доста шаблонизирано – након физичког описа слиједи кратак преглед дру штвеног статуса и активности
датог лика, те је у тим сегментима фокализација сведена на
минимум. Више него директни описи, ликове ослика вају
њихови међусобни односи, дати дескриптивно, кроз ток мисли на сједници вијећа Медицинског факултета. То се посебно односи на универзитетску професорску заједницу
чији су припадници именовани без префикса професор или
доктор, без имена, са мо презименима (Жарковић, Симић,
Марков, Пашковић, Стевановић и сл.). Њихове међусобне
релације истовремено осликавају ускоумност, затвореност
у мале, уређене свјетове, уну тар којих су себи сами све и свја,
а у које се нико осим њих самих не уклапа. Наравно, ти професорски свјетови су изразито међусобно инкомпатибилни
што се одра жава како на њихове међусобне односе (ако је о
односима уопште и могуће говорити, више је у питању привидна коегзистенција), тако и на успјех свих њихових појединачних теорија о томе како је могуће побиједити туберкулозу. Овај слој ликова послу жио је за беспоштедну критику
дру штвених односа у којима је туђи неуспјех ва жнији и од
властитог успјеха, чак и када је у „игри“ поку шај искорјењивања опаке болести.
Дру ги слој су љекари и медицинско особље у санаторијуму. За разлику од универзитетских професора, они су описани кроз међусобне дија логе, а не уну трашње монологе о
дру гима. И код њих недостају титуларни префикси, дата су
презимена (Стева новић, Ива новић, Перић, Зајц, Карган,
Милишић), али уз њих иде и додатно слојевито нијансирање.
То нијансирање почива на односу према професији и Хипократовој заклетви, према пацијентима и породици, тако се
међу њима налазе фанатични поборници борбе против туберкулозе (Стева новић), одлични хирурзи који насту пају
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алтру истички и све своје знање ста вљају у слу жбу држа ве
која их треба, без обзира на ниво зара де и услове живота и
рада (Ивановић, Зајц), али и они који отворено признају „да
ће у санаторију му седети само док њему треба“ (стр. 63), док
не нау че све што им треба за покретање приватне праксе на
којој ће зара ђивати (Милишић). Овом слоју ликова припадају и љекари који својом нестручношћу и одбијањем да признају да се не умију изборити са озбиљним болестима у смрт
воде пацијенте, до краја им напла ћу јући сваку своју посјету
(дома ћи љекар, чичица Петровић). И међу љекарима има
болесника који се боре не само са туберкулозом код својих
пацијената, него и код себе самих, али и код чланова својих
најужих породица (Ивановић, Стевановић, Неда). У њиховом
описива њу честе су реминисценције које имају функцију
пунктуалних ретроверзија и које попу њавају празнине наста ле и оста ле при увођењу у сиже дру гих ликова. Та ко је,
нпр. однос између др Ивановића и Миле Поповић „исцјепкан“ у пет дијелова који су расу ти по тексту и када их се разабере из мноштва дру гих информација, постаје јасно да је
она била болесна, да су се упознали у санаторију му, те да су
раздвојени због њеног студија медицине, током којег она
ра ди као васпитачица у богаташкој кући у којој примијети
да је болесна дјевојчица Ива на, коју преко др Ива новића
након бројних перипетија са Иванином баком (старом Ђерићком, која не прихвата да јој је уну ка болесна од туберкулозе) смјешта у санаторијум у минут до дванаест и тиме јој
спасава живот, да би на крају фабуларне осе он планирао да
је запроси. Ово је само један у низу примјера испреплетености
односа између ликова.
У том смислу, најзанимљивији је трећи слој ликова који
чине болесници. Оно што им је заједничко је да су представљени својим именима, ријетко и презименима. Могуће их
је подијелити у двије гру пе – на оне који су у санаторију му
или су у њему били и оздравили су, и на оне који су болесни,
али то не схватају довољно озбиљно или их околина спречава
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да се својом болешћу позабаве, те углавном умиру. С њима
у вези је и четврти слој ликова, који чине породице обољелих,
политичари и новинари, комшије и пријатељи, сви међусобно
повезани. Мозаичка организација фабуле у сиже доприноси
утиску постојања кризних и одсуства развијених фабула, што
суштински није тачно. Наиме, већина секундарних фабула је
развијена, али су приказане испрекидано, те тешко дају утисак
континуитета. То је и једна од основних слабости овог романа, који би уз дру гачију тексту ру био много динамичнији и
кохерентнији, те се фабуларна нит не би толико често прекидала и настављала. Добар примјер за ово је лик Маре Марков,
супруге инжињера Маркова, који је брат др Маркова, фармаколога и професора Универзитета. Мара је болесна и већ три
године је у санаторијуму који води др Стевановић, који покреће широку анкету о начинима борбе против туберкулозе
у који жели да укљу чи све слојеве друштва (наравно, и Мариног дјевера). Мара је, истовремено, обољела од тзв. санаторијумске болести, јер остаје тамо иако је здрава, у страху од сусрета са стварношћу која није онаква какву је оставила. Њен
супруг има љубавницу и не намјерава поново да живи са својом женом, престаје да јој шаље новац и да се интересује за њу.
Притом, Мара је чудан, инфантилан карактер, који живи у
свом свијету у којем се дословно игра луткама, а и себе саму
често доживљава као једну од њих. Та и таква Мара, неспособна за суштинско и озбиљно поимање основних аспеката
живота на крају романа постаје десна рука др Ивановићу који
почиње да ради у сеоском диспанзеру, што изгледа веома нереално и доприноси општем утиску исфорсиране идиле коју
мало шта нарушава. Таква је и слика санаторијума, у којем је
умјесто на болести, нагласак на идеалним условима за опоравак, у којем болесна дјеца толико уживају да одбијају да се
врате кући, својим родитељима (!).
Уопште, типизираност ликова који су или шаблонизовано сведени у црно-бијеле границе или су из дерогативног
ушли у изразито афирмативно стање у погледу борбе против
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туберкулозе, те су тиме из тамносиве зоне ушли у круг бијелог, дјелу је пома ло наивно и извјештачено. Идеа листичка
слика села као колектива који нема негативности и у којем
појавом диспанзера чак и алкохоличари престају да пију, додатно доприноси на веденом утиску. Додир са реалношћу
осјети се више у дијеловима у којима је, нпр. по жељи министра здравља (иначе адвоката!) управник санаторијума постао
његов савјетник, да би на крају извршио самоубиство суочен
са немогућношћу остварења бар малог дијела својих визионарских замисли. У сукобу са огромним државним апаратом,
окошта лим, нефлексибилним и изразито одбојним према
свему иновативном, снажан, моралан и високо професионалан карактер разбио се као талас о хриди, не успијевши оставити било какав траг осим оног су штинског, лијечничког
(спасио је стотине живота својом стручношћу и храброшћу),
а управо је мјесто лијечника напустио како би се из политике борио против ње. У таквој борби Давида против Голијата,
Давид ни тада, а ни сада нема шансу за побједу. Хидра, како
је у овом роману метафорички назив за туберкулозу која своје „пипке“ пру жа ка свим органима, није била тако упоран
противник као уходани административни систем који не
допушта промјену било које врсте. Један од успјелијих ликова је новинар Чапета, који је репрезент оног типа журналиста
који се идентифику ју са темом о којој пишу и врло брзо постају „стручнији“ од стручњака које интервју ишу. Некако,
сваки од 75 ликова репрезент је одређеног типа и у томе нема
битних одсту пања. На тај начин у роману је дата критика:
одређених дру штвених односа, летаргичности ака демске
заједнице, недовољне образованости (дословно затуцаности)
народа који се радије поводи за чудотворним рецептима који
лијече све, неголи да оду љекару (питање које је и данас актуелно, само се рецепти не налазе у „дијетним“ књигама, него су
у форми чудотворних иму нолошких пилула!), неразумијевања околине, лошег положаја умјетника, диригованог бунта
студената, малограђанштине и малоду шности...
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4.
Најуспјелији дијелови овог рома на сва ка ко су описи
пејса жа, који подсјећају на пјесничке слике Десанке Максимовић и једини упућу ју на то да су произашли из истог пера.
То је посебно слу чај у дијеловима текста у којима су описани
вјетар у Београду и природа под снијегом у Словенији – чини
се као да ће из тих описа изронити и заплесати Десанкине
Сребрне плесачице.
Успјели су и аутопоетички дијелови текста у којима се
распра вља о потреби за „рома нима са тезом“ и њи ховим
могућностима:
„Писци! Колико их је прошло кроз санаторијум и свакога
је покушао да одушеви [др Стевановић, о. п. С. М.] за писање оптимистичне драме или романа о проблемима туберкулозе. Нарочито је веровао у мла дог приповедача
Тешића... Њега је сваки дан обилазио и наговарао да напише популарно дело у којем би средиште био живот и рад
у санаторијуму... Писац се бранио да то није тема за њега...
Тема никад не треба да вас плаши... Сетите се руских романа с тезом. Шта има узбудљивије од тога! Писац је ћутао... Сви су исти. Пу на су им дела љубавних историја,
пејзажа, неких ситних заплета. Ниједан да се сети проблема који би цела земља требало да решава...“ (стр. 163–164)

У њима се, можда, диску ту је и са питањем дру штвено ангажоване популарне литерату ре и њене употребне вриједности.
Основни утисак након анализе овог романа је тај да су
у пра ву критичари који тврде да је умјетничка вриједност
овог сегмента умјетничког стваралаштва Десанке Максимовић далеко иза вриједности њене поезије. Једноставно, обимна романескна форма није „добар терен“ за њен списатељски
дар. На тренутке, преплитање великог броја микро наратива и секундарних фабула доводи до кидања основних нити
које повезу ју дјело и тај утисак њихово касније, вјештачко
„лемљење“ не убла жава. Мноштво релација међу ликовима,
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који некако сви једни са дру гима „морају“ да буду повезани
било родбинским, било пријатељским, било болничким везама додатно оптерећу је текст и на моменте га чини тешко
проходним. Ипак, из оваквог општег утиска издвајају се они
дијелови у којима су успјеле метафоре, описи како природе
и ентеријера, тако и слојевитости људских осјећања, жеља и
недохватних снова који подсјећају на пјесникињу Десанку.
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Sanja Macura (Banja Luka)
NAR RATIVE AND CHARACTERS
IN DESANKA MAKSIMOVIC’S NOVEL
OTVOREN PROZOR
Summary
A paper „Narrative and characters in Desanka Maksimovic’s
novel Otvoren prozor“ of fers analyses of narratological aspects
with special stress to relations bet ween narrative, characters,
fable and time in the above mentioned narrative text. Analyses
showed that fable of the novel is crissossely dissected by numerous micro-narratives and thus for composed as a mosaic. That,
toget her with a large number of characters (75 of them), all of
them interrelated, burdens text and makes it occasionally barely
impenetrable. A significant number of vacancies is filled by numerous informative punctual retroversions. The best parts of this
novel are descriptions of ex terior and interior, as well as auto-poetical dia logues.
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Весна Цидилко (Берлин)

ЛУДИЛО СРЦА:
О МОТИВСКО-ТЕМАТСКОЈ СТРУКТУРИ
РАНЕ ПРОЗЕ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: У тексту се разматра мотивска и тематска, мањим делом и формална структура ране прозе Десанке Максимовић на основу примера из њене прве објављене збирке Лудило срца. Анализа овом књигом обу хва ћених приповедака
показује доминацију мотива љубави и смрти и блискост са поетиком експресионизма и европском књижевном традицијом.
Кључне речи: смрт, пролазност, љубав и еротско, Ерос и
Танатос, социјална тематика, психолошко, психопатолошко,
експресионистичка проза, епистоларна проза.
1.
Десанка Максимовић се, као што је познато, у књижевности јавила поезијом и реципира се како у земљи свог порекла,
тако и другде, првенствено или чак понегде искљу чиво као
песникиња1. Њену прву прозну књигу Лудило срца, која обухвата приповетке настале од средине двадесетих до почетка
тридесетих година прошлога века, објавила је 1931. године
Српска књижевна задруга у библиотеци Савременик. Приповетке из ове прве збирке већином су претходно објављиване у
1

То је слу чај код немачке рецепције ове ауторке. У немачком преводу до са да на лазимо са мо њене песничке збирке.
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часописима Мисао и Летопис Матице српске или у Политици.
У каснијим издањима прва збирка приповедака Десанке Максимовић мењала је првобитни обим и садржај2. У првом издању нашло се 12 прича3 којима се већ тада призната песникиња
по први пут читалачкој публици представила својом прозом.
У овом раду ће се поред скицирања неких формалних карактеристика пре свега покушати разоткрити мотивска и тематска структура ране приповедне прозе Десанке Максимовић.
2.
Када је у питању Десанка Максимовић и њено књижевно
стварање често наилазимо на тврдњу да се она „развија мимо
свих утицаја“, из чега резултира индивидуалност како њеног
литерарног полазишта, тако и уметничког израза. Јединственост уметничког, у овом слу чају књижевног израза, чини нам
се неспорном. Међутим, питање уплива књижевних струја и
културних и других развојних линија ипак се не може заобићи. Почетке свесне конфронтације са овом проблематиком
већ делимично на лазимо у истра живачким и едицијским
радовима. Тако приређивач четвртог тома целокупних дела
Десанке Максимовић, Ана Ћосић Ву кић, говорећи о приређивачком концепту ауторке приликом изла жења збирке
Како они живе која је изашла из штампе 1935. године, наводи
да је ауторка приређу јући збирку наслов приповетке „Како
они живе“4 изменила у „Тужан сусрет“ и изводи следећи закљу чак: „Овакву промену може да објасни претпоставка да
2

3

4

Више о томе виде ти у на помена ма уз че тврти том целокупних
дела: Десанка Максимовић, Целокупна дела. Том 4. Проза. Књига
прва. Романи. Књига дру га. Приповетке. Приредила Ана Ћосић
Ву кић, Београд 2012, стр. 786–788.
„Лудило срца“, „Сирома хова шетња“, „Невидљиви трун“, „Последњи сат“, „Директорове гуске“, „Теткина удаја“, „Љубавно бу нило“,
„Школска сла ва“, „Бакино гостовање“, „Како је полудео обућар“,
„Разговори“, „Табла, креда и сунђер“.
Под тим насловом приповетка је први пут објављена у Политици.
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је Максимовићева у наслову „Како они живе“ открила општи
смисао адекватан социјалном значењу целине обједињених
појединачних приповедака и као такав желела да искористи
на нов начин. Селећи се из периодике у књигу, приповетка
„Како они живе“ добила је нови наслов – „Тужан сусрет“, и
адекватно се стопила у општи тон слике једног доба коју је Десанка уоквирила насловом. Употребом овог наслова у још ширем и обу хватнијем значењу, као обједињујућег за све приповетке објављене у СД 45, Десанка Максимовић је начинила још
један корак даље и заправо исказала аутопоетичку свест о социјалној тенденцији као доминантној и дијахронијски константној преокупацији своје приповедачке прозе у целини.“6
Социјалне тенденције у литератури са једне стране представљају ванвременску појаву, са друге је то, међутим, централна одлика једног од књижевних праваца који су тридесетих
година прошлога века одређивали развојни ток српске књижевности. Приповедачкој прози Десанке Максимовић се осим
тога не може оспорити од самог почетка евидентна блискост
са реализмом која такође представља једну од константи њеног
прозног дела. Једна од одлика ауторкине ране прозе, склоност
ка психолошком скицирању ликова и наглашавање осећајног
момента што се манифестује као преферација одређених тема
и мотива, о чему ће у анализи појединих раних текстова7 бити
више речи, као и чињеница да се у некима од раних прича појављују као јунаци типови, а не карактери8, откривају додирне
тачке са неким аспектима експресионистичке прозе9.
5
6

7
8

9

Скра ћеница се односи на Сабрана дела, том 4.
Ана Ћосић Ву кић, Напомене. У: Десанка Максимовић, Целокупна дела. Том 4. Проза. Књига прва. Романи. Књига дру га. Приповетке. Приредила Ана Ћосић Ву кић, Београд 2012, стр. 787.
Пре свега „Лудила срца“.
На пример „сиромах“, „сирома хова жена, „дете“, „адвокатица“,
„гробар“ у „Сирома ховој шетњи“ или сви ју наци у „Разговорима“.
„/.../ der künstlerische Ausdruck wird unter dem Einfluß S. Freuds primär
auf persöhnlich-psychologisierte Basis, in Nachfolge F. W. Nietzsches auf
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3.
Почеци озбиљнијег прозног стваралаштва Десанке Максимовић поклапају се са њеним првим боравком у Француској
половином двадесетих година10. Средином октобра године
1924. допутовала је у Париз и тамо боравила као стипендиста
француске владе до јесени 1925. године. Једна од приповедака укљу чених у њену прву збирку, „Невидљиви трун“, иначе
први пут објављена 20. марта 1930. у Политици, јасно је обележена и евентуално инспирисана боравком у француској
престоници. Централна тема приче је смртност и неумитност,
али и необјашњивост човечије пролазности, приказана кроз
судбину девојчице Бланш, кћеркице ауторкиних суседа, која
умире од мистериозне врућице и поред поку шаја лечења.
Људска немоћ пред смрћу, без обзира на напредак у савлађивању природе, развитак медицине, науке и технологије уопште које се откривају само као варка, без обзира на убеђење
човека да може савладати и себи потчинити све11, беспомоћност и игноранција нематеријалне, мистичне и непознате
стране људског бивствовања, главни су исказ и централна
пору ка текста. Средишњи мотив је смрт који ауторка делимично разрађу је у форми алегорије, почињући своју причу
историјом сопственог ручног сата кога часовничар не успева
да поправи и са чијим кашњењем и коначним непоправљивим кваром се власница и мајстор морају помирити, као и

10

11

die Grundlage rauschhaft – ekstatischen Erlebens gestellt. Psychologischen
Dispositionen als Ideen, Themen und Motiven der Kunst wird formale
Autonomie gewährt /..../. Die bes. F. Kaf ka prägende Epik des E/xpressionismus/ präsentiert existentielle Modellsituationen der Verlassenheit,
Isolierung und bis zur Schisophrenie reichenden inneren „Zerrissenheit“ des Menschen“, iz: Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie.
Ansätze – Personen – Grundbegrif fe. Herausgegeben von Ansgar
Nünning, Stuttgart, Weimar 1998, str. 141.
Прича „Лудило срца“ обја вљена је 1924. у упра во основаном часопису Мисао.
Шта посебно карактерише данашње дру штво.
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људи са пролазношћу и смрћу. Прича о сату је као и она о
судбини ма ле Бланш прича о смрти, али у свету машина.
Персонифицирано приповедање о сату12 које прожима цео
текст, налазимо већ на почетку приче у дру гој реченици:
Он је ку цао мирно, од мерено, неким бистрим гласом
какав се само на ливади у вече изненадно зачу је у сплету
високих тра ва.“13
Часовничар узима пру жени сат „ /.../ са неком неприкривеном жудњом. То је била нека страст ка кву имају они
од којих за виси нечији живот.
– Шта му је? – упита као да је реч о људском бићу.14

Као такво сат осећа и његова власница која на часовничареву примедбу да сат мора детаљно прегледати и евентуално
„спирализовати“ реагу је као да се ради не о мртвом предмету, већ о блиској особи:
Реч „спирализу је“ ме је забринула као кад лекари говоре
неке неразу мљиве речи над болесником: апендицитис,
локална анестезија, плеу ритис и слично.15

Тако опис коначног престанка рада сата, машине за мерење времена, постаје опис смрти:
/.../ часовници као и љу ди сигурно имају своју судбину.
Мој часовник је и да ље ћу дљи во, као ватра плућ них
болесника, час се дизао час се спу штао над пра вим временом. И јед ног вече ра безброј његових ко ту растих
срда ца зау век ста доше. Ду ша ма ле сребрне ствари одле тела је богзна куд. /.../ ја сам тог вечера мисли ла на
весели ру мени сатић што је ку цао некад у грудном кошу
ма ле Бланш.16
12

13
14
15
16

Персонифика ција је ка ко зна мо једна од најчешће коришћених
стилских фигу ра ка да је реч о алегоријском приповедању.
Десанка Максимовић, Целокупна дела. Том 4, Београд 2012, стр. 534.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 534
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 534
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 535
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Прича о сату се креће рубом алегоријског и параболе,
која је у књижевности 20. века често један од начина конфронтације са човековим стра ховима, недоу мицама и сумњама
како је налазимо код Кафке, Бекета или Пинтера на пример.
Да је смрт једна од централних тема и мотива ране прозе
Десанке Максимовић потврђује и „Сиромахова шетња“ где се
поред социјалне тематике и реалистичког осликавања градске
радничке средине која се ставља у контраст са слојем добростојећег градског становништва17 болест и смрт налазе у жижи
интересовања ауторке. Сиромах и његова породица (жена и
дете) одлазе у скромну недељну шетњу која се завршава на
гробљу18 где сиромах изненада добија срчани напад и умире.
Поред наглашених социјалних мотива – чак и на гробљу постоје богаташки и сиромашки квартови19, у конфронтацију са
17

18

19

Тако сирома хова жена своме му жу прича о кући оних код којих
пере рубље:
„Их, да знаш како адвокатица воли оно своје ку че. Више га пази,
боже опрости, него ја ово своје дете. Сваки дан га мије миришљавим сапу ном као онај што си ми га о свадби донео. После га према зу је неким мирисом, па га по цео дан држи у крилу. Да ти је
са мо видети како му је креветац уредила, сав је од перја.“
„Шта ће беспослена“, одговори муж мирно и мудро, тра жећи нешто под излизаном сламњачом своје постеље.“, Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 544.
Француски историчар Филип Аријес, припадник француске историјске школе у оквиру групе „Annales“ која у историјским студијама
повезује социолошки и историјски приступ и методе, стављајући у
жижу интересовања историју свакодневног живота, у својој књизи
„L homme devant la mort“, у немачком преводу насловљене са „Geschichte des Todes“ tj. „Istorija smrti“, даје свеобу хватну слику аспеката
повезаних са смрћу и умирањем кроз историју, поткрепљујући своје излагање између осталог и примерима из књижевности и сликарства. Једна од глава књиге посвећена је теми посете гробљу, више о
томе у: Philippe Ariès, Geschichtedes Todes, München 1997, стр. 603.
„Жена је /.../ је била нестрпљива. Хтела је час пре на гробље. Сиромаси се радо шетају по гробљанским квартовима где су сахрањени
богаташи.
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смрћу укљу чује се један нови аспекат: религија. Њена улога
своди се на утеху и обећање праведности у посмртном животу,
вера у то се, међутим, под утицајем животних прилика губи:
„И тај Бог је ду шманин“, хтеде жена да хули, „неком да
све, а неком ништа“.
„Ћу ти“, рече човек скоро плашљиво.
Њему се увек чинило да ће после сваке речи жалбе доћи
нека нова беда као казна. Бог му се приказивао као врховни послода вац, и неко ко много више брине о раздеоби
хлеба на земљи него о кретању звезда.20

Разлика у степену и карактеру вере у загробни живот21
и на гра ђивање пра ведника после смрти пома ло на ивне и
припросте жене и њеног су пру га кога је животно и радно
искуство учинило скептичним и повело скоро пут атеизма,
све се више смању је:
„По цео дан сам у тој фабрици ко у паклу. Неки Пајо Ракин ка же: да ће нам у паклу бити још сто пу та врућије,
али ја не веру јем. Горе жеге не може нигде бити.“
„Па нека је и горе, нећеш ти та мо. Та мо иду грешници“,
поку ша жена несигурним гласом да га теши.

Али ни она у ствари није никако могла да уобрази како
би наједанпут, па ма то било и после са ме смрти, могао да
насту пи неки вечни одмор и одсуство патње. Потајно се и
она плашила да и горе не буде каквих огромних паклених

20
21

Кад су та мо стигли, већ се смрка ва ло. Ка мени анђели на богаташким гробовима смешили су се бла го под вечерњом све тлошћу.
И чинило се ту све као у крилу белих вечерњих обла ка. /.../ иза
белих мра морних споменика ши ри ло /се/ једно дру го гробље,
црно и пространо, са безброј једноликих крстова, који су као војска један дру гог гледа ли у зати љак“, Десанка Максимовић, оп.
цит., стр. 546.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 545.
Више о томе и социолошко-историјској слици виђења загробног
живота у одељку „Die Angst vor ewiger Verdammnis. Purgatorium
und Reich des Harrens“ у: Philippe Ariès, оп. цит., стр. 195–198.
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фабрика, да се међу пакленим мукама не нађе и прање рубља.
И као најсмелија нада у за животну правду јављала се каткад
мисао: да ће можда они који су на земљи патили на небу
уживати, и они који су уживали да ће тамо патити. Мисао о
ма каквој једнакости није могла никако да појми.
/.../ У идућој улици свратили су у једну кафану /.../ И док
су пили, она наједанпут, као да је једино то на свету занима, живо упита му жа:
„Да ли, као што неки ка жу, у рају има јела и пића?“
„Нема тога на ономе свету“, одговори он. „Што овде уграбимо, то нам је.“
И он искапи своју чашу до дна.22

Оно шта преостаје је су рова социјална стварност која
кулминира у гротескном крају приче:
И прва утеха што је сирома хова жена чу још нејасно беше
гробарева реч:
„Ћу ти, сви ћемо једном у земљу. Видиш колико их је. Бар
нећеш морати да пла ћаш кола.“23

Више реа листична, него црноху морна примедба, с обзиром на материјалну ситуацију удовице и чињеницу да је
сиромах ионако за ту кобну последњу шетњу обу као своје
једино „добро“ одело“24.
И „Бакино гостовање“, објављено заједно са „Сирома ховом шетњом“ у истом броју Политике, по основној интонацији лирски текст који предста вља на говештај ауторкине
богате дечије књижевности, завршава се апострофирањем
мотива смрти – сликом стра ха од неизбежности краја живота који нас прати од појаве свести, од детињства, али и од
22
23
24

Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 545–546.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 546
Пси холошко-социјална па нора ма чији су ју на ци више типови
него карактери је и приповетка „Кућа на продају“, у чију детаљнију ана лизу се на овом месту из разлога просторне ограничености не улази.
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помисли на то да се овај свет може напустити негде дру где,
а не „код своје куће“ и без растанка са својим блискима25:
Али бака се нешто за мислила и почела да говори шапатом, као да се плашила да је не чу је још ко сем деце.
– Увече ми буде нарочито тешко. Они поспе, а ја се са мо
окрећем у кревету. Све ме нешто страх да не умрем тамо,
па да вас још једном не видим.
Бакине очи су се замаглиле /.../ У вечерњој полу тами чуо
се дечији јецај, пригу шен и дубок. Деца су се чврсто и са
стра хом ухватила за ру ке. Она су добро разу мела њене
речи, њену жалбу и неизбежност нечега страшног и тамног што вреба баку као баук из шу ме.26

Мотив смрти доминира и у насловној приповеци збирке „Лудило срца“27. Радња се дога ђа на селу, преовла да вају
лирски описи, које и иначе по правилу налазимо у песникињиним раним приповеткама28. Они су овде, међу тим, често
уклопљени у неочекиване, чудне слике јер се сусрећемо са
шту рим констатацијама, прожетим необичним метафорама
и атрибу тима, неконвенционалним језичким конотацијама
и склоповима 29. Резултат та квих стилистичких за хвата је
експресивност приповедања у првом лицу о свету који је
тајанствен, туђ без да приповедачица може да појми узрок
томе. Узрок који са мо наслућу је и који јој се открива тек у
току приче. Главни мотив је страх од смрти, који се ја вља
неочекивано и резултира из доживља вања свакодневице,
чинећи се само на први поглед необјашњив – док нараторка
25

26
27

28

29

О ритуа лима повеза ним са умира њем и са мртником више код
Philippe Ariès, оп. цит., стр. 181ff.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 560
Прича је први пут објављена у часопису Мисао 1924. године, књ. 15,
св. 7/8, стр. 988–998.
„Мој пријатељ се увек тру дио да као цвеће са лива де узбере за
мене што више лепих часова са времена које је покрај нас текло.“,
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 528.
„жу ти дан“, „бити болесно расположен“, „пролазна лаж“, итд.
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не схвати да су смрт и страх од ње неодвојиви од онтолошког
бивствовања30. Меланхолични описи природе који су део
почетка приче сигнализују одбијајуће, непојмљиво и неизбежно људске пролазности31, чак и када су повезани са сликом
обиља и пулсирајућег живота. Тако на самом почетку приче
налазимо слику човека који са уживањем под шатром на сеоском вашару једе лубеницу, што код приповедачице евоцира сећање на болницу за време Првог светског рата и отворене трбу шне ду пље мађарских војника. Потом су јој „кроз
свест ду го лу тале неке две су ве жене које сам једном видела
како босоноге, једући врло крупне кру шке, трче на друм да
виде пратњу сеоског кмета.“32. Главна и једина мисао је она о
смрти и пролазности и свест да је човек ту сам, сам са својом
ду шом, да парафразирамо Десанку Максимовић. Такав став
резултира резигнацијом и закључком о бесмислу живота јер
„како је све бесциљно и празно, и сасвим свеједно, ма шта се
збило, пошто је свему исти крај /.../ зашто људи око нас и раде
и осећају и рађају, када се све завршава умирањем?“33
Из свега настаје сета и меланхолија коју други дијагностицирају као „неко тамно лудило срца“34, и која води у психопатолошко стање. Јунакиња није у стању да се ослободи мисли о
смрти, шта доводи до кризе и коначног раскидања љубавне
везе. Њено „тамно лудило срца“ постаје препрека животу и
показује се као девијација, за разлику од несвесности о људској
пролазности која пружа психичку и емоционалну заштиту,
ствара психичку стабилност и представља нормалност.
30

31

32
33
34

О феномену стра ха од смрти и конфронта цијом са том проблематиком у људској свакодневици, као и о социјалним и правним
оквирима, види: Philippe Ariès, оп. цит., стр. 160–166.
Тај сегмент текста се може разу мети и као алу зија на избија ње
првих симптома и настанак психичког обољења ју накиње.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 525.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 527.
Реплика коју понавља човек који приповедачицу воли, видети на,
пример: Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 528, 532, итд.
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У оваквим ситуацијама се посеже за оностраним, јер је
у човеку и та „жеђ за нечим чега ’можда има’“35, и тра жи утеха у религији – која, међу тим, не са држава истину и која је
је само самозаваравање и не ослоба ђа од ту ге, од депресије:
/.../ прича ла сам /.../ поново како има Бога, како сви који
умиру угледају пред смрт своје покојнике и зову их именима и пру жају им ру ке. Сигурно има Бога. Ето, толико
пу та ја вили су се у сан живима они који су поу мира ли,
па ка жу како је та мо лепо. Не треба да се бринемо.
И комично сам ужива ла у својим речима, које су биле
празне чау ре, и у дубини мене изазива ле ми неку доса ду
и ситост. На мерно сам бира ла тако бесмислене и немогуће доказе /../ да себе на му чим.36

Болесни дечак, син њеног пријатеља, исто је, као и главна ју накиња, свестан смртности и повредљив, снагу и утеху
му, међу тим, дају приче о Христовим чудима и непољуљана
вера у Бога. Колико је танка и повредива та заштитна опна
показу је се у томе да је он ипак скоро једина „сродна ду ша“37,
латентно подложна истој девијантној промени:
Још тога ме дана болело што ме дечак не упита да ли је то
било, и онда, знам, рекла бих му: како није било. И не зато
што можда није било, већ да видим да ли ће га икако заболети. Желела сам да га узнемирим. Знала сам да ће ме разумети.38

Негде при крају приповетке експлицитно се говори о
су морности, о „болесној наклоности“39. Текст представља у
целини једну врсту психограма главне ју накиње, дајући опис
настајања девијантне психозе, али у првом реду тематизу је
конфронтацију са човечијом смртношћу и пролазношћу.
35
36
37

38
39

Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 527.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 529.
Друга је младић на седељци, видети: Десанка Максимовић, оп. цит.,
стр. 532. Сусрет и разговор са њим резултира јасном, директном
болешћу.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 529, подву кла В. Ц.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 532.
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4.
Други централни мотив ране прозе Десанке Максимовић
је љубав и еротско. Љубав је такође један од најчешћих мотива њене поезије, а мотивско-тематска повезаност њеног лирског и прозног стваралаштва манифестује се и другде40. Док
у лирици налазимо тако рећи „конвенционални“ мотивскотематски сплет када је реч о љубави и љубавним осећањима,
у раној прози доминира оптерећујуће и меланхолично доживљавање емотивне наклоности, која како се чини, скоро да
није другачије могућа осим као „љубавно бунило“, како је насловљена једна од приповедака прве ауторкине прозне збирке. Ова делимично „џејн-ејровски“ интонирана прича, први
пут објављена у часопису Мисао 1927. године, доста замршене
композицијске структу ре која открива почетничку несигурност и читаоца често доводи у недоумицу о карактеру ликова
и току нарације, представља у више аспеката хибридну творевину. Доминирајући епистоларни карактер текста прекида
се умецима приповедања невезаног за форму писама, који,
међутим, не доприносе у великој мери појашњавању тока радње. Централна улога љубавног писма, фингираног или правог,
у тексту је неоспорна. Писмо као традиционални елеменат
књижевног штива, пре свега љубавне тематике, има више појавних форми и ду гу традицију у светској књижевности41,
која је младој наставници са интересовањем за француску
књижевност морала бити позната. Тако нам се чини могућим
40

41

Овде уз социјалну тематику пре свега спада и мотив смрти, видети у овом контексту једну од најпознатијих песа ма Десанке Максимовић „Сељакова смрт“, на пример.
Почевши од писма у стиховима, познатог још у доба антике (Хорацијеве епистоле, Овид и његове Хероиде које доживљавају нови
процват у доба барока), минесанга, поезије рококоа у којој епистоларна форма добија на рафинираности, Гетеа (писма госпођи
фон Штајн) и Брента на, Волтера, до Китса и рома на у писмима
чији је зачетник Ричардсон, и који на ла зимо и у ствара ла штву
Русоа (Nouvelle Héloise, 1759), Де Ла клоа, Хелдерлина (Хyперион,
1797), Виланда, Жида.

156

В. Цидилко: Лудило срца: о мотивско-тематској структури ране прозе Десанке Максимовић

теза да одлу ка да „Љубавно бу нило“ конципира у модифицираном епистоларном облику делом произилази из познавања француске и немачке књижевности, али и неких од
карактеристика епистоларне прозе – мисли се превасходно
на психолошку раван, дочаравање и тематизовање интиме42
и пре свега, страсти у њеном угрожавајућем и девијантном
облику како је налазимо у роману Choderlosa de Laclosa „Les
liaisons dangereuses“ на пример43. У „Љубавном бунилу“ писмо
је пре свега средство да се прикаже психичка слика главног
ју нака – разведеног, напу штеног му шкарца који се са једне
стране, свесно или несвесно, свети свим дру гим женама повређу јући их својом отвореношћу по питању сопствене неверности и нескривеног именовања својих афера, која му тира у злонамерно поигравање са осећањима другог, без икаквих
моралних и етичких обзира. У томе се јасно очитује блискост
и аналогија са тематиком „Дневника једног заводника“ Серена Кјеркегора у његовој књизи Или или44.
42

43

44

У овој приповеци дато кроз централни мотив собе и интимног
простора, коме је су протста вљен јавни простор као место где се
ју нак приче осећа нела годно. У овом контексту упореди и текст
Окта вија Паза „Der öffentliche Platz und das Schlafzimmer“ (Јавно
место и спаваћа соба) у Octavio Paz, Die doppelte Flamme. Liebe
und Erotik, Frank furt am Main 1995, стр. 182–205.
Упореди у овом контексту: „Briefroman, Romanform, die sich ausschließlich oder doch überwiegend aus fingierten Briefen zusamennsetzt
/.../. Ver teilt sich die Aufgabe des Erählens auf mehrere Personen, so
tritt oft in den Teilhandlungen e/in/ dramatisches Element her vor. /.../
bewirkt /../ Ver traut heit mit den Charakteren und e/ine/ fast intime
seelische Nähe. Da der nüchterne Tatsachenbericht in Briefform keine
künstlerische Wirkung her vorbringt, verlangt die Form Vereinfachung
der äußeren Handlungslinien zugunsten e/iner/ Betonung seelischer
Erlebnisse. Durch die lockere Form der Komposition und die Vertiefung
innerer Wa hrscheinlichkeit, wird e(ine/ eindringliche Charakterzeichnung ermöglicht.“, Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur,
Stuttgart 1969, стр. 104–105.
Која крајем деветнаестог и у првој половини два десетог века доживља ва појачану рецепцију и која је ауторки вероватно у време
ра да на приповеци била позната.
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Са друге стране, он истовремено у међуфази између раскида брака и поновног ступања у брачну везу безобзирно и
себично иживљава сопствену потребу за љубављу. Своје егоманство и егоизам45 не жели или не може да види, стално
понавља да „није ништа крив“, крив је Бог46, а он само враћа
зло које му је жена нанела47. Николај представља неку врсту
модификоване, „деформисане“ фигу ре заводника и развратника коју познајемо из поменутог Де Лаклоовог романа Опасне везе и Де Садовог романа Жистин или недаће због врлине,
као и из помену тог Кјеркегоровог дела. У низу Николајевих
љубавних веза налазимо читаву палету женских типова и карактера – од наивне и добродушне жене, „оличења милосрђа
и доброте“ како то на једном месту констатује сам главни јунак48 (Ката), преко „фаталне жене“ оличене у бившој супрузи
Сташи49, паметне и образоване Миле, која га прозире или
тачније речено, прозире механизам који покреће његово понашање, и лепотице Надежде, до младе и неискусне веренице
Олге са којом се нада да ће започети нови живот, коначно
неоптерећен траумом изазваном Сташиним одласком. Све те
жене Николај отворено користи50 и емоционално злоставља.
У оквиру епистоларне структуре ове приповетке третира
се између осталог и писање. Писање је са једне стране сурогат
за живот, али такав који брише и помера границе стварног и
доживљеног. Тако после једне од посета Мили сазнајемо:
Цела два дана потом Николај није дошао, послао је са мо
једно писмо. Он је уопште волео да пише, та да је још
45
46
47
48
49

50

Уп. Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 551.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 554.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 555.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 555.
Николај мисли да су жене које среће ad hoc фаталне, повезу јући
аутоматски зло и љубавну и еротску везу.
Тако му Мила слу жи као нека врста „корпе за сопствене психичке и емоционалне отпатке“, што отворено признаје, уп. Десанка
Максимовић, оп. цит., стр. 552.
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много више осећао, и његов му се рођени живот чинио
као нека жа лосна прича, али истинита. Претвара ло му
се у стварност оно што је у заносу жа лости и ра ди лепоте речи казао.51

Књижевно ствара ла штво је, међу тим, у Николајевим
очима мушки домен. Женина улога се своди на ону начитане
и образоване музе и извора инспирације52, а читање стихова
и рома на погубно је по нежнији пол. У једном од писа ма
Мили говорећи о дру гој жени, он ка же:
Она воли бесконачно да лута пољима. /.../ Већ два пута сам
био пратилац у неким лудачким шетњама. И што је најважније, не идемо у шетњу ради љубави, већ баш ради природе. /.../ ако већ не сања у тим часовима само за себе, онда
ми чита стихове, одломке из неких романа. Зато ја презирем те бескрајне књижетине. Већ их је препу на земља,
више их је него жена. Оне ће је покварити на крају, претвориће је у мушко, изгубиће се њен дивни детињи смех.53

Та очигледно сентиментална лектира би је могла променити, „освестити“ увидом у друге начине неговања и практицирања љубавне везе, својствене како се чини претежно мушкарцима, безобзирне и саможиве. Веза са феноменом заводника
и истоименом књижевном темом и мотивом је очигледна.
Блискост Ероса и Танатоса, љубави и смрти54, још једна је
од карактеристика тематско-мотивске структу ре ране прозе
51
52

53
54

Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 549.
Тако Николај види Милу и убеђен је да су двојица у њу за љубљених мла дића под њеним утицајем почели да пишу, уп. Десанка
Максимовић, оп. цит., стр. 548.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 552
О томе говори и Октавио Паз, чији ставови се уклапају у разра ду
мотива повезаности еротског и смртног у овој раној приповеци
Десанке Максимовић: „Der odistvonder Lustnichtzutrennen. Thanatos ist der Schatten von Eros. Die Antwort auf den Tod ist die Sexua lität: die Zellen vereinigen sich, bilden eine neue Zelle und pflanzen
sich so fort. Auf die Fortpflanzung verzichtend, schafft die Erotik
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Десанке Максимовић. Љубав је оличење живота и противтежа смрти, утеха и спас од вечног страха пред пролазношћу:
Где ћу на ћи утехе, ако њено срце зау век изгубим? Где ћу
огледати лице у часовима вечерње ту ге, када се њене очи
буду зау век од мене окренуле? Где ћу наслонити чело кад
се у њему пробуди тешка мисао о смрти?55

У „Лудилу срца“ се ова нераскидива веза и жеђ за живљењем у ексцесном облику пока зу је у сцени на сеоском
вашару, када међусобна ту ча сеоских младића неочекивано
прелази у играње кола.
5.
Немогућност људске кому никације, током свих животних доба и у свим социјалним слојевима тема су „Разговора“.
Нестрпљивост, на метљивост, егоизам одређу ју све – то је
како разговор који се често и лако претвара у монолог и одсуство спремности и способности да се дру ги саслу ша, тако
и заоку пљеност собом и сопственим проблемима, егоизам
и нетрпељивост које ауторка наводи expressis verbis56 и жигоше их као доминирајућу одлику дру штва. И овде налазимо
психограме, овога пу та људских типова и карактера, уз феноменолошки приступ ана лизи међуљудске кому никације
и поку шају њеног разу мевања.
Блискост са природом, фантастично и бајковито57 тематизује се у „Директоровим гускама“. Мотив чудака и усамљеника дат је у лирским тоновима, као и идилична слика села
и сеоске школе у којој се наслућу ју аутобиографске реминисценције. Јадвига Цу керовна је нека врста alter ega ауторке,

55
56
57

einen gesonderten Bereich, in dem eine janusköpfige Gottheit herrscht:
die Lust, die Tod ist.“, види Окта вио Паз, оп. цит., стр. 192–193.
Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 550.
Уп. Десанка Максимовић, оп. цит., стр. 562.
Директор са гускама разговара на „нему штом језику“, уп. Десанка
Максимовић, оп. цит., стр. 538.
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о чему сведоче биографске подударности58 и пси холошки
конструкт ове књижевне фигу ре, близак мелан холичним
женским књижевним ликовима ране прозе Десанке Максимовић и њене љубавне поезије из раног периода.
6.
У ра ној прози Десанке Максимовић доминирају два
основна мотива: смрт и страх страх од смрти и љубав као основе човековог бивствовања и његова најсна жнија преоку пација. Стављајући мотив смрти у средиште својих првих приповеда ка Десанка Максимовић се тиме при хвата једне од
централних тема књижевног стваралаштва и сликарства коју
налазимо од самих почетака људске историје у жижи човекових социјалних и уметничких интересовања. У истој мери
су љубав и еротско оно шта битно одређу је како људски живот, тако и његову књижевну и другу уметничку продукцију.
За разлику од ауторкиног песничког стваралаштва из периода настанка њених првих прича, љубавну срећу и испуњење
у раној прози не налазимо. Суморном ду ху света књижевних
ју нака опхрваних помишљу на смрт, аналогна је неостварена,
несрећна и разарајућа љубав.
Јасно одређеном тематско-мотивском оквиру придружују се константе у равни формалне структу ре, попут поантираног краја већине овде анализираних текстова и лирских
тонова који често доминирају описом ситуација и ентеријера.
Неки од на овом месту само делимично наведених аспеката ране прозе Десанке Максимовић, попут удела биографског, чекају да ља истра живања.

58

При за вршетку сту дија бу дућа наставница већ ра ди у школи,
живећи у иностранству пати од сете за за вичајем итд.
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Vesna Cidilko (Berlin)
„LUDILO SRCA“: ZUR MOTIVISCH-THEMATISCHEN
STRUKTUR DER FRÜHEN PROSA
VON DESANKA MAKSIMOVIĆ
Zusammenfassung
In der frühen Prosa von Desanka Maksimović dominieren
zwei Grundmotive: der Tod und die Angst vor dem Tode und die
Liebe als das Fundament des Seins und die stärkste Präokkupation
des Menschen. Indem sie das Todesmotiv in den Mittelpunkt ihrer
ersten Erzählungen stellt, greift Desanka Maksimović eines der
zentralen Themen der Literatur und der Malerei auf, das seit den
Anfängen der Menschheitsgeschichte im Zentrum nicht nur der
künstlerischen, sondern auch der sozialen Interessen des Menschen
steht. Gleichermaßen sind Liebe und Erotik ein untrennbarer Teil
dessen, was sowohl das menschliche Leben, als auch sein künstlerisches Schaffen strark bestimmt.
Im Unterschied zu den Gedichten, die zur gleichen Zeit entstanden sind, findet sich in den frühen Erzählungen der Autorin
keine Thematisierung des Liebesglücks und einer daraus resultierenden Erfüllung. Der düsteren und schwermütigen Welt ihrer
literarischen Figuren, die von dem Gedanken an Tod und Vergänglichkeit ganz eingenommen sind, entspricht nur eine unglückliche
und zerstörerische Liebe.
Ein festes Gebilde auf der Ebene der formalen Struktur entspricht
dem klar umrissenen motivischen und thematischen Rahmen der
Texte. Die formale Beständigkeit manifestiert sich unter anderem
als bewusste Pointierung am Textende und als ein betont lyrischer
Ton, der häufig die Darstellung des Interieurs und die Beschreibungen oder das Kommentar der geschilderten Geschehnisse prägt.
Einige von in dem vorliegenden Beitrag lediglich skizzierten
aspekten der Erzählstruktur, wie etwa die Einbeziehung des Biographischen, warten auf ihre vollständige Auslegung und dürften
Gegenstand künftiger Erforschung des Prosawerks von Desanka
Maksimović werden.

162

Слободанка Пековић (Београд)

„ИЛИ СУ СВИ НАРОДИ НА СВЕТУ СЛИЧНИ“

Апстракт: Рад је поку шај да се изведу разлике и сличности између два корпуса путописа и могућностима тумачења
обе врсте. Прва гру па су пу тописи углавном настали после
колективних гостовања писаца и у њима се јасно препознаје
време и идеолошка одређеност. Друга група путописа су лични доживљаји и они представљају прави израз Десанке Максимовић и потврђу ју њену припадност књижевном канону.
Кључне речи: пу топис, колективна свест, утицаји, популарна уметност, Десанка Максимовић.
Дефинисати путопис је изузетно тешко. Има много облика, има много израза. Само је једна одлика стална – у сваком
пу топису мора да постоји неко пу товање било имагинарно
или стварно. Па би чак могло да се постави и питање да ли
би „пу товање по сопственој ду ши“ такође могло да се уброји
у путописну књижевност. Како је путопис лако прилагодљив
књижевни облик и како нема формалних ограничења, пу тописом могу постати и извештаји дипломата или ратника,
научника или аванту риста, подједнако као и песме или приче. На овај или онај начин, пу топис је огледало времена и у
њему се могу препознати и текуће књижевне и историјске
прилике, али и аутор сам, јер путопис, као један мимикричан
и интиман облик јесте и врста аутобиографије, казивање о
себи. Ни у једном књижевном жанру не препознају се тако
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лако на мере и жеље писца, нити је игде време у коме текст
настаје тако препознатљиво. Такође, ниједан жанр не трпи
толико утицаја (историјских, политичких, ван/књижевних)
као пу топис.
У том смислу, пу тописи Десанке Максимовић, нарочито они гру писа ни у првом делу Пра зника путовања, јесу
огледало у којем се лако препознаје време. Намере Десанке
Максимовић су да забележи утиске са пу та. И у поређењу са
остварењима претходних пу тописа ца чак и ка да су гру писани око исте теме или дестина ције, они не дају утисак целине нити јединственог погледа пу тописца. Норвешка у
виђењу Исидоре Секулић, Француска Јова на Ду чића или
Шпанија Милоша Црњанског су целовите слике било објективног описа, било субјективног доживљаја. Разлика између ових пу тописних дискурса вероватно проистиче из услова пу това ња и времена у којем се пу ту је. Прет ходници су
пу товали за себе, по сопственом избору и за све што су осетили и описа ли били су одговорни са мо себи. Десанкина
пу товања су углавном колективна. Она није сама и не одговара себи већ колективу и то колективу са којим пу ту је и
оном колективу који ју је послао на пут. Бележење утисака
се препознаје као врста обавезе или ду га: „Од мене су се сви
на да ли да наш пут, на шу ’научно-ту ристичку’ екскурзију
опишем.“1, ка же Десанка Максимовић. У њеном пу тописању се препознаје и нена метљива (али ипак) похва ла новом
уређењу и постиг ну тим ус песи ма („мора ле смо признати
да се ни људи у Ју госла вији нису осра мотили“ („Познанство
са Пулом“, стр. 75). Изгледа као да је њен поглед усмерен у
оном правцу на који је ука за ла Партија и да је њено ви ђење дру гих зема ља деформиса но под притиском нау чених
1

Десанка Максимовић, „Честитка учитељској школи у Београ ду“,
Целокупна дела, том 5, Задужбина „Десанкa Максимовић“, ЈП Службени гласник, За вод за уџбенике, Београд, 2012, стр. 190. Сви
на води су из овог издања.
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флоскула. Међутим, ако се пажљивије читају путописи и њени други кра ћи текстови може се уочити да су песничка гостова ња део вере у моћ речи, вере да је „умет ност – увек
оруж је“. У слу чају Десанке Максимовић та вера није са мо
означавала анга жованост или идеолошку исправност, већ и
веру да речи доносе добро, да су оне оружје којим се може
постићи разу мевање, сау чествовање, лепота. Пу товања по
суседним крајевима и земљама су увек извештаји о напретку, о добрим стра на ма послератних поку шаја да се земља
изгра ди, подсећања на рат и ратна зверства. У Пули се, на
пример, буди њено (на много начина исказано) патриотско
осећање, врло слично оном које је знатно раније исказа ла
Јелена Димитријевић улазећи у тек ослобођени Ниш. Десанки Максимовић Пула „мирише“ на наше: „Данас је видим
својом, чу јем у њој наш језик, срећем имена каква носе људи
у мом крају, видим у њој наше војнике (ако их мора бити,
онда је најбоље да буду на ши!), ви дим у њој ли ца слична
лицима својих земља ка“ („Познанство са Пулом“, стр. 73).
Описани свет Бугарске, Пољске, Чешке и Совјетског Савеза
доживљен је као свет словенског братства: „Погледасмо се са
Поља цима узбуђено. Значи тако! Оно је био град наших заједничких предака. Није било никаквих католика ни православних, ни Германа, него бескрајне шуме, језера, стене, медовина, Световид, Морана, Волос, Жива. Ово су, значи, те купе
ода кле смо пили медовину, а ово те стреле које ни у лову
нисмо радо употребљавали“ („Пољска се зацељу је“, стр. 109).
Заједништво се оствару је и уз помоћ сличног и разу мљивог
језика, обичаја, фолклора, као свет у изградњи2 – и као свет
2

Као неку врсту утехе која долази после сваког разарања Десанка
Максимовић види градњу. У многим пу тописима Десанка Максимовић истиче нове згра де, споменике, заса ђена поља и то су
углавном објективни и безлични описи. Понекад, њен песнички
темперамент прерасте „индустријализацију“ па фабрика постане
визија паклене ковачнице: „И катовачка ливница ’Кошћу шко’ је
исто та ко нешто што нико од нас ра није није могао за мислити.
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у којем су Ју гословени свима познати и вољени: „Сва љубав
према нашем народу стављена је нама у наручје“ („Прослава
словачког народа“, стр. 116).
Иако је очигледно да она пу ту је са колегама књижевницима, ипак је зачудно да је свет ових пу това ња испу њен
писцима и њиховим делима толико да се понекад чини да
сем писаца и публике која је ту зарад тих писаца и нема других људи.3 Тифлис је на пример град маште и песника, према
њој, песници су срж света и све се врти око њих.
Десанка пу ту је са писцима, „са десетина ма дру гова“,
наилази на писце, кому ницира са њима, њене реминисценције су посвећене писцима. И сви ти писци су у функцији
државе. Држава брине о њима, гради здања за њих, шаље их
на пу товања, даје новац. Заузврат писци који пу ту ју су стални репрезентанти те државе, свесни да све што ураде и све
што ка жу јесте део колектива. Код књижевнице која пу ту је
као и код њених сапутника наслућу је се ра дост и осећање

3

Призоре који се та мо могу видети за цело је фантазија средњевековних мистика предоча ва ла себи размишљајући о паклу. Усијане греде као стабла стогодишњег храшћа стално куљају из пећи,
дивовске ма шице преносе ужарене ступце, спу штају их у ја ме,
још ужареније их отуд ва де...“. („Пољска се за цељу је“, стр. 112)
У првом пу топису „Море“ као реминисценције: „Између оста лог
оживеше и поједини одломци из прича и песама мојих дру гова...“
(стр. 72); „Нас три књижевнице, Татјана Арамбашић, Мира Алечковић и ја...“ („Познанство са Пулом“, стр. 75); „Сетиле смо се...
посете десетине бу гарских књижевница...“ („Писмо уметницима“,
стр. 102), или у истом тексту: набраја се низ бу гарских писа ца
који су пријатељи нашег народа, „...ја са неколико својих дру гова
књижевника...“ („Писмо Бранковчанима“, стр. 100) Импресионирају је и му зеји посвећени писцима и расту жу је чињеница да у
нас нема таквих музеја: „Све на свом месту, уредно, као у бившој
кући на ше Исидоре Секулић. Штета што њена кућа није могла
постати му зеј. Видели би се и ту чарша ви обрубљени чипком,
блиста во бели, уштирка ни, ма да је она припа да ла дру гој цивилиза цији“ („Писмо уметницима“, стр. 105).
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повлашћености те зато онима који не могу да пу ту ју заузврат
треба да отворе врата света. Али од времена ранијих пу тописаца свет се променио и знатно смањио. И даље је пожељно откривање (нових) предела али су то предели који су већ
престали да буду егзотични. Европа је откривена па тако и
путница није у позицији ходочасника или Јована Ду чића у
Египту или Јелене Димитријевић у Индији. Она је у позицији особе која пу тује после рата из земље која се труди да учврсти своје ново место у старом свету. Стари свет у овој гру пи
пу тописа представљају сродне земље са сличним проблемима и сличним идеологија ма. Уместо уживања у пу товању,
уместо личног односа према ономе што се види највећа пажња је посвећена сусретима на којима се представља наша
земља. Жеља да се покаже светла страна сопствене или сродних земаља и још више, да се извести како се писац понашао4
као да је устукнула пред потребом да се опише шта је путник
видео. Шала о Русима који у иностранству не једу и не ку пају се да се не би помислило да у својој земљи у нечему оскудевају та ко добија више значење: да човек у том времену
није предста вљао себе, него увек своју земљу и да, било из
искреног осећања на ционалног поноса или због стра ха од
казне гру па делу је јединствено. Тако ови пу тописи Десанке
Максимовић постају врста редунданце јер означавају ред и
(дириговану) конвенционалност, познати однос према људима, стварима или земљама новог послератног социјализма,
постају текстови који имају дру штвену функцију. Могло би
се чак говорити и о „ритуализовању“ порука којима се истичу
4

У „Просла ви словачког народа“ опису је своје искуство ка да је
искорачила из окриља колектива: „По добром женском обичају
ја сам после обиласка књижара за вирила и у дру ге трговине па
свратила на трг и донела отуд хрпу лиму нова којих код нас у Југосла вији није та да би ло. Још ни са да не знам јесу ли ми моји
Ју гословени озбиљно за мерили, или су хтели са мо да ме за дирку ју ка да су повика ли: – И то ми је песник! Дође на на ционалну
просла ву и ку пу је лиму нове“ (стр. 115).
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оне сличности које подржавају одређену слику света. Поравнава се разлика између општег импулса да се избегне културна декласификација и симболичка порука помоћу естетизације свакодневног живота и брисања неједнакости између
високе уметности и масовне/популарне култу ре. Естетизација свакодневног живота односи се пре свега на све оне знаке и слике које натапају предста ву свакодневног живота у
су временом јој дру штву. На известан начин, пу тописи су
поста ли средство за рефигу ра цију стварности подједнако
као и доживљене стварности. На известан начин пу тописни
текст (а не треба занемарити ни чињеницу да су ови пу тописи иницијално били писани за новине и часописе) постаје „књижевност за народ“, врста популарне уметности која
не пробија никакве границе али је зато блиска и разу мљива
широком кру гу чита ла ца. Између списатељке и чита ла ца
успостављен је ред разу мевања и заједничких основа, конвенција које пома жу кому никацији. Искорака из реалности
у овим пу тописима Десанке Максимовић нема много али
зато ови пу тописи изазивају позитивно искуство јер се списатељка ослања на конвенције које су препознатљиве и још
ближе читаоцима јер се чини да је ауторка заиста искрена у
свом приповедању. Редундантност је велика јер су ликови/
личности које списатељка среће препознатљиви у односу на
искуство које поседу јемо, подједнако као и појаве које опису је. Редундантност, без обзира на стварне намере списатељке или на њена лична опредељења, упра во због препознатљивости и описане блискости, подржава самосвест нашег
(ју гословенског) народа и искуства.
Али, изнад свега, сви разговори, сусрети, књижевне вечери ста вљају путницу у улогу коју је иначе чита вог свог
живота успешно обавља ла, у улогу посреднице између разних књижевности и култу ра. У пу тописима, посредништво
је исказано у разговорима, у на водима речи и дела разних
писа ца, у на ла жењу ба ланса између разлика, и пре свега, у
са мом њеном присуству, поја ви, доброхотности, у речима
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које измењу је са љу дима и позна ва њу историје, прилика,
књижевних дела које цитира. Делови пу тописа у којима говори о књижевности било као део реминисценција, метафоризације или живе кому никације имају и имаголошки карактер и део су интерлитерарности и интеркулту ралности
Десанке Максимовић. Тако њен пу топис постаје текст – матрица у коју се упису је смисао и која и исијава смисао. Њен
текст апсорбу је дру ге текстове чиме се значење проширу је
учитавањем, а учитани текст преобра жава и удвостру чу је.
Честим инкорпорирањем текстова дру гих писаца, она гради
посебну полифоничност па чак и преобра жа ва свој текст
додајући му нова значења, а данашњи читалац поново ишчитава интертекст у светлу свог искуства. Иако су најчешће
илустрације или реминисценције, цитати имају контекстуални „разлог“ јер је смисао уметнутог текста зависан од текста
у који је уметнут.
У новијој српској књижевности путописна проза се углавном угледа ла на европске узоре и пре свега је била инкорпорира на у доку ментарну књижевност. Почетком 20. века
пу тописа ње постаје готово потреба и ко год негде пу ту је
запису је шта је видео. Описи пу товања, подаци о местима,
људима и обичајима врста су културног императива времена и (вероватна) потреба да се остави траг за собом и да се
да допринос општем просветитељском зама ху и све до појаве Исидоре Секулић, Јована Ду чића, Милоша Црњанског
и Растка Петровића, па и Јелене Димитријевић и Михајла
Петровића пу топис је био „стандардни“ књижевни облик
без истицања субјективних доживљаја и осећања. Великани
пу тописне прозе иновира ли су овај жа нр у који су поред
формалних промена унели и поетски исказ на граници између прозе и поезије и од пу тописа на пра вили најиза зовни ји књи жевни облик. У том смислу ова гру па пу тописа
Десанке Максимовић као да је направила корак уназад. Они
нису формално иновативни, поетски исказ (који је иначе
упра во карактеристичан за ову списатељку) поја вљу је се
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спорадично и понекад чак и од удара од дискурса. Али конвенционалност која се препознаје у односу на иноваторе
пу тописне прозе не значи да пу тописи немају естетске пору ке или литерарне вредности. У питању је различитост јер
су и једна и дру га дела вредна на свој начин. Уосталом, конвенционалност је од лика сва ке уметности и сва ко дело у
једном тренутку модерно или авангардно поседу је неку конвенционалност или ускоро постаје конвенционално. Питање
је са мо у препознавању и навици, али и врсти императива
који нам је на метнула модерна књижевност која је истакла
оригиналност као врхунски квалитет стварања. Мишљење
да су конвенције непожељне имало је за последицу и веру да
су песници/писци изузетни и да су репрезентанти дру штва
и квинтесенција искуства. Вера у изузетност, популарност,
сла ва стварају од писа ца идеа лан материјал за употребу у
дру штву које их користи да би створило пожељну слику света и да би остварило контролу и (пожељну) јавност. Тако су
и гостовања ју гословенских писаца била пробни ба лони у
испитивању културне и ине јавности и ва жни садржај културне политике. Десанка Максимовић јесте била популарна
личност и поетска звезда, али, судећи по пу тописима и захва љу јући њеној искрености у ономе што пише, односно
опису је, не би се могло рећи да је била (зло)употребљена да
би својом речи формирала одређене културне или политичке вредности. Уосталом у њеним пу тописима се уочава разлика између дру штвене и уметничке конвенције. Она је свесна да је представник дру штва и да постоје одговорности
према дру штву, али је још свеснија одговорности према своме делу, према својој речи. Две конвенције које би у сваком
дру гом слу чају и код сваког дру гог писца изазвале су коб, у
Десанке Максимовић су ускла ђене и нека ко се природно
допу њавају било због њене нарави, учитељског искуства или
онога што је нау чила у бурним ратним временима. У сваком
слу чају могло би се рећи да се у њеном писању и пу тописању
као лајт мотив понавља мисао о праштању, љубави, поверењу:
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„Оста ла сам с топлим мислима о људима уопште, о Загорцима, заносећи се вером како би лако било да сви соседи или
суседи живе у миру“ („Слике једне прошлости“, стр. 97). Мир
и разу мевање се та кође истичу као циљ који је досегнут у
новом дру штву (или као циљ који треба досећи) ма да се ту
осећа трун несигурности препознатљив већ у томе како балансира избор песама. Једна је о Србији, дру га о Загребу, Горењском, земљацима...: „Било је дивно доживљавати како регрути, млади људи из целе наше земље, потпуно исто примају
исту песму, било да читам „Србија је велика тајна“, било „Пролеће у Загребу“, било „Моји земљаци“ или „Јутро у Горењском“.
Како се човек добро осећа у таквој средини, бар човек сличан
мени! Нема су ревњивости, нема мржње, нема скепсе“ („Познанство са Пулом“, стр. 74).
Пу тописи Десанке Максимовић из ове прве гру пе су такође део културног императива. Понекад је то омаж политици као кад се описују споменици „братском народу“ у Бу гарској: „Судећи по споменицима дигну тим совјетској армији и
руској војсци Бу гари су веома за хвални Русима и Совјетима
за све што им је овај братски народ од у век чинио. Таквих
споменика има по целој бу гарској земљи.... И нису само ови
белези посвећени руском народу и војнику: више улица се
зову именом руских великих писаца и војсковођа. Један од
булевара у самом центру назива се Руским“ („Писмо уметницима“, стр. 103). Ову совјетску бугарску садашњост списатељка која увек тежи поравнању и компромису, повезу је одмах
са прошлошћу: „Ту је и прекрасна руска старинска црква,
сазидана као храм Александру Невском, посвећена Николају Чудотворцу, у типичном средњевековном стилу и опомиње на руску дрвену архитекту ру“. И у сагласју са својом потребом да поду чи и направи добар пример за углед, подсећа
и на домаћу ситуацију: „Ова црквица је далеко лепша и далеко више руска него она наша пепељуга иза цркве светога Марка у Београду“ („Писмо уметницима“, стр. 103). Али, понекад,
оно што је последица политике и рата Десанка Максимовић

171

Над целокупним делом Десанке Максимовић

доживљава као трагичне реминисценције: „У његовој тишини
[вараждинско гробље] се одмарају изгинули Загорци партизани и они које су усташе побиле. Живимо у једној земљи, а
опет се често изненадимо колико је сваки кутак наше домовине дао жртава за слободу“ („Слике једне прошлости“, стр. 97).
„Службени“ пу тописи носе у себи једно оптерећење: као
да се ула же напор да се свакодневна реалност земаља које се
обилазе конститу ише уз помоћ неу тралности, спонтаности
и честих понављања похвала и дивљења. Између осталог, тај
напор изгледа као вра ћање ду га, а пу топис као поку шај да
се уса гласе простор и време прошлости и са да шњости на
историјској и географској ветрометини.
Свако књижевно дело може се анализирати (бар) двојако: тематски (анализа приче или садржаја) и формалистички (ана лиза језичких средстава). У оба слу чаја онај ко анализира мора да прона ђе одређени конструктивни фактор
који би помогао да се литерарни текст види или разу ме у
целости, у узајамном деловању онога што назива мо форма
и онога што називамо садржај. Садејство форме и садржаја
резултира препознавањем ауторових намера. У форми путописа5 Десанка Максимовић је испредала и причу о себи и
своме месту у свету. Садржај њених путописа постаје варљива, помична слика у којој се заједништво одржава уз помоћ
онога што је списатељка видела, уронила у себе и одатле поново изву кла. Сврха пу товања је да се оно што је у машти
претвори у реалност, да „земља у којој нисмо били, градови и
реке у њој, најпре буду тачке и линије на мапи, сећања и знања
из опште историје, да би се после посете тој земљи претворили у ствари опипљиве и блиске“ („Летонија“, стр. 159). Сврха
путописа је двојака. Прво, путопис је врста школе, начин да
5

Текстови у Целокупним делима Десанке Максимовић гру писани
у погла вљу посвећеном пу тописима разнолики су по својој форми. Највећи део је у виду пу тописа, али има и писа ма и за писа
који су слични извештајима.
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се нешто научи: „Човек путујући много штошта у свом мишљењу промени и поправи“ („Крсташки поход жена“, стр. 186),
да се доживљено не заборави: „Ја сам с времена на време патила јер сам из искуства зна ла да се свако сећање ма ло по
ма ло крњи, да ћу полако почети забора вљати не са мо ситнице већ и ва жније ствари са овог пу та“ („Прослава словачког народа“, стр. 118). Без обзира на то да ли би сећање било
засновано на стварној или слици коју смо са ми створили:
„Многи путници гледају камене сиве градове што као неки
преплашен збег ћу те на обали, а ја много радије гледам њихову слику у води“ („Море“, стр. 72). Њен опис јесте личан
чин и јесте слика као у огледалу сем што њено огледало даје
лелу ја вост која од стварног предела ствара предео који би
могао да буде стваран. Видети оно што је у машти и оно што
улепшава стварност је дозвољен и пожељан посту пак те су
тако чегртаљке лако претворљиве и детлиће. То није химера
као код Јована Ду чића, али јесте свет делимично деформисан, виђен кроз пра мење плавичасте магле. У пу тописним
писмима Јована Ду чића, као и код Исидоре Секулић, срећемо се са истим феноменом: премошћу је се временска и просторна логика чиме се укидају логичке навике снала жења и
осна жу је лично виђење. Десанка Максимовић је једноставнија, али приснија и за разлику од Ду чића и Исидоре Секулић она је спремна да се насмеје и да нас насмеје6, да употреби иронију. Њена ЈА позиција није тако узвишена, уда љена
и недодирљива као код Ду чића, али је зато њена присутност
стварнија7, ни доживљај није та ко естетизован и са вршен
6

7

„Кад год бих мислила о Пули, док је још увек нисам била видела,
па да ли су ми најпре на ум римски цареви, Ха нибал, битка код
За ме, Сципион Африка нац, латински непра вилни гла голи...“
(„Познанство са Пулом“, стр. 73).
„И кад смо се већ спустили на Су шак, у земљу где се живи са мо
о хлебу, вину и немиру, мени су се наше равничарске, су воземне
вароши учиниле тако ру жним и прља вим и било ме стид као да
сам их ја засула прашином и богатством“ („Море“, стр. 71).
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као код Исидоре Секулић, али је њено учествовање у догађајима активније и са сна жним личним печатом: „Мени се
чинило да у исти мах удишем мед, сунце и бол“, ка же ауторка док шета обалом и „гази по мирисима“ („Море“, стр. 71),
и ниједан од наших пу тописаца није био толико затечен лепотом да пожели да „та лепота пред којом стојимо буде увек
наша“ („Познанство са Пулом“, стр. 75).
У многим пу тописима се пра ви разлика и упоређу је
своје и туђе. У Десанке Максимовић постоји стална свест о
„нашем“. Туђе се посматра, туђе је често инспира ција или
повод да се укори или похва ли дома ће, али она ника да не
говори о туђем као о нечем што је стра но или што треба
потцењивати. Капела у француском пољу је слична старој
цркви у Бранковини. Изгледа да је све што је људско блиско
списатељки и да је њена моћ да разуме и прихвати бескрајна.
Једино је непоколебљива када изра жава осећање националне па и територијалне припадности, увек се ослањајући на
осећање правде. Она ни националном ни патриотском није
придавала само симболичан значај (што би било у складу са
потребама националне култу ре и националне пропаганде)
него и онтолошки карактер. Тако се у „Познанству са Пулом“,
„туђе“ које се показу је онима који разгледају старине представља као жеља да се заборави да град није увек био „наш“.
У највећем броју слу чајева туђе се истиче као пример. Затечена бу гарским напретком у баштованству, Десанка не може
да не упу ти прекор Бранковчанима: „Ми засад не можемо
сањати о стакленим башта ма; али зар не бисмо могли уредити корито свога потока па да и по жези има довољно воде
за повртњаке...“ („Писмо Бранковчанима“, стр. 99). Лични
однос убла жава прекор јер себе не издваја од прекореваних
земљака: „Постала сам наједном ту жна и некако у себи посра мљена“ (стр. 100). Учитељица у њој жа ли што у њеном
селу нема дома култу ре ни књижнице, али су ма њеног погледа на родно место је поразна. Оно што види и потреба за
променама вра ћа нас у век уназад и у напоре просветитеља
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да се људи описмене и нау че основама хигијене: „Могли би
млади људи по завршетку основне школе, нау чивши шта је
хигијена, развивши смисао за лепо, учинити нешто да бар
наша сеоска кафана промени свој лик“ (стр. 101).
У обе врсте пу тописа исти је однос према природи, описи природе, дрвећа, цвећа, животиња и ти описи су пра ве
посластице, поетски искази велике вредности. Заједнички
је и начин како даје наслове пу тописима. Они су најчешће
саставни део текста, речи којима почиње приповеда ња, у
исто време су и симболични и сигнали, али и обавештење.
Дру гачију врсту пу тописа чине Снимци из Швајцарске.
„За разлику од прве, збирка Снимци из Швајцарске... замишљена је и настајала као целина... Из ове књиге само је пет
пу тописа претходно било објављено у часописима, без знатнијих разлика у односу на текстове коначних верзија, а већ
тада су носили назнаку ’Из књиге Снимци из Швајцарске’.“8
Пре свега променила се сврха пу товања. Списатељка са да
пу ту је са ма и посећу је места по своме избору. Може да се
издвоји и дозволи својој машти да се развија: „Ту сам одмах
поку шала да останем сама“, ка же путница („Несрећно село
Голдау“, стр. 270). Самим тим променила се и визу ра, ауторка се налази у улози посебног лика, доку ментарни елементи
се мешају са маштовитим искорацима. Нестаје популизам,
њен текст није више штиво за поу ку и забаву, чак допу шта
себи и да заборавља имена места и предела јер јој се имена
чине мање важним од њених утисака. Слично Јовану Ду чићу,
оно што је објективно, оно што је било виђено, постаје полазиште за низове асоцијација и лична размишљања. Прва објективна слика губи чврсте облике стварности чији се обриси
постепено утапају у списатељкину имагинацију. Песникиња
Десанка Максимовић долази до изражаја па пу топис постаје
8

На да Мирков, „Пу тописи Десанке Максимовић“, Проза Десанке
Максимовић, Зборник радова, прир. Слободан Ж. Марковић, Београд, 2001, стр. 31.
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поетски текст у коме је субјективни доживљај императиван
као мерило уметничке истине и показатељ како су њене песме и њена проза и њени пу тописи део истог песничког исказа. На једном месту у својим пу тописима она објашњава:
„Али та на гла шена неу потребљивост, пра ћена лепотом, и
даје стварима печат уметности“ („Универзитетске збирке“,
стр. 229), и то објашњење уметности умногоме објашњава и
њене пу тописе из Швајцарске.
Песникиња допу шта себи да пока же на вербалном плану лаку иритацију зарад (пре)уредне и (пре)уређене Швајцарске, али преовла ђу је осећање сагласја са хармонијом и
лепотом. Њени описи природе и језик којим се слу жи функционализу ју нову слику света сву од лепоте и водене прашине. Насу прот природној лепоти, Десанка Максимовић поста вља људе који су јој страни, затворени, негостољубиви.
Када је домаћин прихвати и дару је, или када је Деникен пријатно дочека, она то истиче као изузетак. Понекад је и иронична и носталгична.9
Може се рећи да су пу тописи из Швајцарске онај вид
пу тописне књижевности у којој се „можда боље него у другим жанровима види како књижевност учеству је у расподела ма видљивог и предста вљивог света, односно да је она
сама неопозиви сау чесник такве расподеле и да њене структу ралне, тематске или функционалне критеријуме одређу ју,
колико је у њиховој моћи, пу тописци у сусрету са светом као
емпиријским, ’преживљеним’, али и прожетим текстовима
9

Изнена ђу јућа је сличност у опису опа лог воћа код Десанке Максимовић и Исидоре Секулић. И код једне и код дру ге путнице
слика обиља је иста. Различите су последице и различити су поступци људи. У својим Писмима из Норвешке Исидора Секулић
се диви Норвежа нима који са ку пљају сва ки појединачни плод
док се војвођански сељак не труди око тог обиља већ га препу шта
пропадању. У Швајцарској воће нико не бере, а опало се гази. Нико
не посеже за њим јер би онај ко узме кру шку био лопов. „Зар је
лопов ко дигне с тра ве крај пу та опа лу јабу ку?“

176

С. Пековић: „Или су сви народи на свету слични“

и интертекстовима.“10 Простор и време повезани су са видљивим и невидљивим, са објективним и субјективним, а
начин приповедања Десанке Максимовић повезу је светове
који се виде и оне који се поја вљу ју у машти приповедача.
Када дође до Боденског језера, њен поглед је уперен на предмете свакодневног живота, али се поглед истог трена преноси на дру ги, имагинативни план те се објективни предмети
претварају у предмете маште: „На огромном простору пред
превлаком која води на острво одблеску ју разнобојни кровови аутомобила као ка кве језерске корњаче тренутно поизлазиле на сунце. Боденско језеро за пљуску је оба лу пу ну
трске која је за га зила дубоко у воду.“ И док у првој гру пи
пу тописа преовлађу је „документарно“ или стварно (историја11, етнографија, приказ тренутне ситуације у земљи у којој
је, сусрети са стварним људима и набраја ње онога шта су
урадили), дотле се Швајцарска и Швајцарци пре свега пропу штају кроз филтере личног виђења и личног домишљања.
Критичари су уз стваралаштво Десанке Максимовић често
везивали атрибу те женствено и женско. Сама ауторка у путописима на неколико места говори о себи као особи са стереoтипним женским особина ма, али ипак, упитно је одређивати књижевно дело одредницама женствено и женско јер
се тиме ауторка ставља у одређени забран, а њен песнички
и сви дру ги искази се повезу ју искљу чиво са осећајношћу и
истицањем личне визу ре док се различитост као битна особина дискурса занемару је.
У овим путописима, управо због снажног личног печата,
претпоставка да је путница заиста пролазила кроз све пределе које описује и да је видела и разговарала са свим људима
који се помињу (то јест да је њено пу товање реално и да се
10

11

Вла димир Гвозден, „Има ли пу топис своју теорију“, Путопис,
2012, г. 1, бр. 1–2, стр. 184.
На пример, одлазак у Вараждин ју је подстакао на читав мали историјски пу топис.
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може пратити на мапи или током неког дру гог пу товања)
добија снагу коју немају путописи из претходне групе. Медитације, евокације, интерпретације и рефлексије ауторке прихватају се као саставни, естетизовани део пу тописа. И, без
обзира на изразитије ослањање на реалност у Празницима
путовања у Снимцима из Швајцарске је ауторка јасније и
чвршће у позицији онога ко је сведок времена и онога ко
исказу је самога себе.
Иако је Десанки Максимовић лагодна свака врста пу товања и она слу жбена и групна и осмомартовска и пу товања
по свом избору, и иако се она у сва кој земљи осећа добро
било зато што је дочеку ју пријатељски или што у свему налази трагове „своје куће“ – ипак постоји још једна разлика
између две гру пе пу тописа. У првој гру пи, Десанка Максимовић пу ту је у готово познате земље са истим културним и
иним стремљењима, у Швајцарској се осећа мали напор превазила жења културних и дру штвених разлика. У Бу гарској,
Пољској или у Грузији, она у свему препознаје сличност као
везивне елементе, у Швајцарској се ослања на сличности да
би потцрта ла разлике12. У великој робној кући „ни најблиста вија са дашњост није могла од прошлости да ме сасвим
одвоји“ („Упознавање са Цирихом“, стр. 207). Тако један исти
конструктивни елемент, њен однос према за вичају врши
различите функције у различито заснованим дискурсима.
У једном слу чају као поређење уз чију помоћ се учи о себи и
дру гима, о својим и туђим могућностима, или, у дру гом случају, као пу токаз и ослонац у културној различитости.
Пу товања Десанке Максимовић су била њена вероватна
потреба да бар на кратко искорачи из свог или „нашег“ света
у коме је била поштована и сла вљена и да у „дру гом“ свету
поново освоји и поштовање и сла ву, и наравно из хедонистичке потребе за уживањем у новом, блиском и различитом.
12

Пу топис „Језера“ је на пример настао управо на таквој су протстављености „нашег“ и „њиховог“.
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Пу товањима се правио скок из окру жења које je било и вољено и присно али недовољно за један жив и радознао дух.
Нови људи и нови крајеви отварали су нове видике, утврђивали путничину веру у исправност њених мишљења и пружа ли јој могућност да стално упа љену жишку сећа ња на
завичај пореди са сјајном светлошћу Европе, понекад на штету, а понекад у корист великог света или дома ће оранице,
али увек са разу мевањем и једног и дру гог. Сва њена пу това ња су била и субверзиван поход на идеју о посебности
једног народа и једног мишљења, побијање веровања о супериорности „дру гих“.

Slobodanka Peković (Beograd)
„OR ALL THE PEOPLE IN THE WORLD
ARE SIMILAR TO EACH OTHER“
Summary
Two types of itineraries, despite the characteristics that differentiate them, still carry a clear seal of poetess Desanka Maksimović, especially in description and relation to nature. The first
group of itineraries is a mirror in which one can easily recognize
the time in which poetess travels as a representative of her country,
together with her colleagues writers. In her itineraries can be also
recognized an unobtrusive praise to a new order and achievements,
so they have a social function. However, it could not be said that
she was (mis) used in order to form certain cultural and political
values by her words. Af ter all, in her itineraries one can obser ve
the difference between social and artistic convention. She is aware
that she is a representative of a society, and that she also has responsibilities toward that society, but she is more aware of her
responsibility toward her work, toward her own word. Another type
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of itineraries is different, especially because her way of traveling
changes. The poetess is traveling alone now, and chooses what to
see by herself. The itinerary becomes a poetic text in which a
subjective experience is imperative as a measure of artistic truth
and the indication that her poems, her prose and her itineraries
are parts of the same poetic expression. Space and time are connected with visible and invisible, with objective and subjective,
and a way of Desanka Maksimović’s storytelling connects the
visible worlds with those appeared in storyteller’s imagination.
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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
КАО КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР

Апстракт: У раду се говори о текстовима о књижевности – критикама и рецензијама Десанке Максимовић који су
први пут саку пљени и објављени у 5. тому Целокупних дела
Десанке Максимовић коју је приредила На да Богда новић
Мирков. Разматрајући писање Десанке Максимовић о другим писцима у распону од међу ратног периода до почетка
девете деценије двадесетог века, настоји се да се у овом делу
њеног ствара ла штва открију особености и потврда слике
света њеног песничког и прозног стваралаштва, као и да се
пока же песникињино присуство у књижевном животу и
књижевним токовима доба у коме је живела.
Кључне речи: Десанка Максимовић, критика, поезија,
међу ратна књижевност, послератна агитпроп култу ра, књижевни живот, Радован Зоговић.
Десанка Максимовић је пре свега била велики песник,
а ми бисмо овим поводом „над њеним целокупним делом“
рекли да је била и велики преводилац и велики писац за децу,
али и да њено целокупно књижевно дело осим поезије није
у целини сагледано и проту мачено. За нашу нау ку и критику уопште, може се рећи да јој недостају широки погледи и
синтезе – монографије, о писцима у којима се сагледава дело
писца у његовој целокупности. Због тога су компетентно
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приређена сабрана и посебно – целокупна дела, неопходни
услов за таква ту мачења. Наш скуп на коме ћемо скрену ти
па жњу на многа недовољно уочена својства, стваралаштво,
ква литете, па и слабости Десанке Максимовић, пока за ће
ва жност и вредност научног поду хвата издања Целокупних
дела Десанка Максимовић, које по значају писца и свом обиму (уз пропусте који се нису могли избећи) представља јединствени поду хват чије ће се вредности сагледавати и плодови
убирати кроз време.
Десанка Максимовић бавила се и књижевном критиком
током целог свог ствара ла штва – од 1927. до 1990. године,
али нередовно, понекад и у размацима од неколико година.
Тај вид њеног стваралаштва постаје за истра живаче видљив
у 5. тому Целокупних дела, у коме се трудом Наде Богдановић
Мирков налази сабрано и 45 текстова Десанке Максимовић
о делима дру гих писаца. Те текстове приређивач није назвала књижевном критиком, јер сви они то нису у ужем смислу
жанровског одређења књижевне критике, и сврста ла их је
под адекватан и општији назив текстови о књижевности.
Ти текстови о књижевним делима дру гих писа ца могу се
сврстати у критичке јер приказу ју дела и дају оцену, али са
ува жавањем посебности које се у овом сабиру оцртавају.
Критичке текстове Десанка Максимовић није сабирала
и издавала и очигледно им није придавала значај, те их нема
ни у Сабраним делима (1969). И по томе се може закљу чити
да је песникиња имала развијен критички однос према свом
стваралаштву. Она је очигледно била свесна да по вокацији
није књижевни критичар, иако је самом присутношћу у књижевном животу бивала у ситуацијама да пише такве текстове који нису били иманентни њеном дару. Ти, текстови, па и
њене приповетке и романи у којима је имала литерарну амбицију да се иска же у прозној форми, нису досегли поетске
врхове њене поезије. Међу тим, и за њу саму споредна књижевна дела, посебно текстови о књижевности, садрже светла
зрна која нам откривају понешто ново у поетици Десанке
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Максимовић или нам дају потврду за неку хипотезу коју
слу тимо и не смемо да је формулишемо без неке потпоре,
потврде – која није увек у самом тексту који ту мачимо.
За текстове Десанке Максимовић у којима је писа ла о
књижевним делима дру гих писаца, иако се жанровски могу
сврстати у књижевну критику у ширем значењу, сматра мо
да би адекватнији назив био књижевни приказ. Књижевни
прикази Десанке Максимовић могу се поделити у четири
гру пе. Првој припа дају текстови о књига ма са временика,
тзв. текућа дневна књижевна критика. У дру гој гру пи су
текстови о „совјетским темама“ – о преводима совјетске књижевности и свом преводилачком ра ду са руског, са којима
се, рекли бисмо, укљу чива ла у књижевни живот новог послератног поретка. Трећу гру пу предста вљају предговори
књигама њених савременика, и четврту – књижевне рецензије које је писала за издавачке куће.
У периоду између два светска рата Десанка Максимовић
је написа ла десетак књижевних приказа, највећим делом у
часопису Мисао на тек објављена дела Вере Обреновић Делибашић (1927)1, Доре Пилковић (1931)2, Алојза Градника (1933)3,
Драге Жервеа (1935)4, Јованке Хрваћанин (1939)5, и један приказ преведених прича са бу гарског. Написала је и неколико
рецензија за Српску књижевну задругу и њену библиотеку „Савременик“ коју је уређивао Павле Поповић. О Десанки Максимовић као књижевном критичару и то за период између два
1

2

3

4

5

Десанка Максимовић, Немири младости Вере Обреновић Делибашић“, Мисао, 9, 25/5, 1927, 382–383.
Десанка Максимовић, „Дора Пилковић: Уклети сан, Београд, 1931“,
Мисао, 13, 37/3–4, 225–226.
Десанка Максимовић, „Поезија Алојза Градника“, Мисао, 15, 41/3–6
(1933), 352–359.
Десанка Максимовић, „Gervais: Čakavski stihovi“, Идеје, 1, 22, (22. 6.
1935), стр. 6.
Десанка Максимовић, „Јованка Хрва ћа нин: Откинуто лишће“,
ЛМС, 113, 352/1–2, 145–147.
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рата писала је једино Нада Богдановић Мирков у зборнику
Рецепција дела Десанке Максимовић (1998) у време док је приређивала 5. том Целокупних дела Десанке Максимовић. Нада
Богдановић Мирков је посебно истакла значај рецензија Десанке Максимовић зато што се у њима откривају ставови
песникиње према традицији и пориче стереотип да се није
изјашњавала о књижевним питањима свога доба које је било
обележено бурним књижевним полемикама. О међу ратном
критичарском периоду Десанке Максимовић На да Богдановић Мирков је закљу чила: „Десанка Максимовић се књижевном критиком није бавила исцрпно и систематично, као
професионални критичар. Иако се већ та да оријентиса ла
искљу чиво на праћење савремених књижевних појава – међу
њеним критикама, ни касније, нема ниједне о делу из прошлости – она се оглашавала спорадично и само поводом оних
дела о којима је хтела да пише афирмативно и представи их
читаоцима у повољном светлу. При томе није формулисала
свој критички концепт, нити је образлагала своја програмска
опредељења и критичка мерила. Поједини њени текстови
објављивани у периодици, у рубрици за пра ћење текућих
књижевних збивања, сводили су се на пу ко регистровање
нових књига, док је критичка аргу мента ција за мењивана
низањем цитата. Једном речју, Десанка Максимовић није увек
достизала неопходан ниво аргументованости и уверљивости
својих судова, чак ни по мерилима импресионистичке критике, којој је својим присту пом била најближа.“6 Овај закључак је општег значаја за критички рад Десанке Максимовић
и односи се и на послератни период.
Десанка Максимовић је после Другог светског рата наставила да повремено приказује књиге својих савременика. Њен
став као критичара је доследно добронамеран, са нескривеном
6

На да Богдановић Мирков, „Десанка Максимовић као књижевни
критичар у међу ратном периоду“, Рецепција дела Десанке Максимовић, зборник ра дова, Београд, 1998, стр. 121.
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и исказаном личном мотивацијом за писање о делу или писцу,
непретенциозан, једноставан, информативан и илустративан; она приказу је и не тумачи, цитира и не анализира. Посебна особина њених књижевних приказа је мали обим: 2/3
стране, понекад само једна и велики временски размаци у
писању. Прва послератна критика Десанке Максимовић била
је „Наша дечја књижевност“ (1946) у првом броју часописа
Књижевност. У њој је приказала књиге поезије за децу Александра Ву ча Титовим пионирима и Бранка Ћопића Песме
пионирке.7 У ду ху тенденције да се прати стваралаштво свих
република, Десанка бележи о збирци песама за децу и македонског песника Славка Јаневског Распевани букви (Књижевност 1947). У овом приказу Десанка Максимовић је посебно
подву кла значај збирке у чињеници да је написана на македонском језику: „Ритам, речник, поетски израз ове дечје поезије је тако богат, да се не би рекло да је то језик који се тек
сад књижевно развија. Ако је једна од улога песника да речима које већ у животу постоје да право место у поезији, и тако
их обогати смислом, да им крилатост, Јаневски је у овом смислу заиста успео.“8 Десанкини прикази без дубље анализе и
ту мачења, имају оправдање у малом значају књига и писаца,
а ипак је притом самим чином писања о њима и својим потписом, испуњавала захтеве времена. У приказу књиге младог
песника Ђорђа Радишића Дани из таме и свјетла уочила je
мане тј. невештину незрелог песника, надајући се на крају да
ће се у следећој књизи поправити, што је карактеристично
добронамеран и педагошки приступ у коме је Десанка исказала своју педагошку, професорску вокацију. У овом приказу занимљива је и значајна и истовремено вредносно тачна
7

8

Десанка Максимовић, „Наша дечја књижевност“, Књижевност, I,
1/1 (1946), стр. 138–139.
Десанка Максимовић, „Славко Ја невски; Распевани букви“, Десанка Максимовић, Целокупна дела, том 5, За ду жбина „Десанка
Максимовић“, ЈП Слу жбени гласник, Завод за уџбенике, Београд,
2012, стр. 328 (у да љем тексту: ЦД 5).

185

Над целокупним делом Десанке Максимовић

оцена поезије младих песника тога доба: „Они су још, истина
као једна породица, са пу но заједничких црта, али већ неколико њих можеш познати и кад се не потпишу: Миру Алечковић по хармоничности, по топлини и сети, ненаметљивом,
а спонтаном изразу; Весну Парун по изобиљу језичког блага,
по сликовитости и извесној свечаности ритма; Слободана
Марковића по бранковској бујности, поетској зрелости која
лежи више у таленту него у искуству; Славка Ву косављевића по благој лиричности, по смислу за композицију песме,
за антитезу; Васу Поповића по дару да обичан догађај доживи поетски и ка же оригинално; Стеву Раичковића по стиху
који је наговештај, по усклику који постотно увера ва да је
морао бити усклик; Ивањија по инвенцији, по изненадним
спојевима неспојивих појмова; Бранимира Живојиновића
по необузданом оптимизму, у чијем језгру је дивљење природи. И тако редом. Набројани су просто они који су ми пали
на ум.“9 Потпуно је илустративно компонован приказ романа,
такође добронамерно без критичке оштрине и, рекли бисмо,
удубљивања ауторке Кроз ничију земљу Вере Делиба шић о
чијој првој збирци песама је писала пре рата.
Десанка Максимовић је повремено објављивала приказе у локалним часописима. Такав је приказ збирке Мисли и
риме Вере Витезице објављен 1961. у Браничеву и „Увек актуелна књига“ о књизи Жикица Јовановић Шпанац Миће Јеремића у ва љевачком часопису Напред, 1965.
Општа одлика књижевних приказа – критика Десанке
Максимовић је чињеница да је највише писа ла о не много
познатим књижевницима, као и да је била сна жно родно
оријентисана. Писала је приказе књига Вере Обреновић Делибашић (1927)10, Доре Пилковић (1931)11, Јованке Хрваћанин
9
10

11

Исто, стр. 350.
Десанка Максимовић, „Немири младости Вере Обреновић Делибашић“, Мисао, 9, 2/5–6, (1927) стр. 382–383.
Десанка Максимовић, „Дора Пилковић: Уклети сан“, 13, 37/3-4,
Мисао, стр. 225–226.
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(1939)12, Злате Видачек Микић (Тврђава, 1965), Миле Влашић
Гроздић (Учинило ми се да су звијезде, 1969), о песмама Мире
Алечковић два пу та, Оливере Топа ловић (Под небом планине, 1978), Саше Божовић (Теби моја Долорес, 1978) Јелене
Гавриловић Станковић (Погашене воштанице, 1988). Изражено интересова ње за жене писце и посебно песникиње
Десанке Максимовић потврђу је и једини текст који није ни
приказ ни критика већ синтетички поглед на стваралаштво
жена у српској књижевности „Жене књижевнице“ који је
објавила 1954. у Јутру (часопис за село).13 Том синтетичком
прегледу претходи размишљање песникиње о промењеној
улози жене после револу ције. Она ка же: „Последњи велики
догађаји су показали да је жена велика и равна човеку и другим великим задацима због чега је данас у нашој земљи изједначена у пра вима са човеком и има могућности да све
своје дарове богато развије. Али дар који човек носи у себи
је као биљка која мора да никне из земље, па било сунца или
не, па су најобдареније жене снагом своје обдарености избијале на видело још од најстаријих времена, па било за то добрих услова или не.“14 Текст о женама књижевницама управо говори о снази жене да иска же своје стваралачко биће без
обзира на околности које јој кроз дотадашњу историју нису
биле наклоњене. Ту снагу потврђу је ствара лаштво женске
народне лирике, Затим Јефимије, Милице Стоја диновић
Српкиње, Јелене Димитријевић, Исидоре Секулић, Милице
Јанковић, Смиље Ђаковић која се потписивала псеудонимом
Јованка Петровић, Данице Марковић, Милке Жицине, Анице Са вић Ребац, Анице Ђу кић, Вере Делиба шић, Даринке
Одовић, Милице Костић, Јованке Хрваћанин. О свакој књижевници коју је позна ва ла Десанка Максимовић је у овом
12

13

14

Десанка Максимовић, „Јованка Хрва ћа нин: Откинуто лишће“,
ЛМС 113, 352/1–2.
Десанка Макси мовић, „Жене књи жевни це“, Ју тро, I, 4, (1954),
стр. 14–16.
ЦД 5, стр. 367.

187

Над целокупним делом Десанке Максимовић

тексту оставила аутобиографску белешку. Од послератних
књижевница споменула је Миру Алечковић и Јару Рибникар.
У текстовима о књижевности или књижевним приказима Десанка Максимовић је показала своје учешће у књижевном животу њеног доба. Активност тј. социјалну ангажованост која није била видљива у предратном периоду њеног
стваралаштва, Десанка је у току рата доказала родољубивим
мотивима својих песмама и збиркама објављеним после рата.
Књижевни прикази које је објављива ла непосредно после
Дру гог светског рата показу ју да је Десанка Максимовић је
била међу оним – пре рата оствареним песницима, који су се
укљу чили у нову – агитпроп култу ру. Зато није изненађење
да један од првих текстова објављен после рата 1946. био приказ зборника младих украјинских песника под насловом „Ми
смо Стаљинови војници“. Садржај који Десанка хвали је задивљујуђе родољубље и љубав према отаџбини младих украјинских песника.15 Можемо рећи да је заједничко обележје
њених текстова о књижевности и приказа за период 1946–1948.
изра жено интересовање за књижевне дога ђаје, књижевна
дела, па и јубилеје у Совјетском Савезу. Ту спадају текстови:
„Луј Арагон и Лујза Триоле у Москви“ (1946), „Јубилеј совјетске Украјине“ (1948) у коме говори о великом доприносу совјетске власти зближавању књижевности на удаљеним језицима као што су украјински или азербејџански или руски,
туркменски и таџијски.16 У тексту „Књижевници о совјетској
армији“ (1948) она каже: „За време Великог Отаџбинског рата
стихови нису силазили са страница Црвене звезде и осталих
листова који су излазили за своју војску. Никада поезија није
била толико блиска са војним читаоцима, није тако узбуђивала срца као у доба рата. Совјетска армија није за песнике
15

16

Десанка Максимовић, „Ми смо Стаљинови војници“, Књижевност,
I, 2/2, (1946), 307–309.
Десанка Максимовић, „Јубилеј совјетске Украјине“, Књижевност,
II, 4/2 (1947), 351–353.
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била обична тема, већ посведневни живот, дела бораца била
су и њихова дела, зато је њихово стваралаштво толико урасло
у мисли и осећа ња бора ца. Совјетска литерату ра је расла
упоредо са Совјетском армијом. И дела која су после рата
написана или ће се написати, већ су се тада заметнула у ствара лачкој машти књижевника“.17 У тексту „Уметност је увек
оружје“ (1948) Десанка Максимовић преноси из Литературнаје га зете полемику руског писца Сергеја Обрасцова са
енглеским писцем Ма ковеном у којој се ста вља на страну
Обрасцова и зала же за анга жовани однос уметности према
стварности. У овом чланку Десанка је искорачила из принципијелних критичких оквира и осудила великог песника
Езру Паунда. То је вероватно најску пљи Десанкин данак добу који се не може спојити са њеном толеранцијом и ду шевношћу. Ипак треба имати у виду да је она преносила став
Александра Исба ха, али да се од тог става ни на један начин
није оградила.18 Совјетском темом Десанка Максимовић бавила се још два пу та и то у чланку „Публицистичка хроника“
(1948) у коме разматра питање да ли је публицистичка поезија – уопште поезија и даје потврдан одговор, али на примеру који је неспоран: на примеру Мајаковског. Текст „Како
су превођене песме у XIX књизи Максима Горког“, не припа да књижевној критици у ужем смислу, али говорећи о
превођењу Десанка Максимовић истовремено приказу је и
преведене књиге. Текст о превођењу Максима Горког значајан је с аспекта особености њене методологије превођења у
коме најва жнији значај има мотивација и моћ уживљавања,
17
18

ЦД 5, стр. 332.
Десанка Максимовић преноси како је Езра Паунд, један од главних пропа гандиста аполитичне уметности, у доба рата постао
ра дио-коментатор ита лијанског фа шистичког ра дија и позивао
своје су гра ђанине Американце на издају. А ка да је после пораза
фа шистичке Немачке и Ита лије дошао на опту женичку клу пу,
на шао је у Америци за штитнике који су изја вили да уметници
имају са мо једну отаџбину без граница – која је он сам.
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емпатије са песниковим осећањем које треба да пренесе у
дру ги језик. Текстови о писцима које је преводила или о
преведеним књигама значајни су за сагледавање аутопоетике преводилаштва Десанке Максимовић, али и аутопоетике
у ужем смислу. У тексту о превођењу Максима Горког Десанка Максимовић пише у првом лицу и тешкоћа ма при превођењу песме „Из дневника“. Она је постављала себи питања
„где је главни ка мен спотицања, представља ли он мисаони
или ритмички проблем, или јој је лепота у нечем неу хватљивом, што је, разу ме се, најгоре – за преводиоца“. Један
догађај – суђење окупаторском полицајцу Вујковићу подсетио
ју је на време рата у Београду. Одједанпут је све страхоте поново доживела и кад је почела да преводи учинило јој се да је
стихове Максима Горког написала она сама: „Сад ми није било
тешко преводити. У току једног часа сам заборавила да је слобода, да је двориште пуно благом ми’ољског лета, потпуно се
преносећи у финску ноћ Горкога и наше окупационе ноћи и
песма доби отпрве српски облик.“19[…]… при преводу човек
је као неко ко треба везаних руку да изврши дела за које би
требало четири руке...“20. Десанка Максимовић је 1953. писала
о преводу дела Дуги дан Рибеира Коутоа, који је био бразилијански амбасадор у Србији. Она прво говори о личности песника, што је иначе карактеристично за њене књижевне прика зе, јер ника да није писа ла о писци ма и дели ма према
којима је била емотивно равноду шна: „... у неколико речи из
увода видела сам песника надасве хуманог, са вером у људе,
са чежњом за пријатељством, за осетљивошћу за неу хватљиво, и частољубљем, живим као јасиков лист.“21 Десанка Максимовић у овом тексту уочена песникова осећања илустру је
стихом, па и великим деловима песама, што је иначе део њеног импресионистичког метода који не ту мачи већ показу је
19
20
21

ЦД 5, стр. 339.
Исто.
Исто, стр. 361.
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непосредно стиховима самог песника. Њен критичарски тон
је увек личан када пише о књигама које јој се допадају. О Коутоу писала је још једанпут (1956) поводом збирке објављене
на француском језику, истим поступком илустра ције и из
срца: „Цео свет је нашао место у овој збирци Рибеира Коу тоа,
сви континенти и небо и вода. […] Ту је цело људско срце са
својом тугом, вером, пркосом негодовањем, заблудама, Ту су
сви сталежи, менталитети...“22
Сличан је и приказ књиге превода „Из савремене поезије америчких црнаца“. Песникиња се уживљава и поистовећује: „Из стиха у стих имала сам неко осећање сатисфакције,
особито кад сам у ове дане жудње за земљом прочитала речи
песника црнца: ’Уморан сам од цивилизације’. Било ми је
утеха за сопствену ту гу и умор, кад сам у ове дане поплаве
сете наишла на стихове песникиње Џорџије Даглас Џонс из
којих сам видела да се људи свих боја, у целом свету ’прво
надају да ће их живот обасјати’, а после ’виде као и сви људи,
како се меху ри распрскавају’ и нау че да се с тиме мире.“23
Као што смо већ рекли, Десанка Максимовић је књижевне приказе писала повремено, у послератним годинама
и у размацима од по неколико година, а као писац предговора то је чинила још ређе. Написала је укупно 9 предговора/поговора од чега је два пу та предговоре писала књигама
Бранка Ћопића и Мире Алечковић који су јој били блиски
пријатељи. Међу њима су предговори/поговори преводима
књига руских писаца.
Максимовићева је кратки текст-поговор написала о књизи Чуда Бајкала (1982) сибирског писца Марка Сергејева.24
После неколико речи о са држају, она хвали ову књигу због
њеног са знајног ста новишта, као штиво у коме деца могу
22
23
24

Исто, стр. 373.
Исто, стр. 365.
Десанка Максимовић, „Марк Сергејев: Чуда Бајкала“ (предговор),
у: Марк Сергејев, Чуда Бајкала, 1982, стр. 5–6.
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сазнати о Сибиру и његовим природним лепотама: „Ова прича је, што би рекли наши критичари слојевита: и бајка је, и
наука је, и за децу је, и за старије је“. Песникиња од срца препору чу је књигу, па предговор више личи на топлу посвету
написану на корицама него на официјелни одштампани предговор.25 О руским писцима Десанка Максимовић је писала
још једном – предговор песмама Марије Сергејевне Петрових26
(1988). У овом предговору Максимовићева пише о лиризму
руске песникиње и открива блискост у заједничком осећању
света у коме се лиризам и љубав према отаџбини не сукобљавају већ коегзистирају у посебном виду песникове осећајности.
И још нешто што је такође и Десанкино – она хвали песникињину „Упадљиву ду ховност, очараност природом, везаност за
утиске из детињства, младалачку жељу да се зачуди, да се преда маштању.“27 У овом тексту она говори и о „непреводивости“
поетског: „Ма колико преводиоци били конгенијални са песником кога преводе, нажалост, не могу превести оно најлепше у поезији, оно што стоји између речи, измаглицу која лебди над њима. Волели бисмо да се ипак у преводу осети да
Марија Петровна влада речју као обдарени виолинист што и
неосетним додиром гудала буди зву ке који се ду го памте.“28
Десанка Максимовић је написала два предговора за две
књиге Бранка Ћопића: Изабране приче (1960)29 и Пјесме (1961)30.
Ови предговори су прави књижевни портрети Бранка Ћопића
25
26

27
28
29

30

ЦД 5, стр. 405.
Десанка Максимовић, „Добродошлица Марији Сергејевној Петрових“, предговор у: Закажи ми састанак на оном свету, Експортпрес,
Звездара 1989.
ЦД 5, 411.
Исто.
Десанка Максимовић, „Сетни дечак и човекољубиви писац“ (поговор), у: Бранко Ћопић, Изабране приче, 1960, стр. 3–7. Од 1964.
Прештампа ва се без измена у тексту као предговор књизи Приче
партизанке ка да је Бранко Ћопић изменио наслов.
Десанка Максимовић, „Творац нове бајке и песник револу ције“,
(предговор), у: Бранко Ћопић, Пјесме 1961, стр. 3–7.
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у којима је песникиња о овом писцу уочила аутентичне и високе уметничке квалитете и особености, али и биографске
чињенице и карактерна својства. Ове текстове одлику је и
сна жна лична приврженост Бранку Ћопићу. У предговору
Изабраним причама, пише о њему као најславнијем дечјем
писцу и највољенијем ратном писцу. Каже да своју славу не
ду гује само лепоти стила, добром језику, плодности, већ највише што воли људе: „...и то воли највише оне којима је љубав
најпотребнија: децу, старе и напаћене, судбином уцвељене и
сањалице. Воли људе свог завичаја...“31 Она говори и о особеностима Ћопићевог хумора: „Он уме да буде ду ховит, да се
нашали на рачун неке наше рђаве навике, али се никада не
шали на рачун човекових недостатака које тај човек не може
исправити; он удара на оне ру жне особине против којих се
морамо борити.“ 32 Десанка Максимовић верује да је ду ховитост највећи разлог његове популарности нарочито код деце.
При том она запажа веома битну карактеристику Ћопићевог
приповедаштва: да се он само привидно смеје и у ствари жали
човека који не може да се ослободи својих мана и да његове
приче не треба делити на приче за децу и приче за одрасле:
„Он и поред своје исконске животности, своје слободне шале,
у неком смислу је толико чист, здрав писац, толико јасан и
природан, да ни најсложенијим својим делима не може бити
деци стран; с дру ге опет стране, обраћајући се и најмлађима
одржава дело на уметничкој висини у којој и старији могу
уживати.“33 У овом књижевном портрету Бранка Ћопића,
написаном на 2/3 стране, Десанка Максимовић је исказа ла
све битне особености овог писца.
Као и у претходном предговору делу Бранка Ћопића и
у предговору његовим Пјесмама Десанка Максимовић је
исказала комплекснији доживљај овог писца, који општим
31
32
33

ЦД 5, стр. 375
Исто, стр. 376.
Исто.
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значењем овог дела превазилази повод као инспиративну
мотивацију. Пре него што је говорила о самим Ћопићевим
песмама, Десанка Максимовић је посебно истакла његово
стваралаштво за децу. Она сматра да је Бранко Ћопић „творац
наше нове бајке у којој ју наци нису надземаљска бића, већ
његови добри познаници зверке, домаће животиње, небеска
тела, па и понека бака. Нарочито га привлаче стари људи,
старе животиње и дотрајале ствари... Ћопић са ту гом и са
жаљењем гледа на бића чији је живот скоро прошао. Песник
се мислима вра ћа у родни крај и види да је остарело псето
Жућа, и мачак Тоша и млин, и то га боли. Он бар у стиховима
учини да: ’На Јапри никада не стану млини, никад добри не
умру старци’“. Говорећи о самој збирци у којој су родољубиве
песме Бранка Ћопића, Десанка каже да је Ћопић подједнако
имао дар и за шалу и за ту гу и да је имао моћ да сагледа ту гу
и дубину бола ојађених мајки, трагедију омладине и деце погинуле за слободу. Такође увиђа веома битну карактеристику
Ћопићеве поезије да је његово гледиште о ју наштву и народној части истоветно са народним „да су се неке песме откинуле од свог творца и певају се као народне“.34
О Мири Алечковић је на писа ла та кође два предговора:
збирка ма Сребрни воз (1965) и Да живот буде љубав (1972).
У ствари реч је о једном предговору који је знатно проширен
за књигу Да живот буде љубав.35 У овим предговорима Десанка је писала биографију односа са младом песникињом,
која је почела у дечјим годинама Мире Алечковић, да би прерасло у животно пријатељство које је трајало све до Десанкине смрти. Десанка Максимовић код Мире Алечковић посебно истиче рано осећање родољубља које се касније развило
у идеју о неопходности живота у слободи и борбе против поробљавања и насиља. Изразита хуманост личности песника
34
35

Исто, стр. 379.
Десанка Максимовић, „Песме Мире Алечковић“, у: Мира Алечковић: Да живот буде љубав, Београд, 1972, стр. 5–9.
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за Десанку Максимовић је увек била и вредносна песничка
категорија. Родољубље као окосница поезије Алечковићеве
је прва њена одлика, а дру га је сета „која је и њен пасош у
земљу поезије. Прави се песник не може замислити без овог
стања, без потребе вра ћања у прошлост“.36
Овим предговорима може се придру жити по садржају,
тону и односу према писцу текст „О поезији Душана Радовића“ (1980) објављен у часопису Детињство.37 У овом тексту
Десанка Максимовић на самом почетку изра жава ва жност
личног доживљаја и вредновања личности писца о коме пише: „Нужно ми је пре но што рекнем како доживљу јем поезију Ду шана Радовића подсетити себе и дру ге какав је овај
песник као грађанин, какав је његов однос према свету, према дру гим великим вредностима живота сем поезије. Ово је
нужно управо кад се говори о њему као песнику, јер се Радовић песник и Радовић грађанин прожимају и употпуњу ју“.38
Она уочава битна својства поезије Душка Радовића и необичну даровитост да кратко и бриљантно обичним речима формулише особине савремености, човека данашњице и његове
проблеме. Занимљиво и речито је запажање Десанке Максимовић о песми „Рис“ у којој последњи стих гласи: Самоуслуга
Слобода: „Древни појам, древна реч слобода, која се изговара
или с поносом или с болом, нашла се уз појам и уз реч самоуслу га, створену има тек десетак година. У овом споју речи:
самоуслу га Слобода, деци смешном, одрасли, међу тим, виде
и оштру критику човека посматрача: служење Слободом како
се коме хоће. Уз ову песму бих још на поменула: она је по
стиху и садржају могла бити написана, сем последњег стиха,
и пре рата, пре новог таласа у дечјој поезији. Е, али чаробна
палица Ду шка Радовића и старе теме осавремењу је. Иста та
36
37
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чаробна палица је белог медведа убелила у машини за прање
рубља, стра хоту ’Страшног лава’ избрисала гумом, виљу шку
начинила радозналом, мишеве опила“.39
Ови предговори показу ју да их Десанка Максимовић
пише са љубављу, подстакнута љубављу не само према писцима него њиховим делима у којима открива етичку и емоционалну сродност. У кратком предговору збирци Под небом
планине Оливере Топаловић40 песникиња је разоткрила личну мотивацију за предговор не много познатом писцу, што
опет потврђу је лични однос ауторке заснован позитивном
емоционалном мотивацијом: „Преда мном је збирка песама,
каква ми се, нећу крити, већ и по теми свиђа. Лепота и удаљеност неба, врелина сунца, самоћа, озон самоће, мирис лишћа
и земље и облака, наших немуштих сапутника ветрова и река.
Затим љубав, она о којој се мало говори, али се много осећа.
Нећу крити ни то да волим овакве песме за које би се пре рекло да су рођене, а не писане, то јест смишљене“.41
По личној мотивацији ауторке претходним предговорима
се придружује предговор књизи Песме Владислава Влајка Стајића. Њега је, као и Миру Алечковић, познавала још из детињства у Ваљеву, а дружење им се продужило и кроз школовање
у Београду све до његове преране смрти 1949. Описује га као
песника са топлином у описивању природе, стилом изузетне
осећајности, продуховљености, склоног сновима и романтици,
увек нагнутог над својим унутарњим животом. Овај предговор
представља похвалу умрлом песнику са кајањем што она сама
као „најкомпетентнија“ није за његовог живота издала књигу
од његових песама које јој је слао и које је читала.42
39
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Као посебну гру пу књижевних прика за Десанке Максимовић издвојили смо рецензије (реферате) које је писа ла
за изда ваче и који нису обја вљива ни, а које је приређивач
на шао у ру кописној заоставштини песникиње коју је у то
време чу ва ла њена породица. Те текстове На да Богдановић
Мирков гру писа ла је под општи наслов „О књижевности“.
У тој гру пи сабрано је 7 рецензија које су написане пре Другог светског рата. Од свих тих рецензија са мо је једна негативна на роман Мали пу чани Арсена Венцелидеса (1938).
Песникиња је Српској књижевној задрузи препору чила за
штампу збирку песама Подневни огњи Данка Анђелиновића
(1932), збирку приповедака за децу Зец и миш Милице Станковић (1933). Збирку приповеда ка Милана Ка шанина препору чила је 1934. уверена да оне то заслу жу ју „својом прониц љивом пси хологијом и живим слика њем војвођанске
средине, смислом за фину иронију и хумор, хуманошћу коју
у њима често сретнемо, сликовитошћу и топлином у описивању природе, стилом у коме има много пу та песничких фигура и надахнућа“.43 Десанка Максимовић се уз критичке опаске у целини позитивно одредила и према збирци песа ма
Јанка Туфегџића (1940). Препору чу јући за библиотеку „Савременик“ песме Владе Влаисављевића Шуми шума црниловац,
Десанка хвали органску везу песника са природом, сликовитост, душевност, богат језик и због великог обима предлаже да
се збирка смањи.
Међу књижевним рецензијама које је писала пре Другог
светског рата, посебно је значајан, што је приметила и приређивач 5. тома – „Реферат о збирци стихова Земаљска трпеза
Десимира Благојевића“, пре свега због експлицираног става
према полемици о „старим“ и „новим“ песницима у којој је
централни проблем однос према традицији. Песме у збирци
Земаљска трпеза објављиване су претходних десетак година
по часописима и представљају песниково зрелије доба, дајући
43

ЦД 5, стр. 534.
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потпунију слику његовог талента. Десанка га пореди са Николом Шопом, констатујући да је он немаран и доста мутног
израза, насупрот Шопу који је јасан и сталожен песник, али
је од Шопа далеко богатији у мотивима. Десанка Максимовић
сматра да Благојевић збуњује читаоца навикнутог „на старински равномеран ритам и на старинску јасност“. Нејасност код
овог песника, сматра песникиња, није произашла само из бујице његових осећања, него је настала као свесна реакција на
„старински такозвани начин писања“. Она каже да се на особини „нејасности“ и „мутности“, које настају због мноштва
симбола и дугих реченица, толико задржала, јер је она заједничка многим нашим песницима: „По њој су доскора углавном
многи делили песнике на старе и нове. Под мутним изразом
многи су, као што се зна, крили своју недаровитост. Десимир
Благојевић срећом не спада у такве“. Благојевић у збирци има
и песама нежних, проду ховљених и „врло јаких, широког зама ха“. Десанка Максимовић посебно истиче као најуспелије
његове еротичне песме: „Оне имају снаге, смелости, одређености у изразу која ипак није скинула са стихова пу хор поезије“.44 У за кључку Десанка Максимовић препору чу је за
штампу песме и Николе Шопа које освајају човечношћу, јасношћу и непосредношћу и песме Десимира Бла гојевића
које су раскошнијег израза од Шопових, богатијег језика али
мање „приступачне“ од Шопових. Она сматра да је дужност
Српске књижевне задруге да у библиотеци „Савременик“ „да
представнике целе какве струје у поезији а Благојевић је даровит представник правца коме припада“.45 Оваквим ставом,
Десанка је показала толеранцију према „новим“ песницима и
умела да увиди њихове песничке вредности, разликујући моду
од аутентичне поезије без обзира ком књижевном правцу
припада и истовремено не доводећи у питање своју везаност
за традиционални ток у српској поезији тога доба.
44
45

Исто, стр. 545.
Исто.
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У заоставштини Десанке Максимовић коју је ове године
њена породица поклонила Заду жбини „Десанка Максимовић“ налазе се још текстова о књижевности: предлог за учлањење Милице Бунгулац у Удру жење књижевника Србије,
приказ књижевне вечери Милице Костић у Удру жењу књижевника Србије, текст писан поводом тридесетогодишњице
смрти Милована Глишића, извештај о радовима ђака на тему
стрељања ђака у Крагујевцу, приказ књиге Кристине Бренкове Дневна порочила (Младинска књига, Љубљана, 1965). Међу
тим текстовима налази се и приказ књиге Миле Влашић Гроздић Учинило ми се да су звијезде. Ти текстови су ку цани машином и често без датума и наслова, понекад нечитки. У овој
прилици, посебно бих истакла значај прона ђеног текста о
полемици у Удружењу књижевника Србије између Радована
Зоговића и Свете Лу кића коме се у Књижевним новинама
придру жио Вук Крњевић.
У овом тексту Десанка препору чује за објављивање брошу ру Радована Зоговића Књижевна суданија. Из рукописног
текста се не види којој се институцији или издавачком предузећу обраћа Десанка Максимовић и које године. У тексту се
помиње су коб између Радована Зоговића и Свете Лу кића у
Удру жењу књижевника који је она схватила као „су коб два
гледишта на свет, на књижевност, правду и човечност“. Недвосмислено на страни Радована Зоговића и убеђена у његову
исправност, Десанка Максимовић сматра да се већ у Књижевним новинама, пре Зоговићеве брошу ре Књижевна суданија,
могло видети ко је у праву. Десанка каже: „... ’Књижевна суданија’ је тако компонована да се у њој види зашто су Крњевићева тврђења неоснована и да се упустио у расправљање о
учењу које дубоко не познаје, а и да му и није циљ да о том
учењу расправља. Одељци ’Претходна напомена’ и ’О служби
и слуганству’ много помажу да се неупућени снађе и да може
да се определи. Исправни човек па био марксиста или не,
више ће Крњевићу замерити неке дру ге недостатке у његовој
полемици него што у марксизму није поткован. Више ће му

199

Над целокупним делом Десанке Максимовић

замерити неке политичке алузије које би Зоговићу код власти
могле шкодити. Мада је то најнепријатнија ствар у ономе што
пише Крњевић, Зоговић је ипак најпре устао да брани истину
него да се брани, пре да не дозволи Лу кићу и Крњевићу да
Маркса или Енгелса криво тумаче, чак нетачно цитирају, него
да скида са себе незаслужене оптужбе. “
Говорећи о Зоговићевој брошу ри, Десанка Максимовић
ка же да је Књижевна суданија – полемика-одговор Зоговића
Лу кићу и Крњевићу толико успела зато што је песнику, особито Зоговићу, више него дру гим људима, ста ло до борбе
против неистине, неправде и зла. Зоговићева брошу ра је за
Десанку књижевно изузетно успела: „где су речитост, хумор
и иронија на висини као код најчу венијих беседника“. Она
каже: „Из реченице у реченицу, као из стиха у стих, ужива се
у (понекој) лепоти стила, богатству речи, у сажетости, оштрицама ироније, светлу цању ху мора. Све пога ђа у мету. То доду ше није ни тешко, његови су парници су свуда рањиви. Не
са мо онде где је био Ахил. Да нису Лу кић и Крњевић са ми
довели до ове „су да није, могао би се чита лац на њих још
смиловати.“ Надмоћ Радована Зоговића, Десанка види у томе
што он у тој полемици не брани себе, већ идеје које су му свете, у које верује и због којих је страдао. А то су категорије високо рангиране на Десанкиној етичкој лествици. Лукић и Крњевић су напа да ли личност свога противника, а не идеје у
које он веру је. Пре него што је изнела став да Књижевну суданију треба обја вити, због чега овај текст треба сматрати
рецензијом, Десанка Максимовић је рекла: „Напослетку бих
рекла да је Крњевић своје подметање и алузије које, чини ми
се, призивају власт против Зоговића, он побио правим вуковским уту ком. То је иста бриткост као код нашег великог
мајстора полемике, иста геометријска дограђеност, неустрашивост, исто ’ни по бабу ни по стричевима’ и све још обогаћено ху мором, окрила ћено свежим песничким језиком.
Знајући колико наш народ воли поезију, колико тежи за
правдом, знам да ће Зоговићева брошура ’Књижевна суданија’
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имати велики успех. Имаће наравно и због тога што ми уживамо у инату. Штета само што обе стране нису биле исте снаге.“
Можемо рећи да је рецензија на Зоговићеву Књижевну
суданију прва књижевна полемика у коју се Десанка Максимовић укљу чи ла пот пу но опредељено и рекли бисмо са
дубоким уверењем. Бранећи Зоговића, она је бранила истину и правду, а то је потпу но у ду ху изразите етичности њене личности. А Лу кића и Крњевића је разоткрила као денун ци јан те који књи жевну полеми ку користе за дру ге
циљеве: да дискредиту ју Зоговића као личност и у доба информбировских чистки испору че га властима и њеним полицијским органима. Мотиви за овакво активно деловање
на стра ни Ра дова на Зогови ћа, који је био Жда нов српске
књижевности, за Десанку Максимовић сигурно нису имали идеолошку мотива цију. Она је бра нила песника, његову
поезију, његово осећање за естетичке вредности и за лагање
за правду. Њен чин је био људски, колегија лан, пријатељски,
а не политички мотивисан. Десанкина одбра на Зоговићеве
„Су да није“ предста вља у том времену по храбрости и доследности јединствен интелектуа лан и етички чин. Са мо
злона мерни могли су Десанку Максимовић, а било их је, да
доведу у везу са одбра ном жда новизма у српској књи жевности. Али у српској култу ри и књижевном јавном животу
увек се лак ше пресуђива ло него разу мева ло и пра шта ло.
Ова кав став имао је за Десанку сва ка ко цену коју је пла ћала ако не код своје књижевне публике, оно свакако код књижевне критике која је убрзо у ра ним педесе тим година ма
на пустила соцреа листички концепт на ме тан од комисија
Агитпропа и окренула се модернизму по чијим мерилима
је Десанка Максимовић ду го – рекли бисмо све до збирке
Тражим помиловање, сматра на ана хроном и песником традициона листчког песничког проседеа. Међу тим њени порицатељи нису никад успели да порекну њено јединствено
песничко мотива цијско богатство, аутенти чан лиризам и
песничко мајсторство.
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Ana Ćosić Vukić (Beograd)
DESANKA MAKSIMOVIĆ AS A LITERARY CRITIC
Summary
Desanka Maksimović wrote a literary criticism during her
own literary life – from 1927. to 1990. Desanka Maksimović’s
literary texts in which she was writing about other writers and
their works, and which belong to the genre known as a literary
criticism in a broader sense – more adequate name would be literary reviews, can be divided in four groups: texts about the books
of her contemporaries, texts with „Soviet“ topics with which she
was involving in the literary life of post-war period, forewords
and literary reviews. As a literary critic, Desanka Maksimović is the
closest to impressionistic method; she does not analyze, but cites,
she is well-imtentioned and promotes the values she herself shares
with the author whose work she was writing about. Her inspiration
is not deep, but it is emotional and honest. She wrote about less
famous writers the most often, and had a strong gender orientation.
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НЕКИ НАРАТОЛОШКИ АСПЕКТИ
ПРИПОВЈЕДАКА ЗА ДЈЕЦУ И БАЈКИ
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ*

Апстракт: Овај рад је поку шај да се поближе освијетле
неки наратолошки аспекти бајки и фантастичних прича Десанке Максимовић, на мијењених најмла ђим читаоцима.
Будући да је добар дио прозног опуса ове ауторке1 намијењен
упра во њима, било је потребно позаба вити се начином на
који се констру ишу (и како се понашају) фантастично и чудесно у тим прозним структу рама. Поглед изблиза открива
сложенији и брижљивије компонован наративни склоп од
онога што би се на први поглед, због привидне једноставности те прозе, могло закљу чити.
Кључне ријечи: аутопоетика, метанарација, бајка, чудесно, фантастично, анимизам, стварност, фикција.
*

1

Текст је настао као резултат ра да на пројекту Смена поетичких
парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и
европски контекст (178016) Институ та за књижевност и уметност,
који финансира Министарство просвете, нау ке и тех нолошког
развоја Републике Србије.
Изванредан и потпун увид у Десанкину кратку прозу за дјецу
пружила су нам Целокупна дела Десанке Максимовић, том 7, Задужбина „Десанкa Максимовић“, Слу жбени гласник, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
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Један аутопоетички запис Десанке Максимовић, који је
укљу чен у посмртно обја вљену књигу Шева небесница из
1998, ка же: „И ка да више нисам била дете, детињски сам
била убеђена да схватам гласове птица, да разу мем шта вране гачу, шта ћућоре сенице и шта певају сла ву ји. Ово што
сам као зрео створ на писа ла, у де тињству сам верова ла“
(Максимовић 2012/7: 912). Тешко да постоји бољи увод у разговор о прози Десанке Максимовић, односно, макар у онај
дио те прозе који се назива „књижевност за дјецу“, будући
да је инфантилно увјерење у изравну моћ кому никације са
предметним и свијетом природе један од аспеката анимистичког доживљаја свијета карактеристичног за дијете, који
се, према неким психолозима, протеже све до пубертета.
„За дете не постоји јасна граница која одваја предмете
од живих бића, а све што поседу је живот има живот веома
сличан нашем. Уколико не разу мемо оно што имају да нам
ка жу ка мење, дрвеће и животиње, разлог је што са њима
нисмо довољно ускла ђени. Детету које поку шава да схвати
свет изгледа разумно да очеку је одговоре од предмета који
побуђу ју његову ра дозна лост“, рећи ће Бру но Бетел хајм у
Значењу бајки (Бетелхајм 1989: 60). Управо нам се зато чини
да се у пресјеку ауторкиног аутопоетичког исказа и лапидарне формулације чу веног њемачког психолога, огледа чудесно језгро прозе за дјецу Десанке Максимовић.
Дру га, за ову тему важна аутопоетичка и метанаративна
експлика ција, на ла зи се у погла вљу ма лог рома на Бајка о
Кратковечној: „Можда се Бајка о Кратковечној зачела још
тада, у мом детињству, док сам крај потока посматрала беле
лептире како се у игри надмећу са вилиним коњицима“ (Максимовић 2012/7: 440). Исказ је релевантан за причу из два
разлога: прво, јер, на први поглед, на са мом почетку укида
фантастику и оставља са мо могућност приповијести о измишљеним дога ђајима, потцрта ва природу измаштаног и
инсистира на постојању самог наративног процеса (и ланца),
а дру го јер указу је на непосредну, провјерљиву стварност
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која је подлога за настајање бајковитог садржаја. Губљењем
првог постулата о неодлучности читаоца поводом природе
прочитаног измиче се темељ фантастици. Али значај овог
кратког аутопоетичког списа овдје се не исцрпљује, јер ауторско-приповиједни глас закљу чу је: „Ако вам се ова бајка буде
свидела, прочитајте је и каквом лептиру и бубамари, попцу
или трчуљку или своме наставнику природних нау ка, јер ја
сам ову књигу писала за сва створења која дишу, воле, гледају, трче, раду ју се и ту гу ју“ (Максимовић 2012/7: 441).
Првобитно нару шена самосталност фикције вра ћена је
једним потезом: стављањем знака једнакости између лептира и наставника, а свијест о „измишљеном“ потисну та у други план. Ако бисмо дозволили извјесно поједностављивање,
рекли бисмо да је у ова два става Десанка Максимовић успјела, наравно метафорички, да са жме основу поетике своје
прозе за дјецу.
Неминовно је, свакако, да ће она проза која се ослања на
осјећање дјетета да су васколики свијет око њега и чудесни
свијет у њему у дубоком сагласју, носити ореол бајковите лиричности чак и када је тема приче, као и начин на који се о
њој говори, саздан претежно на фону реалистичног.2 Слободан Ракитић ка же, поводом тога, да је „у појединим Десанкиним бајка ма фантастика ’уву чена’ у реални свет, док је у
дру гим ’реални’ свет уву чен у фантастику“ (Ракитић 1998).
У прилог овој тези, у прозном опусу за дјецу Десанке
Максимовић налази се много прича са тематиком из савременог живота, како из сеоске, тако и градске средине, у које,
некако ненаметљиво и природно, улазе елементи бајковитог.
2

У прилог овоме иде и начин на који су осмишљени неки од наслова ових кратких фантастичних прича / бајки. Они су индикативни по питању природе онога о чему се приповиједа – укрштању
реалних и надреалних мотива. Тако један манир насловљавања
представља обликовање именичке синтагме у којој се јасно види
тај спој: „Срце лутке спаваљке“, „Мачкови мудраци“, „Осе ма ђионичари“, „Ветар дадиља“, „Врапци новинари“, „Риба возарица“ итд.
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Њихова фабуларна чворишта често су сплетена око свакодневних догађаја и начина живота сиромашне или обесправљене дјеце: гдје и најмање чудо добија неслућене размјере.
Са мо је по себи разу мљиво да ће у ред пра вих (модерних)
бајки ићи оне приповијести у којима је природа чудесног
дога ђаја неу питна („Лутка, пајац и мачка“, „Божић Батини
цртежи“ и сличне), али су са становишта структу ре још занимљивије оне приче у којима чудесно може да се преведе у
категорију фантастичног, односно граничног. Управо зато
што се приповједачева фокализација неосјетно сужава (или
можда шири?) на већ помену ту анимистичку перспективу
дјетета, одраслом читаоцу није најјасније да ли је природа
надреалног догађаја можда потекла баш од те одлике дјечјег
погледа на свијет (разговори са луткама, животињама, цвијећем и дрвећем у којима побројани предмети/жива бића
активно учествују у говорној ситуацији). Такво чудесно може
да се суптилно помоли и у тренутку кад је дијете на граници
јаве и сна,3 када се разболи и када сањари („Срце лутке спаваљке“, нпр.) и тада је управо у сусједству фантастичног, ако
већ и није прешло у ту категорију.4
3

4

Љиљана Пешикан-Љу штановић, пишући о генези ауторске бајке,
а самим тим и о разликама између ње и народне, ка же: „Упоредимо ли основне одлике усмене бајке као жанра с одликама ауторске
бајке у српској књижевности за децу и шире, изведеним, пре свега, индукцијом из више репрезентативних дела овог жанра – показу је се да један од главних критерију ма за разликовање усмене
и ауторске бајке јесте однос чу десно – фантастично (са гледан
овде, пре свега, у контексту теоријских изу чавања Цветана Тодорова и Рожеа Кајое). Битна одлика тог типа приче јесте њен онирички карактер, смештање иреалног у домен сна (...) То ’објашњава ње’ може се посматрати и као својеврсна ра циона лиза ција
света усмене бајке“ (Пешикан-Љу штановић 2009: 16).
Категорије чудесно и фантастично дају се према од ређењима
Цвета на Тодорова у књизи Увод у фантастично, гдје се, између
оста лог, фантастично посматра као гра нично између чудног и
чу десног.
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Добар дио те фантастике читан је у алегоријским кључевима (митско-алегоријска је свакако, „Бајка о дивљој крушци“,
да поменемо само један, насумично одабран примјер), а алегорија је, како је показао Тодоров, за природу фантастичног погубна, јер је оно увијек и искључиво везано за дословно значење.
Због великог броја прича у којима су животиње главни и споредни ликови, ова проза борави у непосредном сусједству басне,
која је најближа чисто алегоријском. С друге стране, „по композиционим одликама (...) приповедања најсроднија је једном
древном и помало заборављеном жанру усмене књижевности,
циклусу прича о животињама“ (Сувајџић 2012: 986), па је због
сродности са објема жанровима често на самој граници потпуног растапања фантастике у алегорији. Цијела Шева небесница, Прадевојчица и Бајка о Кратковечној могу се рашчитати кроз алегоријску призму. Ипак, чини се да је потребно овдје
повући једну ограду: алегоријско писање и читање „привилегије“ су одраслог писца и читаоца. Читалац дијете, поготово
онај најмлађи, неминовно ће се везати само за дословни слој
приче. Овдје није ријеч о евентуалним психолошким, етичким
и другим консеквенцама које читање може имати код младог
читаоца, него искључиво о перцепцији предложеног садржаја.
При дословном читању, фантастично, односно, много
чешће чудесно, ако прихватимо Тодоровљеву подјелу, у овој
прози за дјецу природно је срасло са реалним, не као некаква
надградња, нити паралелан, маркирани предио са јасно назначеним границама, него као његов подразу мијевани дио,
који се, због специфичности одрастања, у каснијем животном добу закрива до непрепознатљивости и рационализу је
уз помоћ објашњења везаних за свакодневно. Сходно томе,
ако се бајке посматрају (према Бетелхајму) као својеврстан
ненаметљив водич кроз одрастање и симболичне слике иницијације ју нака, њихово одбацивање, пак, у реалном животу, представља крајњи степен иницијације у свијет одраслих.
А то је компромис на који Десанка Максимовић, као писац
књига за дјецу, не пристаје.
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То се непристајање одвија на неколико линија наративног,
у непрестаном поигравању наводним ауторским, односно
приповједачким исказима. Нпр., формула „ако је веровати
мојој баки“, која је истовремено повлашћена и као наслов
збирке из 1959. године, јавља се као иницијална и завршна у
истоименој бајци. Баки је, изгледа и вјеровати и невјеровати:
невјеровати због сумњичавости приповиједног гласа, а вјеровати због очитог митског контекста који се обликује у даљем
развоју приповијести. Ако је мит, према једној од дефиниција, „прича о поријеклу нечега“, чије су импликације, према
Леви Стросу, истовремено синхронијске и дија хронијске,
посљедице митских догађаја из времена приче „Ако је веровати мојој баки“ и данас су евидентне и провјерљиве: „После
овога одлетела је под облаке, а негде далеко крај језера остао
је врт Добре Виле и у њему прва ру жа, први бршљан, први
сунцокрет и први локвањ“ (Максимовић 2012/7: 364).
Сличан, у недостатку бољег означитеља, извињавајући
тон који прати конструкцију прстенастог приповиједања и
којим се пропра ћа излагање, према Ву ку, „којекаквих чудеса, онога што не може бити“ појачан је у причи „Мали баук“:
„Тако је причала мени моја бака. И немојте сад, децо, заграјити да бау ци не постоје, ја то знам боље него ви, али волим
да се сећам бакиних прича“ (Максимовић 2012/7: 377).
Екстра дијегетички приповједач у првом лицу та ко се
представља само као преносилац приче, сваљујући, наизглед,
сву одговорност на потенцијална исклизнућа из рационалног
на првог приповједача (можда и аутора). Из ове бајке изостају митски елементи, и она може послу жити као добра илустрација за онај разликовни елеменат између бајке и мита о
којем говоре неки проу ча ваоци: да бајка не претенду је да
буде прихва ћена као истина, него да је њен циљ да забави,
при чему аудиторијум посједује свијест о природи измишљених садржаја које слу ша.
С дру ге стра не постоје и оне приповијести (бајке или
кратке приче) чији уводни или закључни дијелови пркосе
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овом принципу наративне демистификације, било тако што
приповједач својом личношћу гаранту је истину исприповиједаног: „Мени је само то једном поверио, али ме је молио да
не одам тајну, па не смем да вам је ка жем“, (на крају бајке
„Цар играчака“, Максимовић 2012/7: 389), или, пак, тако што
се читаоцу пру жа успјела илузија о могућности да се сам
увјери у реалност представљеног хронотопа:
„Пођите кроз шу му стазом право, онда скрените десно,
па код јару ге лево заобиђите шу мареву кућу, и опет крените
лево, па кад најзад ударите још једном на десно, у правцу
старе букве, тамо је пањ где живи кћи вилиног коњица“ (Максимовић 2012/7: 209).
Сем тога, ако фантастичну причу / бајку посматрамо као
констру исан, односно реконстру исан свијет чија се закономјерност сагледава двостру ко: најприје из њене уну трашње
логике и кохеренције, па онда и према читаочевом свијету,
из одређеног угла из којег се посматра, и фантастично може
бити сагледано двоструко: према томе како га поимају ликови приповијести, а како, пак, читаоци. Зато је већ истакну то
да сама бајка није фантастична изнутра јер њени ликови не
испољавају чуђење због фантастичних догађаја. Ово је услов
бајковитог који приче Десанке Максимовић испу њавају у
потпу ности: интегритет чудесног се са те стране никада се
не доводи у питање. Бајка је, дакле, макар у тренуцима читања/слу шања својеврсна функционална реалност без имало
иронијског сјенчења; одређена врста неексплицираног уговора на релацији наратор–слушалац, односно претпостављени аутор – претпостављени читалац постоји и важи. Тај подразумијевани уговор налази се у акцентованом заједништву
наратора и реципијента његове приповијести по питањима
стварног постојања фантастичног. То је очито, нпр, у „Месечевој шали“: „Ако сте кадгод гледали у месечево лице, могли
сте видети какав је то лола и беспосличар, носи капу накриво, увек је пијан и смеје се. Не брине се он много о својој
ду жности“ (Максимовић 2012/7: 510), али и у пристаја њу
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слу шаоца на чињеницу да му мањка знања и самим тим на
надмоћ онога ко говори: „Деца ће сад рећи да је то сасвим
обично и да не вреди о томе причати причу. Али пола ко,
нисте чули све“ (Максимовић 2012/7: 336).
Наведени метанаративни искораци везани за сам приповиједни чин нису изузеци у овој прози. Позиционирани
без изузетка на гра нична мјеста наративне конструкције,
односно почетак и крај, они не само да симулирају стварну
и архетипску разговорну ситуацију, него се и истичу својом
динамизмом, за разлику од фиксираних иницијалних и завршних формула фолклорних бајки. Бајка „Срце лутке спаваљке“ почиње реченицом: „Уочи Материца Вида није могла
ника ко да заспи“. Није тешко уочити да је њен увод, због
прецизне ознаке темпоралности и именовања субјекта бајке,
компонован на дијаметрално су протним основама од оног
познатог: „Био једном један цар“.5
То нас води ка још једном проблемском питању везаном
за третирање времена и простора у овој прози. Ријеч је, наиме, о високом удјелу стиховане форме у композицији Десанкиних бајки/фантастичних прича. Примијећено је да на
уметну те пјесме често долази више од трећине укупног садржаја приче. У својим разматрањима о природи прозног
дискурса, ауторка Шломит Римон Кенан подвлачи да се „дескриптивне пропозиције разлику ју од наративних по томе
што се сматра да су оне истовремено ва жеће према неком
просторном или логичном принципу који је релативно или
потпуно независтан од темпоралности“ (Римон Кенан 2007: 34).
Тодоров, с дру ге стране, проблем ликвидира лаконском тврдњом да „поезија не може бити фантастична“, јер се „песничке
слике... морају читати у равни ланца речи, не залазећи ни у раван референције“. Поетско читање, ако смо добро разумјели
Тодорова, „одбацу је свако представљање“ и сваку реченицу
5

„Фон Сидов сматра да се уводном формулом ’било једном’ саопшта ва дога ђај који се никад није десио“ (Ра дуловић 2009: 23).
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поетског текста посматра као „семантичку комбина цију“
(Тодоров 2010: 65). Бајка, дакле, не би требало да трпи ненаративне дигресије, ретардације радње условљене конструкцијом кола жа од прозног садржаја и стихованих секвенци.
Али, будући да су ови лирски паса жи „или управни говор
ју на ка или израз лирске атмосфере и расположења“, они
најчешће не успоравају фабулу, него јој додају лирско озрачје (ово, наравно, у најуспјелијим остварењима). Осим тога,
читаоцу, макар оном одраслом, неће прома ћи да често имају и својеврстан ма гијски, баја лички или пак модернији,
„чаробњачки“, карактер.
Осим дијелова који су без икакве недоумице констру исани као поетске структу ре, па интерполирани у прозно ткиво и не нару шавају неповратно драмску структу ру ни фабулу, постоје оне приче у којима је принцип осликавања свијета
претежнији од принципа причања о свијету.6 Реду цирање
фабуле до прага на којем се она готово разлаже у бујици слика присутно је најочитије у „Летњој бајци“, што, због парадокса изневјереног наслова, ову кратку причу чини не само
занимљивом, већ и изванредно успјелом. Са мим тим, лексика, али и синтакса приче/бајке се неминовно мијења: реду ку је се број глагола који убрза вају радњу, повећа ва број
придјева, придјевских синтагми, и дру гих дескриптивних
конструкција, а реченица постаје нешто дужа и успоренија.
„Морфологија (ауторске бајке Н. П.), наиме, може бити
сасвим другачија од оне коју нам нуде бајке из народне књижевности“, примјећу је Асим Пецо (1996: 407). То је, свакако,
слу чај са бајкама Десанке Максимовић. Принцип њихове
композиције често изневјерава, како шему функција коју је
6

Ово је су штински су протно принципима компонова ња бајке
усмене књижевности, у којој „редукција описа, заједно са дија лозима и дра матичним преокре тима збива ња, доприноси битно
живости и непосредности приповедања, утиску да је оно сведено
на најбитније информа ције, на су штински ва жна збивања“ (Пешикан-Љу штановић 2007: 38).
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установио Проп, тако и често навођену мисао да склоп бајке
увијек тежи да се врати нарушена равнотежа („Будите дрвље и
камење и у свом зачараном сну сећајте се своје царице. Једног
дана ћу вас опет, можда, повратити у живот из кога сад одлазите“, Максимовић 2012/7: 364: равнотежа након потреса није
враћена, него је креиран нови ентитет). Поменута бајка „Ако
је веровати мојој баки“ од установљених ликова, носилаца
функција, има зликовца и, условно, принцезу, али се у лику
Виле стапају улоге мајке, чудесног помоћника, али и прекршиоца забране. Од самих функција, пак, упадљиво је да недостаје
иницијацијско путовање позитивних јунака, а находе се нарушавање забране, зликовац који задобија одређено знање, зликовац који напада чланове породице, борба добрих и злих јунака, итд., али у слици неравноправне битке добри јунаци не
извојују побједу: она, макар је Пирова, ипак припада злом вилењаку, који је кажњен само тиме што није добио оно што је желио.
Мотивација чудесног, затим, може бити пребојена религиозном бојом (ово нарочито важи за ране приче Д. Максимовић). Чудо које се у њима појављу је дјело је самог Господа,
или пак његових помоћника анђела, и искљу чиво је награда
сиромашној, доброј дјеци. Морализаторски и поучни аспект
у њима је веома изражен, и чини се да у њима још нису дошле
до изражаја све оне особине Десанкиног богатог, „чулно конкретног стила“ (Љу штановић 2004: 62) по којима ће њена
проза за дјецу постати препознатљива. Богаћењем, како изражајним тако и садржајним, баш у том правцу настао је јединствени „песнички пантеизам“ ове ауторке, који непрестано
вибрира између „наивног дечјег анимизма и апстрактне симболистичке ’панкохерентности’“ (Љу штановић 2004: 67).
Пра вац у коме се проза за дјецу Десанке Максимовић
доцније развила и у стилском, и у условно са држинском,
смислу – помало необична једноставност без упрошћавања,
у којој се обиље не прикрива, али и не намеће – показао се, без
икакве сумње, као чињеница од великог значаја за прозу за
дјецу српске књижевности.
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Nedeljka Perišić (Beograd)
CERTAIN NAR RATOLOGICAL ASPECTS
OF SHORT FANTASY STORIES FOR CHILDREN
BY DESANKA MAKSIMOVIĆ
Summary
This paper deals with some narratological aspects of fairy
tales and short fantasy stories by Desanka Maksimović, aimed at
the youngest of readers. Since the major portion of prose oeuvre
considered was intended for exactly such an audience, a necessity
emerged to examine a manner in which the fantastic and the
mar velous are construed and how they behave in those prose
structures. A closer look reveals more sophisticated and more
carefully composed narrative frame than one might infer at the
first sight, due to apparent simplicity of this fiction. The author also
paid attention to the contribution of the poetic in these short stories,
and its particular function, in regard to the fact that lyricism makes
a significant feature of the complete opus of Desanka Maksimović.
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Снежана Пасер (Вршац)

ЕЛЕМЕНТИ ФОЛКЛОРА И ПОЕТИКЕ
У ШЕВИ НЕБЕСНИЦИ

Апстракт: У ра ду се проу ча ва однос Шеве Небеснице,
последњег прозног остварења Десанке Максимовић, према
усменој прози. Уочено је да дело представља мешовиту форму – спој бајке, приче о животиња ма, басне. Због тога се
истра живање фокусирало на откривање удела жанровских
одлика у ауторском делу. Такође, пратила се засту пљеност
и начин укљу чивања елемената (мотивских, сижејних, структурних) ранијих ауторкиних остварења у Шеву Небесницу.
Кључне речи: ауторско дело, усмена књижевност, бајка,
прича о животињама, басна, поетика, алегорија.
Име Десанке Максимовић се у свести читаоца са просечним читалачким искуством поистовећује са појмом песника.
У складу с тим је чињеница да је њена проза дуг временски
период остала у сенци лирике. Мањи број истраживачких и
критичарских радова бавио се њоме. Помак на пољу вредновања и ту мачења ауторкине прозе начињен је у издањима
Задужбине Десанке Максимовић. Новија проу чавања осветлила су везе између њене лирике и прозе, као и везе између
њеног стваралаштва и писања њених савременика. Проу чаваоци су уочили и могућност ширег сагледавања целокупног
ауторкиног дела – у контексту усмене књижевности, чиме се
бави и овај рад.
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Шева Небесница је последње прозно остварење Десанке
Максимовић, постхумно објављено1. Реч је о делу на граници жанрова, које обједињу је неке од елемената њеног дотадашњег стваралаштва.

Жанровско одређење дела
У настојању да се дело жанровски одреди, може се поћи
од ауторског коментара из уводног поглавља Шеве Небеснице2. Иако је у њему ауторка своје дело сврстала у жанр бајке,
у њему не преовла ђу ју карактеристике тога жанра. Уместо
динамике, приказана дешавања одлику је статика. У њему је
више па жње поклоњено опису емотивних доживљаја ликова и сликању њи хових карактера него деша вањима. Иако
дело нема уобичајен почетак ни фазе развоја својствене жанру бајке (нару шавање хармоничног поретка, повратак устаљеног реда ствари), завршетак је у ду ху поетике бајке и умногоме подсећа на завршетке остварења Десанке Максимовић
који су окарактерисани као бајке (нпр. Крвава бајка). Коначно,
дело садржи митолошке слојеве и слике обреда који су спецификум нашег дру штва у да лекој прошлости, а то су моменти које је брижљиво очу вала и усмена бајка.
Шева Небесница има свега неколико одлика које би је
приближиле жанру приче о животиња ма. Једна од њих је
чињеница да сви јунаци припадају свету животиња. Људи су
у дру гом плану, они припадају дру гом свету који је просторно близак птичјој заједници, али ипак одељен од ње. Када се
буду активно укљу чили у радњу, у последњем поглављу, људи
неће бити представљени као су периорна бића, него као добронамерни сужитељи хармоничне птичје заједнице. У причи о животињама човек се приказу је као доминантно биће,
1

2

Десанка Максимовић, Шева Небесница, Задужбина Илије Коларца,
Београд, 1998.
ДМ, ЦД, 7, стр. 919.
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као она страна која „детерминише судбину домаћих и дивљих
животиња“3. То је разумљиво с обзиром на то да се у њој човек
и природа (животиње) налазе на опозитним странама. У Шеви
Небесници не постоји однос надређености људи, већ равноправности са птица ма. У погледу композиције уочљива је
извесна сличност између ове прозе и приче о животињама.
Небесница је компонована поступком надовезивања епизода
(свако поглавље је нова епизода), у низ који је „потенцијално
бесконачан“4, о чему ће касније бити речи. Развијено приповедање условљава већи број ју нака. У радњи Небеснице учеству ју бројни птичји ју наци: индивидуализовани и колективни. Они се постепено уводе у радњу, што је препознатљив
посту пак жанра приче о животињама.
У структурном погледу Шева Небесница нема много сличности ни са басном. Небесница је вишеепизодично дело, за
разлику од басне чија је радња обично са жета у једну или
две епизоде. Епизоде, односно поглавља у Небесници слободније су повезана, за разлику од узрочно-последичне везе у
басна ма. Басну обележава присуство ма лог броја ликова, а
у радњи Небеснице учествује велики број групних и индивидуализованих ликова. По алегоријским својствима у сликању
карактера ју нака, при чему се алудира на карактерологију
људи, ово дело могло би се довести у додир са жанром басне.
Басну одлику је висок степен типизираности ју нака, док су
ју наци ове прозе идеализирани, тачније они су персонификација врлина и високих етичких категорија. Стога они не
улазе у конфликте (што је обавезна етапа развоја радње у басни), него су сви ангажовани на страни општег добра. Њихов
хармоничан суживот ауторка је представила уношењем реалија из свакодневног живота људи и међуљудских односа
које се пројекту ју на свет животиња, у чему се препознаје
3

4

С. Самарџија, „Особености народне басне и приче о животињама“,
Народне басне и приче о животињама, антологија, стр. 25.
С. Са марџија, исто, стр. 23.
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битна одлика усмене прозе (вране и гаврани – житељи птичјег манастира живе пову чено у посвећености молитва ма и
ра ду, али ра до примају госте; мона хиње голубице у својој
амбуланти радо пома жу повређенима; сви становници шуме се удру жу ју у потрагу за Небесницом). Наравоу ченије је
неизоставни сегмент басне, било уметничке или усмене. Оно
је „смисаони центар приче“ и у народним баснама је „уклопљено у основни наративно-дијалошки ток“5. Уметност народног приповедача огледа се у поступку препуштања једном
од учесника у радњи да изрекне поу ку/наравоу ченије у што
са жетијем, пословичном виду. Овај посту пак усменог приповедача применила је Десанка Максимовић у завршници
епизоде Птице монаси, припису јући га мудром Игу ма ну
(„Створитељу света нису потребни монаси ако он није потребан њима.“). Поентирање са изрицањем моралних начела
подсећа на посту пак у басни.
У конципирању ју нака препознају се два поступка: типизације и индивидуализације. Типизирани ју наци се претежно поја вљу ју у колективу (нпр. гаврани монаси, вране
мона хиње, голубице „манастирске милосрдне сестре“, ласте
селице) и носе одлике одређене друштвене групе или професије. Њихова карактеризација сведена је на истицање једне
особине, доминантне за гру пу људи коју ју на ци олича вају.
Пластичније су прика за на три индивидуа лизова на ју на ка6:
Шева Небесница, Славуј Првак и Гавран Стогодишњак. Будући да су носиоци радње, они су у делу приказани као конкретне личности које поседу ју властиту свест и карактер.
5
6

С. Са марџија, исто, стр. 21.
У усменој прози ликови у су штини нису индивидуа лизова ни.
Ју на ци ма ког усменог прозног жанра могу се сврстати у препознатљиве типове, тако да са мо њихово именовање асоцира у свести чита ла ца одређене особине/карактеристична обележја или
њи хову поетску биографију (нпр. лисица у басни, Пепељу га и
маћеха у бајци, Св. Сава у песми и предањима. (В. у: С. Самарџија,
Поетика усмених прозних облика, стр. 146)
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Носиоци су емотивних својстава која су битна за ток догађаја. Иако су индивидуа лизова ни и обележени људским
емоцијама (љубав, патња услед неузвраћене љубави), ауторка
није искористила могућност да их конфронтира и тиме створи прави су коб у делу. И типске личности и карактери подједнако су позитивни. На линији позитивно – идеално, сви
ју наци инклинирају дру гој могућности. Овакав приказ животињских ју нака својствен је ауторкиној поетици.

Оквир Шеве Небеснице
Оквир прозног текста има две основне функције: „припремање атмосфере за започињање/завршавање приповедања и означавање почетка/краја самог текста“7. Оквир, такође,
указу је на припадност дела одређеном жанру, или на његово
одсту пање од жанровских образаца. Ако се погледа оквир
Шеве Небеснице, уочљиво је да се он не уклапа у потпу ности
ни у један усмени жанровски образац, ма да има препознатљиве од лике неких прозних врста. У првом погла вљу је
представљен однос међу ликовима, што асоцира на посту пак
из приче о животиња ма, с тим да је овде реч о емотивним
односима међу ју нацима:
„Још сасвим млада Шева Небесница је почела чезну ти за
славним Славу јем. Сваке ноћи певала му је под гнездом,
скривена у каквом густом бусену тра ве, или у ком приземном жбу ну.“

Та љубав је била неузвра ћена, јер су се Сла ву ју „у том
часу више свиђале птице шарена перја, (...), птице од којих је
он боље певао – што обично бива у младих охолих певача.“
Мотив неузвра ћене љубави, којим се отвара дело, укљу чу је
још једног несрећно заљубљеног птичјег ју нака, Гаврана Стогодишњака, који је гајио искрену љубав према Шеви („увек
7

Исто, стр. 59.
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пратио и стра жарио дању и ноћу покрај њенога гнезда, под
изговором да је чу ва од змија и грабљиваца.“).
Осим да је несрећно за љубљена, на почетку сазнајемо
још једну битну црту ју накиње, управо ону која ће утицати
на исход целе приче. Тачније, дело се отвара приказом највеће ју накињине страсти – летења:
„Од свих птица Шева је највише и најду же узле та ла и
зато су је прозва ли Небесницом. (...) Не са мо да је могла
летети ду го и високо, већ је начин њеног летења био права уметност. У једном једином ле ту изводи ла је више
летачких вештина. Сад лево, сад десно, као пијанац, затим увојито, као танак млаз дима и ба ца ла се у вис као
стрела. Залетала се иза облака и остајала тамо ду го, те су
се дру ге птице плашиле да ли ће моћи да се врати.“

Прича о Шеви Небесници завршава се њеним нестанком.
Последњи пут виђена је „пре две зоре“, када је „излетела из
свога гнезда и изгубила се високо у небу“. Након безуспешне
потраге, птице коментаришу њен нестанак:
– Волела је више небо него земљу!
– Волела је више облаке него шу ме! (...)
– Можда је забора вила пут до земље!
– Можда су је ветрови венча ли за Првака – ту жно процврку та њен пријатељ Кос.
– Нема ни њега на земљи – рече Га вран Стогодишњак.

Ова кав ис ход приче на лику је на финалне формуле у
бајка ма, где „ју нак постиже циљ коме је тежио“8. Овде је
такав завршетак представљен у виду остварења ју накињине
жеље да се са вољеним Славу јем зау век вине у небо, где ће
остати заједно. Прелазак из овог у онај свет, из једне сфере
у дру гу, неосетно и беспроблематично може постићи са мо
ју нак бајке. Овакав тип завршетка среће се у бајкама у којима
се не фиксира строго крај приче:
8

В. Латковић, Народна књижевност, I, стр. 90.
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„Трагала су деца човекова све док птице нису огласиле да
се Шева изгубила негде у облацима. Кад су већ птице почеле да заборављају Шеву Небесницу, деца су још ишчекива ла да се она однекуд поја ви.“

Очито да се овде не инсистира на за вршености. Дело
би се могло наставити додавањем нових епизода, на пример,
о повратку ју на киње на земљу или о заједничком животу
са Сла ву јем на небу. Стога би ова кав за врше так могао да
функционише као за вршетак једног сегмента, на који би се
на довезао дру ги сегмент приче, са новим епизода ма из живота Небеснице.
Када се доведе у везу мотив с почетка да је ју накиња највише волела небо, због чега је често заборављала да се врати
на земљу, са саопштењем на крају да је нестала у том истом
небу, може се закљу чити да је већ у уводу био наговештен и
крај дела. Из овога произилази да су увод и крај у корелацији, а тај композициони посту пак својствен је и народним
бајка ма. Коначно, неста нак ју на киње асоцира на одредбу
уда љавање од куће, која је уводна у бајка ма (Проп, Морфологија бајке, стр. 38–44). У Шеви Небесници одредба уда љавање доживела је структурно померање, измештање на крај
сижеа. Тако је у финалном сегменту дошло до специфичног
са жимања/преплета више бајковних формула.

Композиција, ликови
Дога ђаји у Шеви Небесници исприповедани су у тринаест епизода. Дело се отвара уводним поглављем у коме ауторка износи своје интенције приликом писања: да Небесницу
посвећу је читаоцима који се нису често сусрета ли са птица ма; да из ње могу нау чити да ту маче птичји цвркут (нему шти језик птица), јер птице имају ду шу и „неке људске
особине“. Такође упућу је читаоца како треба ту мачити пренесено значење ове прозе, о чему ће бити речи. Два завршна
погла вља (Уочене особине неких птица и Речник главних
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пољских, шумских и језерских птица) доносе приказ особина појединих птица које се нису испољиле у фабули дела,
односно људским језиком проту мачено оглаша вање птица
које се помињу у делу. Средишњих тринаест епизода нанизане су хронолошки, узрочно-последичном везом за коју се
не може рећи да је чврста. Доминирају два типа епизода:
оне које су повеза не посредством главне ју на киње, Шеве
Небеснице (Шева Небесница, Шеву уписују у птичји хор,
Совин доживљај, Шевин концерт у манастиру, Узбуна), и оне
које сликају живот колектива посредством појединих његових припадника, односно споредних птичјих ју нака (Птице монаси, Гавран Стогодишњак, Сеоба ласта, Шта је ласта
путница видела у Африци, Дан пуног месеца, Непознати
гости, Школа језика, Манастирска амбуланта). Везу између ова два сегмента чини Шева Небесница као припадница
птичје заједнице. У компоновању епизода уочљива је доминација оних које приказу ју колективног ју нака – птичју заједницу (укупно осам од тринаест погла вља). У њима је насликан колективни живот и устројство те бројне заједнице:
социјална оку пљања, одржа вање концерта, орга низовање
школе језика, живот у манастиру, обичај гостољубља, функциониса ње амбуланте. Судбина Небеснице обра ђена је у
свега пет оквирних погла вља.
Хронотоп подсећа на принцип одређивања простора и
времена у бајка ма. Радња је лока лизована у „закутку четинара неда леко од повеће шу ме“, у близини јару ге „која је
делила (птичје – прим С. П.) насеље од људског“. Назначени
простор ука зу је да ју на ци ове прозе живе у свом реалном
станишту, што је у складу са поступком одређивања простора у жанру басне и приче о животиња ма. Време деша вања
појединачних епизода је привидно егзактно назначено: „почетком оне јесени, када се Небесница била тек излегла“, „једног, нимало јесењег дана“, „отприлике кад су се ласте вратиле
из Африке“, или: „Га вран (...) је ја вио Га врану Стогодишњаку да се она није вратила већ дан и ноћ са свог уобичајеног

222

С. Пасер: Елементи фолклора и поетике у Шеви Небесници

пу та“. Временске од реднице тог типа на изглед прецизно
фиксирају приказане дога ђаје у времену.
Слика света у Шеви Небесници рађена је по аналогији са
људским заједницама, што се види у неколико аспеката. Птичја заједница одлику је се хијерархичношћу: на челу је стари
Игу ман, његова паства су монаси гаврани и мона хиње вране, иза којих следе бројне ситне птице. Све птице живе у
организованом друштву: у манастиру имају школу, апотеку,
амбуланту. Старају се за своју егзистенцију. Монахиње вране
раде у пољу, а монахиње голубице задужене су за лечење болесних (в. поглавље Манастирска амбуланта). Све птице
учествују у организацији приредби, концерата (Шевин концерт
у манастиру). Ка да Шева нестане, сви припадници птичје
заједнице су забрину ти и крећу у потра гу за њом (Узбуна).
На основу овога може се за кљу чити да чудесан свет Шеве
Небеснице почива на елементима реалности, што као поступак познаје и усмена проза.
Поред главне ју накиње, Сла вуј Првак заузима ва жно
место у делу. Осим традиционалне представе о славу ју као
соларној птици лепог гласа9 (важи за „најчу венијег певача у
томе крају“) за коју се везује мушка и брачна симболика, славу јев лик је надграђен још неким особинама, чиме је попримио јасна карактерна обележја. Главна јунакиња се заљубљује у њега, а он као „што обично бива у младих, охолих певача“,
не обра ћа па жњу на Шеву, јер је загледан у дру ге птице од
којих је био бољи певач. Доза нарцисоидности и су периорности обележава карактер овог ју нака, а та црта није страна
његовом лику ни у традицији (в. басну Цврчак и славуј10). Он ће
ду го игнорисати Шевине погледе и серенаду коју му је певала ноћу испод гнезда, све до аудиције за птичји хор на којој
9

10

Типска особина славу ја у басна ма је леп пој. О томе видети у: Доситеј Обра довић, Сабрана дела, књ. 2, прир. М. Матицки, басне
бр. 68, 74, 130.
Исто, бр. 132.
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је ју накиња јавно показала лепоту свог гласа, при чему је по
лепоти певања достигла и Славу ја. Тада ће овај „уображени
певач“ по први пут истински приметити Небесницу „гледајући је као да је први пут види“.
Лик га вра на у делу има дру гачије значење у односу на
тра дицију. Басна га предста вља као глу пу и на ивну птицу
(Вук, лисица и гавран11), оличење безбожништва (Лисица и
вран12). Уопште, у усменом ствара ла штву, сти ху и прози,
доминира негативна конота ција у предста вља њу његовог
лика. Десанка Максимовић није искористила ниједну од
негативних могућности коју га врану припису је тра диција.
Лик Га вра на Стогодишња ка у Шеви Небесници оличење је
му дрости и доброте. Он иска зу је, рекло би се, пре нежну
на клоност него за љубљеност према Небесници. Га вранова
брижност огледа се у његовом за штитничком односу ка да
се обра ћа Небесници: „Ја те не чу вам од зла које птице, већ
од љуба ви неке која те може унесрећити, украсти“. Увек је
пратио њено кретање и мотрио даноноћно на њено гнездо,
исказу јући тиме свест да би испољавање заљубљености било
неприкладно, с обзиром на старосну разлику. Доброду шни
Га вран у овом делу није весник никаквог зла, напротив, он
настоји да га на сваки начин спречи. Једном приликом учинио је добро дело спаса вајући ластине мла де: „Једном је са
оближње стене пред њега па ло гнездо ласта вица, гладних,
отворених уста. Он им је на хватао неколико бубица.“ Атрибу ција Га врана у Шеви Небесници (Стогодишњак) има упориште у народном веровању да је гавран ду гог века.13 О стогодишењем веку га вра на/вра не говори и Доситејева басна
Вран и славуј14.
11

12
13

14

Вук Врчевић, Народне басне, Наклада Драгу тин Претнер, Дубровник, 1909, стр. 38.
У: Д. Обра довић, СД, књ. 2, бр. 146.
„Он живи сто или триста година“, Словенска митологија, одредница Га вран и Вране, стр. 109.
Д. Обра довић, Сабрана дела, књ. 2, прир. М. Матицки, бр. 158.
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Лик Шеве у потпуности је грађен по обрасцу који је кодирала традиција: она је соларна, позитивно обележена птица.
Спада у круг чистих птица. Према једном предању, створио
ју је Бог тако што је „високо бацио грумен земље из кога је на
свет прхнула ова птичица, сива као земља.“15 Међу птицама
она је повлашћена да може одлетети на исповест код самог
Бога. Ту повластицу заслужила је јер је вадила трње из венца
распетог Христа, са жаливши се на његове му ке. Свакодневно је односила Богородици вести о њему, тешећи је у њеној
несрећи и предсказу јући јој Христово васкрснуће. Отуда јој
је дато да лети високо на небо, где не стиже ниједнa птица.
Шева Небесница Десанке Максимовић има понешто од наведеног. Њена окренутост божанским висинама истакнута је
још на почетку дела; од свих припадника птичје заједнице
најближа је небесима и највише времена проводи у њима. Када
се буде последњи пут винула пут неба, остаће тамо заувек, где
и припада. Ту повластицу заслужила је још по предању. Мотив
промене света и наставка живота Шеве на дру гом свету, заједно са мотивом лепоте њене песме, осим у Шеви Небесници,
обрадила је Десанка Максимовић раније у песми Шева.
Свет птица је био вишедеценијско инспиративно поље
за Десанку Максимовић. Песме о птицама почела је да објављу је већ од прве збирке Песме (1924). Временом је птичји
свет попримио толики значај у њеном делу да је читава збирка посвећена упра во њему. Бројне до та да створене песме
сабране су у збирци Песме о птицама (СКЗ, Београд, 1988).
Изласком ове збирке постаје јасно да су птице њена велика
песничка тема. Отуда се отворила могућност за истраживање учесталости орнитонима и значења које им песникиња
приписује у својим делима. Истраживање је обу хватило лексеме: шева, славуј и гавран само у слу чајевима употребе орнитонима у номиналној функцији. Испитивање је вршено на
корпусу поезије и прозе Десанке Максимовић у Целокупним
15

Словенска митологија, одредница Шева, стр. 587.
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делима. Уочено је да се посматрани орнитоними чешће јављају у поезији него у прози, са изузетком прозе Шева Небесница.
Уочаване су сличности и разлике у представљању животињских ју нака у Шеви Небесници и осталим делима, као и које
значење призивају када се јаве у ауторкиној поезији.
Уочено је да гавран има симболику коју му је још фолклор
приписао, али се битно разлику је од оне коју има у Небесници. Епска традиција је утицала на формирање слике гаврана
у поезији Десанке Максимовић, али не и у Шеви Небесници.
Упечатљивости гаврана доприноси персонификација и поређење са људима (две песме). То је уједно пример изузетка
од иначе негативне конотације гаврана у стиховима ауторке.
У песмама Десанке Максимовић гавранови су негативно
означени (ЦД, 1): у блиској су вези са мотивом смрти (стр. 560,
596, 732), доносиоци су лоших вести (стр. 596). Они су хтонске
птице (ЦД, 2) које лутају по напуштеним гробљима (стр. 166),
везане за ноћ (стр. 306). Само када се јави поређење са људском сфером, гавранови су позитивно обележени („Ја појмим
разговор гаврана,/ послован и забринут по сељачки,/ и њихове гласове скоро људске“, Ја птице разумем, ЦД, 2, стр. 306;
„Као сељак тврдо корача/ кроз целац снег“, Смрт гаврана,
Исто, стр. 593). Често су у мноштву, оку пљени и злослутни
(ЦД, 3, стр. 618). У хаику стиховима имају наглашену негативну симболику, обележени су старошћу (ЦД, 3, стр. 817).
И у пу тописној прози (ЦД, 5), само када их персонифицира,
ауторка им припису је позитивну семантику (стр. 176, 432).
У песмама за децу (ЦД, 6) гавран има неу тралну семантику:
он је стар (стр. 177, 594), хром (стр. 177), немузикалан (стр. 624).
Сличног је значења његов лик и у бајкама (ЦД, 7), где инклинира позитивном полу16 (стр. 20, 428, 601), што ће прећи у
идеализацију лика гаврана у Шеви Небесници.
16

Ово је разу мљиво из психолошких разлога. Ниједан ју нак бајки
Десанке Максимовић није наглашено негативан, што се објашњава
на меном овог жанра најмла ђим читаоцима.
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Славуј такође има утврђено значење у поетском свету
Десанке Максимовић. У стиховима је обележен песмом: љубавном, родољубивом (ЦД, 1, стр. 584) или чежњивом (ЦД, 2,
стр. 247). Мотив мртвих славуја јавља се у песми Свод небески
је хладан (ЦД, 2, стр. 410), и у складу је са тамним тоновима
збирке и темом умирања природе и људи у њој (збирка Немам
више времена). Ова певачица је у поетском свету ауторке несумњиво преовлађујуће позитивно обележена (нпр. Кроз шуму
мржње, ЦД, 3, стр. 611). Исту симболику носи славуј у песмама
за децу (мотив љубави/симпатије – ЦД, 6, стр. 318, и песме –
ЦД, 6, стр. 358, 468). У преводу песме Ивана Рудникова17 Певачева судба (ЦД, 8, стр. 119) славуј је оличење судбине певача
који занесен властитом песмом певајући умире, што није далеко од судбине Славуја Првака у Шеви Небесници.
Слободан Ракитић је запазио18 да је песмом Шева (Песме
о птицама, 1998) Десанка Максимовић антиципирала сиже
своје, како он ка же „тестаментарне и чудесне књиге“ Шева
Небесница. Иако се у целокупном ауторкином стваралаштву
шева помиње ређе од гаврана и славуја, њена појава упућује
на одређен и јасно фиксиран круг мотива. У поезији је обележена својим летом: до облака (ЦД, 6, стр. 30), до сунца и даље
(ЦД, 2, стр. 47). Истиче се њена љубавна песма (ЦД, 1, стр. 368).
Чини се да је песникиња имала сасвим јасну визију лика будуће Шеве Небеснице, када је још 1950. године написала стихове: „Боље је бити под небом шева/ него краљица“ (ЦД, 1,
Напомена на стр. 805), а исто поређење поновила у песми за
децу С дететом на ливади, 1966. г. Преводећи поезију из француске антологије песама за децу, 1957. Десанка Максимовић
је превела песму Шева Франсиса Јара (ЦД, 9, стр. 893). Песма
слика судбину младих шева које у рано ју тро нестају у небу.
17

18

Иван Рудников је псеудоним бу гарског писца за децу и одрасле
Ивана Стефана Тодорова. Помену ту песму Десанка Максимовић
је превела 1967. г.
Слободан Ракитић, „Чаробна земља поезије“, у: ДМ, ЦД, 7, стр. 982.
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Одредница ју тро заједно са мотивом нестанка шеве у висинама јавиће се у завршној слици Шеве Небеснице.
У аутопоетичком исказу на почетку Небеснице ауторка
је изнела своје виђење алегорије у Шеви Небесници, коју је
сврста ла у жанр бајке: „Бајке су са мо слика онога што се у
животу збива. (...) У овој бајци из птичјег живота сликовито
је дат људски живот. Птице које имају неке људске особине
слика су људи та квих особина.“ Алегоричност иначе није
својствена жанру бајке. У басни и причи о животиња ма у
алегоријском слоју пројекту ју се дру штвене реалије и етички кодекс, што препознајемо и у овој уметничкој творевини.
Такође, ауторски концепт није био ослањати се на принцип
засту пљен у басна ма – алегоријско коришћење уста љених
особина животиња. Алегорија карактеристична за басну
тиме је пригу шена. Ју наци ове прозе су антропоморфизирани. Носиоци су идеализованих карактера људских прототипова. Ауторка овде пору чу је да њено дело свакако јесте алегорично, да се деша ва ња из живота љу ди добрим делом
пројекту ју на догађаје у њему. Догађаји и ликови Шеве Небеснице у алегоријској равни могу се са гледати као „најочигледнији вид илустрације опште идеје“19, овде идеје о неопходности складног живљења појединца са самим собом и са
својим су житељима у ци љу постиза ња свеопштег добра.
Анимална заједница приказана у овом делу остаје да функционише као пара лела људском свету, тачније као његов
узорни образац. Тиме се активира основна функција алегорије позната још из усмене прозе – да поу чи.
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Snežana Paser (Vršac)
THE ELEMENTS OF FOLKLORE AND POETICS
IN „ŠEVA NEBESNICA“
Summary
The paper research the relationship between „Ševa Nebesnica“, the last prose writing of Desanka Maksimović, and the oral
prose. It has been noticed that this short prose work represents
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the mixed form – the compound made of fairy tale, animal story,
fable. Therefore, the research was focused on finding the genre
characteristics in the author’s writing. The presence of certain
elements (motif, topic, structure) of the previous writer’s works,
and their inclusion in „Ševa nebesnica“ were also discussed.
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Миодраг Матицки (Београд)

О ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОСТИ
ЗА ДЕЦУ И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ОДРАСЛЕ
У ПОЕЗИЈИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

Апстракт: У линији песника који су писали и за децу, по
тематско-мотивској блискости издвајају се Десанка Максимовић, Бранко В. Радичевић и Добрица Ерић. У њиховом опусу
веома флуидном се показује граница између књижевности за
децу и књижевности за одрасле. То посебно важи када је реч
о односу према селу, сеоском животу, народним обичајима
и усменом стваралаштву као стожерном пољу интертекстуалности, снажном националном набоју, љубави према природи.
За ова истраживања узет је у обзир потпун корпус песама за
децу Десанке Максимовић са циљем да се покаже да су ближе
књижевности за децу када се ослањају на усмене облике намењене деци (бајке, предања, успаванке, брзалице, разбрајалице,
загонетања, дечје игре, песме од кола), а најмање је разлика
када се и у песмама за децу и у оним за одрасле песникиња
препушта истим доживљајима и метафоричном сажимању.
Кључне речи: књижевност за децу, књижевност за одрасле, Десанка Максимовић, Бранко В. Ра дичевић, Добрица
Ерић, усмено стваралаштво, метафора.
Код оних српских песника у чијим песмама значајно место
заузима усмена традиција, својеврсни пасторални однос према селу, сеоском животу и народним обичајима, као и снажан
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национални набој и однос према сопственом народу, тешко је
јасно разлу чити поезију за децу од укупне њихове поезије за
одрасле која им је у првом плану. У том смислу, хронолошки
гледано, готово се парадигматски издвајају песници који чине
својеврсну линију српског песништва. Идући хронолошким
редом и водећи рачуна о међусобним њиховим везама и великој сличности по тематско-мотивском устројству, када је
реч често о тешко утврдивој граници између књижевности за
децу и књижевности за одрасле, могу се издвојити: Десанка
Максимовић, Бранко В. Радичевић, Добрица Ерић. И, дакако,
њихов родоначелник, Јован Јовановић Змај на чију се поезију
за децу они ослањају, поготову када је реч о пејзажним песмама и поетским радовањима природи. У њиховим песмама за
децу евидентан је позитивни однос према природи. Опевају
се реке, планине, шуме, поједино дрвеће, траве, готово сва
могућа цвећа, за све бубе, птице и животиње наћи ће се по
једна песма. Природа се у њиховој поезији за децу јавља као
нераскидиви део човека, посебно „човечуљака“ како децу назива Десанка Максимовић, „људића“ како их назива Бранко
В. Радичевић, или другова како о деци, присно, пева Добрица
Ерић. У њиховим песмама за децу природа се показу је као
најбоља учитељица живота, помаже им да одрастају, било да
је реч о песмама или прози за децу (све троје писаца окренуто
је и поетском и прозном стваралаштву за децу), да лакше савладавају све фазе иницијације, прелаза у статус одраслих.
Код ових песника пева се о деци као о некој природној сили
која може да мења свет, мотив ђака пешака у њиховим песмама симбол је упорности младости да истраје на „правом путу“
очувања непатвореног живота. То важи и када је реч о пионирима и омладинцима о којима Десанка Максимовић пева у
више песама у складу са програмом опевања обнове и развоја
домовине, или о људићима који се као јунаци из бајки, успешно
супротстављају лошим странама света одраслих као у песмама и прози Бранка В. Радичевића, или о деци у коју спадају и
одрасли како то пева песник широког срца Добрица Ерић.

232

М. Матицки: О граници између књижевности за децу и књижевности за одрасле у поезији Десанке Максимовић

У шестом тому Целокупних дела Десанке Максимовић1
на 738 штампаних страна сабрана је њена поезија за децу.
Управо она је предмет истраживања у овом раду. Изостављен
је том посвећен њеној прози за децу, јер то је посебна прича,
јер је она пре свега песникиња.
Доживљај природе у песма ма Десанке Максимовић за
децу не разлику је се много од доживљаја природе у песмама
за одрасле. У оба слу чаја на лазимо обиље пренагла шених
метафора, попут оне из песме „Сунчање у брдима“: „Шикљају одасвуд гејзири зеленила“ (ЦД 6: 711). Најпре, по структури пева ња. Најчешће је реч о разговорима песникиње са
природом, са шумом и, најчешће, птицама. Међу тим, посебним стаја ћим местима Десанка Максимовић појачава непосредност у песмама за децу, она ствара амбијент који постаје део дечјег света, гради својеврсни врт детињства како то
истиче у истоименој руковети песама (Врт детињства, ЦД 6:
555–576) или, како се у одељку Чудо у пољу поље само по себи показу је чудесним (ЦД 6: 551–554). У песми „Чуда у шуми“
песникиња призива чудесно из народних бајки на начин
близак и песмама за одрасле. Тако, налазимо веома развијену метафору чија је одгонетка воз у ноћи, изведена из бајки
о Баш-Челику и змији младожењи:
Изнад урвинског мрака,
опазим змајеве дворе,
све чардак до чардака;
на једном Баш-Челик седи
и из заседе врза
змаја кроз гору брза
што девојку под пазу хом носи.
Отуд где варнице се гасе
змија мла дожења стиже
1

Десанка Максимовић, Песме за децу. Целокупна дела, том 6, приредили Слободан Ж. Марковић и Зорица Ивковић Савић. Издање
Заду жбине „Десанка Максимовић“, ЈП Слу жбени гласник, Завод
за уџбенике, 2012 (у да љем тексту: ЦД 6).
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и змијску кошуљицу збаци,
па је на ватри спа ли,
а из ватре се диже. (ЦД 6: 231)

И песма „Дечји сан“ (ЦД 6: 315), иако је бака одређена да
приповеда дивне приче о сунцу, ближа је песмама за одрасле.
Полазећи од пародија епских народних песама о свадби буба
(цар свитаца прави свадбу и „зове на весеље“), уводећи и рефлексе бајке о гвозденом човеку, Д. Максимовић је испевала
песму која се може равноправно наћи у свим њеним збиркама песама за одрасле. Позвани сватови јесу: „светлости преље“, „веште коваче звезда“ и „фабриканте мрака“. Цар свитаца позива „све света свице / и му ња брзе коњице, / и ројеве
одблесака“. Све ове метафоре не развијају се на начин близак
деци, али се зато гради величанствена песничка слика. Овај
утисак ништа не ублажавају рефлекси бајки:
Похватао сам старе
су морне подру маре
што имају бу рад пу ну
помрчине и мрака,
похватао бау ке
и оковао им ру ке.

У песмама из руковети Врт детињства песникиња пева
о себи, о свом детињству, пева о деци, али је то на пола пу та
до песа ма за децу. У песми „Облак уметник“ Десанка Максимовић јасно истиче да песме пише за децу. И о њима не
мисли увек баш све најбоље:
потра жих последње песме
што сам их писа ла за децу
да видим не морам ли
све их брисати редом. (ЦД 6: 598)

Она већма насту па као песник, песник за одрасле. У „Јутарњој песми“ (ЦД 6: 571) природа се опису је као литургија,
крошње постају „лиснати дворци“, птице певају „као пу ни
класеви“ – успоставља се хармонија између оног који пева и
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оног који слу ша (читаоца) на начин примерен песма ма за
одрасле. Овакве песничке слике песникиња развија и у потоњим песмама, метафорама попут: „свуда грана чардаци“
(ЦД 6: 619). У песми „Богато детињство“ (ЦД: 318) она опева
себе из детињства као кнегињу којој је високи бор био кнез,
ка да је има ла три оркестра: оркестар зрика ва ца, птичји са
храста и жабљи са жабљака. За њу су тада крошње биле „зелени чардаци“ и „куле у вазду ху“.
У настојању да истакне хармонију у природи, Десанка
Максимовић међу птица ма истиче породичне везе блиске
онима код људи: сла вуј је косовима „од тетке брат“ (ЦД 6:
623), песма „Прича та ласа“ (ЦД 6: 510) наста ла је као квази
етиолошко предање о претварању две осетљиве сестре, јасике и брезе, у две стене2, или се опису ју на антропоморфан
начин, близак дечјем свету: „убога шљу ка“ (ЦД 6: 614), „пауница манекенка“ (ЦД 6: 617), „дрозд пијанац“ који се опија
се крај чокота (ЦД 6: 629), веверица – „шумска дома ћица“
(ЦД 6: 587), зеба – „суседа“ (ЦД 6: 695), црвендаћ „огрнуо
рујну тогу“ (ЦД 6: 630).
У заподевању разговора она посеже за облицима народних песама за децу, пре свега за успаванкама у којима налазимо рефлексе магијског дејства речи, пре свега речи расти,
које под у пиру припеви усменог постања:
Расти, смреко, где си расла,
па нам грану с граном сплети,
па нам зидај орлу дворе
лепше него и у причи,
па мириши зими, лети.
------------------------------------Расти, смреко, где си расла,
буди шу ма густа, јака (ЦД 6: 18)
2

У народним песмама о јасици пева се да ју је проклела Богородица
да трепери и без ветра, јер се није поклонила као оста ло дрвеће
новорођеном Христу.
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Посебна ру ковет њених песама насловљена је са Ветрова успаванка са мотом у којем се као казивач песама уводи
бака: „Ове песме лаке / чули смо од баке“ (ЦД: 25–26). Овај циклус песама ближи је деци. Започиње песмом „Коло“ (ЦД: 29)
у којем се опева заједничко коло дечице, животиња, птица
и људи, у којем се готово сви налазе, почев од шеве до баке. Ово
коло је пуно оптимизма и вере у живот и стварање. И у осталим песма ма ове ру ковети нема песимизма, сете, чак се и
претеру је када је реч о залету оптимизма у ду ху петољетки,
изградње земље и обнове.
У песма ма за децу Десанка Максимовић се од усмених
облика најчешће окреће на успаванку. Она добро зна да деца,
у хармонији са природом, у сну брже расту, о чему пева у песми
„У сну деца расту“ (ЦД: 680). Међу тим, попут Бранка В. Радичевића и Добрице Ерића (они се имају у виду пре свега ка
парадигматски ствараоци који припадају истој линији певања
за децу, која од Змаја траје до наших дана), и Десанка Максимовић радо користи хибридно преплитање и претапање усмених облика. У руковети песама Шумска љуљашка (ЦД: 54 –550)
она прати ритам песа ма које се певају уз љуљање У песми
„Два пилета“ (ЦД: 667) у ритам и ток успа ванке она уводи
форму ређалица. Ода радној мајци сељанки, која је намењена одраслима, где се опева шта је све спремна жена са села
да учини као један од ва жних стубова дру штва, песникиња
обезбеђу је статус песме за децу тиме што користи структу ру
успаванке. Мајка сељанка успављу је дете опису јући које све
послове ра ди, поку шавајући да га успава, како би могла да
настави са послом:
Пусти, сине, моја њедра, пусти...
Спа вај, сине, спа вај, благо нани! (ЦД: 675)

У песми „Ветрова успаванка“ (ЦД 6: 63) песникиња, постављајући се у улогу мајке, пева успаванку шумици као детету на начин близак песмама за одрасле. Овој успаванки може
се придодати блиске јој успаванке намењене животињама и
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птицама: „Успаванка за зечића“ са припевом „Спи, зекане, спи!“
(ЦД 6: 120), „Кокина успаванка“ са припевом: „Буј’те – пајте,
петлићи...“ (ЦД 6: 537).
Идући за наглашеном изра жајношћу сагласја и хармоније у народним колима, па и за поетским колом народа
Бранка Радичевића, Д. Максимовић, често, на песнички начин заиграва коло. У песми „Титоградско коло“ (ЦД 6: 713) у
коло се хватају планине око Титограда, у песми „Родна година“ (ЦД 6: 728), када септембар почне да дува „у фрулу танку“
тако да му образи дођу „румени и пуни“, у коло се хватају брда
Србије, при чему Цер постаје кец у колу, а Космај – коловођа.
У то се коло хватају и „сетне стрњике“, и „сетни воћњаци“,
песникиња успева да готово сјати Србију: „хватајте се, зденци, у коло, у јато“. Повише је таквих песама „од кола“ Десанке
Максимовић: „Ветар Коловођа“ (ЦД 6: 685), на пример.
Рефлекси усмених облика у поезији за децу Десанке Максимовић свакако завређују темељан приступ. По начину на
који уноси фолклорне елементе свакако се могу развијати и
истраживања на тему „О граници између књижевности за децу и књижевности за одрасле у поезији Десанке Максимовић“.
Овлашна оваква истраживања показала су да је на том плану
тешко начинити јасно разграничавања. Некада налазимо тек
просеве усмене формулативности: „зелен-роса свуд по грању“
(ЦД 6: 17), може се довести у везу са „сив-зелен соколе“ из народних песама, „трава зелена“ (ЦД 6: 40). Кратке усмене форме
Д. Максимовић користи у поезији за децу на начин близак деци. Тако у песми „Хвалисава патка“, својеврсну пародију епске
песме гради структуром загонетања, док се одгонетка налази
у наслову песме (ЦД 6: 31). У песми „Крсташ паук“ паук је описан као хајдук из епских песама: „Ја сам хајдук стари / што
пали и жари“ (ЦД 6: 427). Слично је и када је реч о брзалицама
(„Бим, бам, ударам / већ је дан, већ је дан“ – ЦД 5: 43; опева се
на упечатљив начин „побратимство“ Лима и Дрима – ЦД 6:
135), разбрајалицама („Уображени ћуран“ – ЦД 6: 32: „Мрави
зидари“ –ЦД 6: 47)), бројаницама („Куцина вечера“ – ЦД 6: 50),
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питалицама („Шта је најтврђе“ – ЦД 6: 513), загонетке (ру ковет песама Загонетке лаке за прваке ђаке – ЦД 6: 599 – 608).
Када је реч о хибридности жанрова у поезији за децу Десанке
Максимовић најбоље о томе говори разбрајалица без наслова
(ЦД 6: 55) која се у другој прилици користи као песма брзалица која треба да послужи као вежба говора – „Изговори брзо“:
Ку че маче јаре паче
миш детлић вук петлић
га вран сврака деда бака
дете кока зечић вока. (ЦД 6: 684)

Д. Максимовић на начин близак деци „прерађује“ здравице у песмама испеваним у жанру честитки, клетве преокреће
у позитивне поруке, као у песми „Припрема за зиму“ (ЦД 6:
38) у којој се моли чика-Мраз да земљицу побели и да „путима
јаме заспе и зацели“; у песми „Хвалисави зечеви“ (ЦД 6: 60)
хумор се остварује преобликовањем заклињања „на народну“;
у песми „Честитка за Нову годину“ Десанка Максимовић своје песме честитке, у којима преобликује народне здравице,
именује као поетске гласнике: „шаљем вам песме своје, / брзе
и верне гласнике“ (ЦД 6: 84). У песми „ Птичија Нова година“
(ЦД: 116) уводе се и елементи бајке, пре свега чаробност шуме:
„Чаробник је вазда ту у шуми био / и за птице месец јасно умножио.“ „Бајке по земљи ходе“ пева она у песми „У дечјој библиотеци“ (ЦД 6: 243), исказујући једно од основних схватања
своје поетике песама за децу. У песми „Дечја машта“ (ЦД 6: 445)
бака се јавља као казивач бајки о змају. У песми „Чудотворни
џепови“ она јасно исказује своје опредељење за основне приповедне жанрове на које се ослања у песмама и причама:
У џепу моје стара-мајке
ра ђају се приче и песме
и легенде и бајке. (ЦД 6: 565)

Када је реч о опевању и апотеози заната, Десанку Максимовић, као и Бранка В. Радичевића и Добрицу Ерића, посебно ће занимати ковачки занат, јер ковачнице су се налазиле
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на граници села од које је започињао чудесни непознати свет.
У песми „Бајка о ковачу“ (ЦД 6: 720), Д. Максимовић опева
„мехове весеља ке“, бруј „ковачког срца ма му товог“, на откива њу гра ди чу десну ме тафору: „и почињу тући ситни
чекићи птица“.
Посебно је занимљив онај део поезије за децу у којем се
Десанка Максимовић ослања на веровања, на предања. У песми „Добро ју тро“ (ЦД 6: 721) опева ће митске сунчеве „кочије дана”. У ру ковети Сунчеви поданици, уз помоћ разбраја лица и брза лица она оживља ва у сунчевим поданицима
космичку митологију сачу ва ну у предању (ЦД 6: 203–216).
У неким песма ма песникиња се ослања на обредне песме у
којима прерађује народне здравице и чарања: „Додоле“ – ЦД 6:
455; „Положајник“ – ЦД 6: 456. У њеној поезији за децу налазимо и профилисана веровања у предсказања. Оно што
народ назива варовницама за Десанку Максимовић јесу гатке.
У песму „Гатара“ она уноси веровања везана за птице: кад птице ниско лете – знак је заборава, црне птице значе тешко предсказање, птице у пометњи – растанак и тугу (ЦД 6: 625). Руковет песама за децу посвећује Гаткама о шуми (ЦД 6: 229–240).
У песми „Гатка о шу ми“ (ЦД 6: 239) на ла зимо својеврсну
верзију песа ма за одрасле које можемо мотивски спојити
насловом „Србија је велика тајна“. Упра во ова песма занимљива је за нашу тему:
Ја волим скровити живот шу ме,
никад не знаш отров у којој је бобици,
никад не знаш шта паук шумски уме,
ни шта коњиц ветар носи у зобници.

По угледу на разговоре, дијалоге, вођене у лирским народним песмама, она више песама посвећује облику лирског
разговора са природом. Тако у песми „Разговор брезе и ариша“
(ЦД 6: 107), стављајући се у позицију себе као девојчице, песникиња игра улогу посредника, прислу шкивача. Управо
посредовање преко детета песму приближава песмама за децу.
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Доброта и благост битне су одреднице у описима природе у песмама за децу Д. Максимовић. У више песама, као
да се опису је излет са децом у природу, опевана је река без
„злих оба ла“, пловна, која шири мир (ЦД 6: 9–10); у песми
„Река помоћница“ (ЦД 6: 22) дочарана је сеоска идила у којој
река доприноси општој радости својим благодетима (воденица на њој, заливање њива).
Када песме тематско-мотивски везу је за птице, оне се у
песма ма атропоморфно везу ју за децу: У песми „Школска
објава“ (ЦД 6: 613) позивају се све мале птице, што ху чу, гачу,
кукају, на припреме за полазак у школу. Мале птице она види
као мале ђаке прваке, и једнима и другима она објављује почетак прве школске године: „Су тра почиње настава“ (ЦД 6: 613).
И ка да пева о птица ма певачица ма, она има визију дечијег
такмичења у певању („Птичји конкурс“, ЦД 6: 616). У песми
„Чворак“ (ЦД 6: 690) она користи форму етиолошког предања о настанку имена ове птице. А у неким песма ма које су
више на мењене одраслима но деци, птице добијају посве
нове улоге. У песми „Честитка по голубу“ Д. Максимовић се
огла ша ва као револу ционарна и тековина ма соција лизма
одређена песникиња. У честитки на лазимо поређења која
нису блиска дечјем свету:
Набу ја ће пшеница као
народна за слободу бу на. (ЦД 6: 696)

Или ће се окрену ти тематици која свакако не припа да
тематско-мотивском слоју блиском поезији за децу. У песми
„Шева“, шева, такође, постаје гласник, али се опева као птица којој је дато да одлети на онај свет и да се врати људима.
По свему ова песма припа да кру гу песа ма Десанке Максимовић из књиге Ничија земља3, у којој је на најкреативнији
начин успела да се приближи оностраности:
3

Миодраг Матицки, „Ничија земља Десанке Максимовић“, у књизи: Језик српског песништва, Прометеј, Нови Сад, 2003, стр. 357–368.
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Губи се у неба понор,
у небеса девета.
Послах поздрав по њој
онима из дру гог света. (ЦД 6: 626)

Када је реч о оностраном и космичкој митологији, свакако не треба заобићи песме „Татин сусрет с Месецом“, „Сусрет
татин са Сунцем“, „Тата спасава децу од злих снова“ (ЦД 6:
280; 283; 287). У песми „Бршљан циркузан“, иза хуморне ноте,
могу се открити предања и утицаји народних прича о Месецу који се спу шта са неба ужетом:
Могла би и до звезда
ка да би јој, да се пу же,
месец бацио уже. (ЦД 6: 308)

Ову песму треба упоредити са песмом „Лопов и месец“
(ЦД 6: 699) у којој се месец, кад опази лопова у бостану, спушта са неба и увлачи у вреже, „начини се ду њом жу том“.
На линији приближавања поезији за одрасле јесу и многи портрети птица, барем делови песама, иако су начињени,
деци блиским начином антропоморфизирања. Таква је слика лабуда који „клизи језером тих“ (ЦД 6: 627), совиних очију
које „нека мо у незнано плове“, што попут месеца „нека мо у
незнан плове“ (ЦД 6: 628).
Ка да је реч о граници између књижевности за децу и
књижевности за одрасле у поезији Десанке Максимовић један
од начина утврђивања су штине тог разграничавања јесте и
поређење са жанровски сличним песмама других аутора. Ако
се издвоје дечје игре као тема, за неколико песама Д. Максимовић о игри „Жму ре“ намеће се паралела са циклусом песама Васка Попе „Игре“. Васкове Песме о играма, па и о игри
„Жму ре“ намењене су одраслима. Он користи етнографске
описе дечјих игара, ти описи чине основу његових песама о
играма и обезбеђу ју им статус песама за одрасле. Од песама
Д. Максимовић о играма издвојили смо оне о жмуркама које
се јављају и као варијанте, али и као песме испеване у посве
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дру гачијем стиху: „Жму ра“ (испевана у слободном стиху –
ЦД 6: 310); „Жму ра“ (испевана у шестерцима – ЦД 6: 506);
„Жму ре“ (испевана у осмерцу – ЦД 6: 549). Песникиња уноси
нова значења у описе игара тако да неке од песама о жмуркама
посве постају природни део песама намењених деци, а неке
се „уздижу“ до оних за одрасле, каква је „Жму ра“ са 310. стране. Ова песма свакако дозвољава употребу два кљу ча читања.
Кључ за суштинскије разликовање песама Десанке Максимовић намењених деци од оних за одрасле јесу метафоре.
Она је надасве песник и када је реч о метафорама она се препушта истом доживљају и начину сублимирања, метафоричког
сажимања. Када је реч о исказивању белине, посебно значајне
када се опевају поједини манастири, већ и зато што и у народним песмама манастире прати исти стајаћи епитет („Бели
манастир“ – ЦД 6: 732). Реч је, наиме, о формулативности усменог постања која се у поезији наших највећих песника развија
и узвисује. Када је реч о манастирима, познате су надахнуте
игре Васка Попе са бојама бело, златно, плаво. У свему томе
стапају се и токови византијске традиције. Десанка Максимовић остаје ближа усменом источнику. У песми „Манастир златних кубета“ (ЦД 6: 733) налазимо развијену метафору, метафорично распрскавање, боље рећи рој метафора у којима се
преливају боје којима је Васко Попа одредио манастире Жичу,
Сопоћане и Манасију. Певајући на начин како то доликује песмама за одрасле, Десанка Максимовић метафоре гради од
материјала које јој нуди Србија, њени простори и њена усмена
традиција, све до змајева чувара предела, којима ће се потом
именовати и ликовно приказивати свети ратници по манастирима, те многи српски јунаци, почев од Змај деспота Вука, до
Карађорђевих војвода, Змаја од Ноћаја и Змаја од Авале:
Гра дили манастир сунце и глечери
Узида ли му зиму у темеље,
кубета покрили жеженим летом,
у прозоре уплели пролеће цветно.
Испод свода
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около двери и врата
овили венце пу не јесењег плода
и лисна злата.
Од светитеља узели ореоле,
од месечине четири уштапа
у њима зидове обасја ли голе.
Из планинског дубоког мрака
позва ли љу те змајеве старе
да око хра ма урвином крстаре,
да за воде шу ми у непроходе
ка да се чете поја ве Ту рака.

Мiodrag Maticki (Beograd)
ABOUT THE BOR DER BETWEEN THE CHILDREN’S
LITERATURE AND THE ADULT LITERATURE
IN THE POETRY OF DESANKA MAKSIMOVIĆ
Summary
Among the poets who were writing about children, Desanka
Maksimović, Branko V. Radičević and Dobrica Erić stand out by
thematic and motif closeness. In their fluid opus can be seen the
border between the children’s literature and adult literature. This is
especially true when it comes to the relation to the village, village
life, folk customs, and oral tradition as a pivotal area of intertextuality, strong national bias, love for nature. The poems of Desanka Maksimović are closer to the children’s literature, when
they rely on oral forms created for children (fairy tales, legends,
nursing rhymes, tongue twisters, puzzles, children’s games). And the
difference is the least when she gives herself in the same experiences
and metaphorical compession both in children’s and adult poems.
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ТАМНИ ВИЛАЈЕТ
Фолклорна традиција у песмама
за децу Десанке Максимовић1

Апстракт: У песмама за децу Десанке Максимовић присутна је галерија фантастичних ју нака из усменог приповедног репертоара. У ра ду се упоређу је однос према усменој
традицији Десанке Максимовић и Оскара Давича. У песмама за децу Десанке Максимовић долази до функционалног
повезивања појмова змије и змаја, што је у складу са словенском митолошком традицијом.
Кључне речи: традиција, поезија, Десанка Максимовић,
Оскар Давичо.
Нигде није та ко, као у поезији Десанке Максимовић,
похрањено веровање да су све ствари у свету живе, да све
дише, и да све има ду шу:
Дечаче, признајем ти, ни за мене нема
у свету ствари ни мртве ни неме,
ка мење хода и певају тра ве;
све ствари су у свету живе, и големе,
све говоре и имају људске очи пра ве.
(„Над књигом бајки“,
Пролећни састанак, ЦД VI)
1

Рад је ура ђен у оквиру пројекта „Српско усмено ствара лаштво у
интеркултурном коду“ (бр. 178011), који финансира Министарство
просвете, нау ке и тех нолошког развоја Републике Србије.
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Перцепција природе и њена уметничка артикулација у
поезији Десанке Максимовић у знатној мери почивају на
мисаоним меха низмима анимистичког доживљаја све та
(Frejzer 2003). Посебно је у песмама за децу Десанке Максимовић присутна спознаја да у корену света лежи борба добра
против зла, у којој ће главном ју наку мање бити од користи
чаробни предмети (прут чудотворни, крилате чизме, златни
кљу чи) од урођене људске доброте. Појам чуда знакотворно
је везан за „створења из приче“, која се појављу ју „кроз јеле
и јаворе,/ изнад урвинског мрака“. У ствари, песникињино
веровање у доброту је чудо:
И ја веру јем, победити мора
добри што крете са злим да се ту че.
Победиће добри, нема разговора,
не мора имати ни прут чудотворни,
ни чизме крилате, нити златне кљу че.
(„Над књигом бајки“)

У песма ма за децу Десанке Максимовић постројена је
војска фантастичних створења:
И мени свет се чини пун створења,
пун створења о којима говоре приче.
(„Над књигом бајки“)

Која су то створења и какве су то приче? Можда ће нам
најбољи одговор дати песма „Чуда у шуми“, из циклуса „Гатка
о шу ми“ (Сунчеви поданици, ЦД VI):
Док ноћу пу ту јем шу мом
и воз варнице сипа,
а зрика вац скривен зриче,
увек доживљу јем чуда.
Около мене свуда
ничу створења из приче:
кроз јеле и ја воре,
изнад урвинског мрака,
опазим змајеве дворе,
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све чардак до чардака;
на једном Баш-Челик седи
и из заседе врза
змаја кроз гору брза
што девојку под пазу хом носи.
Отуд где варнице се гасе
змија мла дожења стиже
и змијску кошуљицу збаци,
па је на ватри спа ли,
а из ватре се диже
ју нак што блиста ко зраци
ју тарњи устрепта ли.
На стењу високом крај реке
усуд за мишљен седи
и најлепше звезде на своду
једну по једну скида
и баца их у воду.
Све тако до зоре, до дана,
док кондуктер не викне:
Љубљана!

У песми је присутна га лерија фантастичних ју нака из
усменог приповедног репертоара. На небеским чардацима,
уз обиље чаробних предмета, као у бајци, бораве Баш-Челик,
змија младожења, Усуд, змај.
Прво „створење из приче“ је Баш-Челик. Истоимена народна приповетка из Вукове збирке спада у круг бајки о зетовима животињама. Основни мотив је о зетовима животињама; следи мотив о соби у коју се не сме ући; затим мотиви
отмице жене најмлађег царевића од стране Баш-Челика и њено ослобађање те мотив о „спољашњој души“. Занимљиво је
да је причу о Баш-Челику тематизовао и Оскар Давичо у поеми „Баш-Челик“ (Песме, СКЗ, Београд, 1958; овде према Давичо 1963). Два велика песника певају о истоме, из потпуно
различитих регистара. Давичо се бави изражајним могућностима језика, ритмом и римом, творењем стилских фигу ра,
грађењем тропа, материјализацијом метафоре у контексту
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конкретизовања песничке слике. Језик Давичове поеме двостру ко је кодиран. Најпре је на делу процес апстра ховања
слике, а затим конкретизовања и згушњавања значења. Превођење појмовног мишљења у раван песничке слике. У лику
Баш-Челика ружно и наказно, фантастично и страшно творе
гротескну слику која у знатној мери почива на елементима
фолклорне фантастике. Митско чудовиште из сна, наказни
монструм од бетона, гуме и челика представља у идеолошком
смислу авет капитала, усмерену против свега лепога и доброга у свету: „У поеми ’Баш-Челик’ овај песник је песнички оживео, у алегоријској визији, авет свемоћног капитала, симбол
универзалног и отуђеног зла модерне цивилизације, мамутско
чудовиште што ломи пред собом све лепо и етички усправно.
Међу тим, за разлику од апстра ховане експресионистичке
слике зла, Давичова поема-алегорија ’Баш-Челик’ доноси конкретизовану представу друштвеног и цивилизацијског носиоца свих земаљских мука, и то у једној изразито субјективној
пројекцији, представљајући га као облик морног сна (’Сањао
сам га’). Ретко да је у коме тадашњем делу, захваљујући таквој
конкретизацији, тај лик персонифицираног капитала тако
жив, иако је барокно мистификован, као Давичов Баш-Челик.
Жив је не само захваљујући уделу субјективних емоција при
карикирању спољњег изгледа авети, већ и због тога што је Давичо, као некадашњи надреалистички песник, уградио у лик
Баш-Челика елементе фолклора који потенцирају фантастично и страшно. Спој архаичног, фолклорног и цивилизацијски
агресивног стварао је сугестиван поетски утисак захваљујући
спрези визуелних представа и звучних оркестрација гласова,
у којој се изражавала нападна динамика репресије разорног
чудовишта, окованог у гвожђе и друге сурогате техничке цивилизације (’Он има руке од гвожђа и ру на, а усне дебеле и
храпаве гуме. Зуби су му стене, очи од лискуна, у коси носи
зверове и шуме’).“ (Вучковић 2013: 28–29)
Баш-Челик што врза змаја који испод пазу ха носи уграбљену девојку у песми за децу Десанке Максимовић представља
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поетску сликовницу пресликану из истоимене Вукове бајке:
„А Баш-Челик скочи као му ња, па рашири крила, полети, и
у исто вријеме узме под крило цареву ћерку, жену његова
избавитеља, и тако на једанпут ишчезе из очију“. (Вук, Приповијетке, стр. 201)
Природа је у поезији Десанке Максимовић оно што је
Језик код Давича. Светковина чула. Спрега кондензованих
емоција у стиху. У песмама за децу и у поезији за одрасле песникиња показу је исту, безрезервну оданост природи.
У песми „Чуда у шу ми“ долази до функционалног повезивања појмова змије и змаја, што је у складу са словенском
митолошком тра дицијом: „Ова два змијска лика тесно су
међусобно повезана. Повезу ју их не само слични називи него и сродна митолошка веровања. Симболика змаја огромним
делом настаје из змијске симболике. Змај се, с једне стране,
може схватити понекад као обична змија којој су израсла
крила. С дру ге стране, сама змија као животињски лик поседује многобројне демонске особине, својствене и лику змаја.
Тако су демонска одличја присутна и у лику змије и у лику
змаја, при чему су у лику змије она представљена исто колико и код дру гих животиња, а код змаја она преовлађују. Управо та чињеница, као и фантастичан изглед змаја као измишљеног створења, које за разлику од змије немају стварну
потврду у природи, намеће традиционални однос према његовом демонолошком лику.“ (Гу ра 2005: 208)
Дру го „створење из при че“ у песми „Чу да у шу ми“ је
змија мла дожења. Мотив змије мла дожење су штински је у
поезији Десанке Максимовић повезан са идејом преображаја, прочишћења и ра ђања из сопствене смрти. Контраст
између изгледа „худог порода“ и његове људске емоционалности у функцији је рашчиња вања чаролије смрти сна гом
неу гасиве љубавне жудње. Спа љива ње животињске коже
и прекршај табуа у народној песми оли ча вају атмосферу
есхатона и трагичног исхода. Уклањање чини змији мла дожењи ће донети смрт. У поезији за децу Десанке Максимовић
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ова језовита, ноћна атмосфера ишчезава, али остаје фолклорни подтекст, који пока зу је песникињино изврсно позна вање тра диције:
Отуд где варнице се гасе
змија мла дожења стиже
и змијску кошуљицу збаци,
па је на ватри спа ли,
а из ватре се диже
ју нак што блиста ко зраци
ју тарњи устрепта ли.

Драгана Антонијевић доводи у везу смрт са сексуалношћу
и заборавом, тумачећи бајку о змији младожењи у антрополошком кљу чу. Грех жене је повезан са њеном сексуалношћу
и са полним прекршајем. Однос између сексуалности и смрти
се повезује са искривљеном перцепцијом односа људско:анимално (Антонијевић 1991).
Не би било пре тера но рећи да све фолклорне мотиве
које користи у песма ма за децу Десанка Максимовић употребљава и у песмама за одрасле. Тако је у песми „Чардак ни
на небу ни на земљи“ из збирке Ничија земља (ЦД II) прису тан интернационални мотив о змају љубавнику: „У песми
је веома функ ционално транспонован интерна ционални
мотив митолошке провенијенције о змају љубавнику. Песникињу, као њену велику вла дарску претходницу у песми ’Царица Милица и змај од Јастрепца’ (Вук, СНП II, бр. 43), походи змај ог њени (Ми лошевић Ђорђевић 1971: 76–112).
Изнад његове гла ве клупчају се му ње и метеори, уза зидове
његовог космичког тела-чардака пужу гује палацаве.“ (Сувајџић 2012: 262–263)
Песма „Змија мла дожења“ из збирке Ничија земља у
основи тематизу је мотив смрти-свадбе, укорењен у паганским слојевима народне религије и упоредив са мотивима
из српског фолклорно−митолошког наслеђа: „У песми ’Змија мла дожења’ осећа се сасвим модеран сензибилитет тескобе и стрепње. Поред тога што симболизу је егзистенцијалну
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несигурност лирског субјекта, змија је у песми присутна и
као митопоетски артефакт.“ (Су вајџић 2012: 264)
Одакле змија у поезији Десанке Максимовић? И каква
је веза овог појма са фолклорном традицијом? „Змија спаја
у себи му шку и женску, водену и ватрену симболику, негативно и позитивно начело. Својствена су јој апотропејска и
штетна својства, она је отровна и лековита, нечисто створење, извор зла и истовремено снабдева човека чудесним способностима и има покровитељске функције.“ (СМ: 212)
Још од првих лирских поку шаја Десанке Максимовић
издваја се представа змије, скоту рене у круг, измилеле испод
откоса, која поносито подиже главу, ослу шку јући бруј вечности, као лирска метафора пролазности и симболичка представа живота који се обнавља у сопственој смрти:
Испод су хога откоса
измилела змија.
Око ње пуста лива да,
један цвет;
над њом два-три облака,
тица лет.
Сунце сија.
Да леком пу тањом песма,
ко зна чија.
Уса мљен шум се заплео
у тра ву.
Она слу ша; у зрак будно
дигла гла ву.
Сунце сија.
Ту су јој убили мајку
оштрицом косе;
и њу ће, кад једном измили
из шевара.
Истру нуће одећа њена
пу на шара,
прелива росе.
И у вечности после никад више
сунчати се неће иста змија,
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нит истих тица минуће лет;
ника да више исти цвет
неће нићи.
Сунце сија.
(„Змија“, Песме, ЦД I)

Уз помен змије и преобра жаја, труљења и нестајања, по
правилу иде и симбол круга, који означава вечиту обновљивост природе („Круг“, Песме, ЦД I). Симболика кру га ће се,
у да љем певању ове песникиње, заокру жити у фолклорну
представу кола, које означава кру жну пу тању живота („нека
коло буде ду го као змија“, „Петлић коловођа“, Паукова љуљашка, ЦД VI).
... Ни опазити нећу
живот што тек ми нагли:
а прошлости за мном стаза,
као змија,
у ма лен котур ће се свити
и нестати у магли.
(„Над животом“ II, Песме, ЦД I)

Љубав цвета у пролеће, ка да се „зелени витез“ пролећа
разбуди и разбокори:
Као зелени меху ри лебди у зраку жбу ње,
невидљива мириса роса оба ле мије.
Ломе се горски брзаци као огњене му ње,
а долинске реке спу као зелене тропске змије.
(„Зелени витез“, Зелени витез, ЦД I)

Змијске очи, стакласте и празне, метонимијски означавају хтонско биће које испузава из доњег света да човека ужасне
леденом језом, да му скамени удове, исише крв, исуши срце:
... Чињаше се, дух што доњим светом вла да
и загробном мудрошћу мирно се ру га
свему под сјајем сунчанога кру га
и несталнога облакова хла да.
Потом у та му опет неку сплазну.
А мени би као да је велики дан судњи,
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те промичу змије покрај наших жудњи
и срца нам се дотичу, за казну.
(„Змијске очи“, Зелени витез, ЦД I)

Сумрак живота, опште сивило и чама егзистенције у јесењем пејзажу пластично су дочарани „гујинском“ симболиком:
Као мртав живот лежи ју тром цеста,
и броди селица ма ла кроз небеса тија.
Гуду ром пузе магле као ду ше злих змија,
и црња од пусте цркве ћу ти борја честа.
(„Јесен“, Зелени витез, ЦД I)

Особени манихејски дуализам, контрастно оформљен,
између добра и зла, метафорично је означен кроз опонирање
лептира и змије („О, нисам крива ја: дуж мојих стаза/ сад лептир броди, сада гмиже змија“; „Богумилска песма“, Зелени витез,
ЦД I), или пак птице и змије („а ми ћемо спати као тице и змије/ што минуше овим долом“; „Свећа“, Зелени витез, ЦД I).
Змија је мудра („Надмудрива ле су се две змије“, „Надмета ње”, Дете у торби, ЦД VI). „За вичајне змије“ и „ћук
богослов“ су извор филозофских нау ка, знања и вештина
(„Необично школова ње“, Дете у торби, ЦД VI). Посебна
па жња се посвећу је змијској кошуљици, као симболу њенога преобра жаја. Гу јин свлак је „плаштић су ри“ („Од куће до
школе“, ЦД VI), сребрнкаста одора из сна („Тако је причала
моја бака“). Са пу но ду ха, у песмама за децу говори се о љубави јединице змијског цара и обичног зелемба ћа:
Био једном, у стара времена,
змијски цар
и царица, његова жена,
па има ли сијасет слу гу,
женских и му шких,
поворку ду гу
шарки, уда ва, белоу шки.
Јединицу кћер тога цара
просио змијски кнез до кнеза,
али се принцеза,
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јединица цара,
за љуби у обичног зелемба ћа
пу ног жу тих шара.
(„Бајка о тврдогла вој змији“,
Дете у торби, ЦД VI)

У Десанкиној поезији за децу „о првоме греху прича
змија“ („Црква у селу“, Врт детињства, ЦД VI) која се, посве
библијски, претвара у ду гу („Запис о деци“, ЦД VI). Посебно
се инсистира на пословичној мудрости змије („Мудра змија“,
Писма из шуме, ЦД VI).
Треће „створење из приче“ у песми „Чуда у шуми“ је Усуд
који, замишљен, седи „на стењу високом крај реке“, те са небескога свода скида најлепше звезде, „и баца их у воду“. Ако
упоредимо ове елементе са приповетком Усуд коју је Ву ку
„приповиједао“ и за њега је записао („писао“) у Земунском
лазарету 1829. Гру јо Механџић из Сентомаша, видећемо да
је Десанка Максимовић српску усмену традицију врло добро
познава ла и умесно је употребљава ла. Подсетимо се, једна
од епизода у склопу ју накове потраге за Усудом, који додељу је срећу и несрећу, јесте управо прелазак преко воде, која
нема рода јер никада није удавила човека. Усуда ју нак затиче у планини, како седи за софром, и додељу је сваке ноћи
дру гачију срећу новорођеној чељади.
Приповетка „Усуд“ састоји се из три приповедна типа,
према Арне-Томсоновом индексу. Како истиче Маја Бошковић
Стули, реч је о типовима 735, 460В и 737В*. У основи ове изузетно комплексне приповетке јесте човекова потрага за срећом.
Усудово додељивање среће (како њему буде одређене вечери,
тако ће новорођеним душама бити целога живота) почива на
анимистичком веровању да слично изазива слично, што су
основне поставке имитативне магије (Радуловић 2009).
Природа је у песмама Десанке Максимовић мали театар
у стиховима. У амфитеатру природе врши се деми(с)тификација метафоре и метафоризација мита. Уметност чарања
и чар уметности. Магија речи и реч магије:
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Ја волим скровити живот шу ме,
никад не знаш отров у којој је бобици,
никад не знаш шта паук шумски уме,
ни шта коњиц ветар носи у зобници.
Никад не знаш које све живе ду шице
ничу земљи из једне једине стопе,
никад не знаш кроз које ка мене ушице
поток се планински проби и пропе.
Никад не нау чиш све песме лаке
што их увече певу ши јасика,
никад не попамтиш све сунца мла ̏ке
што их подне на тлу под грањем наслика.
Никад не нау чиш сва умења
којим се пу тање пу жу уз косе,
никад не знаш испод кога гру мења
можеш наићи на дивље осе.
Ја волим живот шу ме скровити,
никад не знаш где вију гнезда тајне,
не знаш где те чека извор лековити,
где ћеш на ћи дрењина рујне колајне.
Никад не знаш где живе шумски дуси,
где се вију њине лаке ску пине,
ву ку ли те за скут трнови руси,
или они, или нокти оштре ку пине.
Никад не знаш где повија дете вила,
где се нишу лаке колевке њезине,
не знаш је ли она на пропланку била,
или су трепериле гране брезине.
(„Гатка о шу ми“, Сунчеви поданици)

Мотив преобра жаја, и живота који се ра ђа из смрти,
особито је истакнут у песми „Златни лептир“ (Златни лептир, ЦД VI), која исказу је све одлике усменог фолклоризма
у поезији за децу Десанке Максимовић. Сам почетак песме
представља типичну формулу бајке:
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У земљи некој
да лекој, преда лекој,
у сред среде планина,
породица живела
жу тог Мра ва Џина.

Мрвко Мрвић, нејако и незаштићено створење које ће
Мрав Џин донети кући, и поред хиљада гладних уста, наићи
ће на свеопште одобравање Џинове породице. Лексика Десанкине песме прати стил и лексику народне епске песме:
„Бла го мени, бла го, стече ми дру жина/ још једнога сина.“
Тако ће и „Џин честити“, и његова жена Злата, својски искрено прихватити маленога дошљака. Живот у срећи и благостању прекинуће изненадна болест, у ду ху омиљене формуле
Старца Милије, „но да видиш јада изненада“:
... али једнога дана
спопа де њега му ка,
у коту рић се свија
као љу тица змија...

Пајка, мајка свих пау кова, представља фолклорну видарицу-бајалицу. Речима којима „све се лечи“ она ће излечити
Мрвка Мрвића и претворити га у златног лептира:
„Пођи сад са мном, Џине,
пре но што зора сине,
стићи ћемо на чардаке
као пау чина лаке
где видарица живи.“

Потпу но у складу са поетиком бајке, Пајка Џину задаје
три неизвршива за датка. Први неизвршиви за датак, који
Џину за даје Пајка, јесте да саку пи семење лековитог биља,
мака и сунцокрета у непрегледном шумском пространству.
Дру ги задатак ће бити саку пљање шумске росе са свих планинских пу тева, стаза и богаза, а трећи упредање пређе од
свиле из шу ме, са лива де, са плота. Вредни мрави испу њавају ове неизвршиве за датке беспримерном марљивошћу.
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Видарица Пајка, међу тим, незадовољна резултатом, поставља
додатни захтев Мраву Џину:
Али да видиш Пајке:
„Какве ми то окрајке
доносиш, стари Мра ве!
То ни видело није
планинске свиле пра ве,
ти конци покидани.
Све их ти опет врати,
те нити на своја места,
како је ју трос било
не за мрсив ни ретка.
Већ опет из почетка
зрачну свилицу лаку
мотај траку по траку.
Тек та да, Џине, зна ћеш
са сином Мрвком шта ћеш.“

То је прилика да се у сиже уведе лик помоћника. Помоћници су „крилата мотовила“, све што може да лети и да саку пља прозирне нити свиле. Пајка је ван себе од беса, али ће
ипак бити приморана да изрекне речи „којима све се лечи“.
Те магијске речи представљају магијску бројаницу – басму
која има лековито дејство:
Лула ло, ла ла ло,
папа ло, спа ва ло,
крила сања ло,
за мота ва ло.
Ветри га љуља ли,
од зла га чу ва ли.
Дија ло, нија ло,
ча ху ру свија ло,
у свилу повија ло.
Ветри га љуља ли,
од зла га чу ва ли.
Сунца за жудило,
па се пробудило
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међу свила ма,
међу вила ма.
Ветри га љуља ли,
од зла га чу ва ли.“

По трансформа цији Мрвка Мрвића у златног лептира
песма ће се, потпу но у ду ху народне тра диције, за вршити
благословом:
Да си благословена,
па била паук, жена,
хва ла ти, па ма била
чаробница и вила.“

У свакој пори свога бића Десанка Максимовић је осећала српску усмену култу ру као своју. Присно је позна ва ла
обичаје и искрено волела менталитет српског сељака. Али је
њена оданост природи и животу још дубља. Она сеже у архаична стру јања језика и митску структу ру колективно несвесног, како у песмама за децу, тако и у делима за одрасле.
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Boško Suvajdžić (Beograd)
DARK VILAYET
Folk Tradition in Children’s Poetry by Desanka Maksimović
Summary
In her children’s poems, Desanka Maksimović uses a gallery
of fantastic characters from the oral narrative corpus. This paper
compares Desanka Maksimović’s and Oskar Davičo’s relation to
the oral tradition. Desanka Maksimović functionally connects
the terms sna ke and dragon, which is in accordance with the
Slovenian mythological tradition.
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НАД ИЗДАЊЕМ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
Могућности за даље проучавање живота
и дела Десанке Максимовић на грађи
њених превода, есеја и путописа

Апстракт: У осврту на излазак првог академског издања
целокупних дела Д. Максимовић које садржи и њене преводе,
у овом раду па жња је усмерена на следеће:
1. чиме би требало ово издање допу нити;
2. које могућности за даље тумачење песникињиног живота и укупног уметничког дела пру жа објављивање
песникињиних превода, есеја и пу тописа у њему.
Кључне речи: српска књижевна компаратистика, књижевни превод, књижевни подстицај, поетика интертекста,
национални контекст, универзални контекст, приређивање
издања целокупних дела српских књижевника.
1.
Поводом стогодишњице рођења Десанке Максимовић
Велибор Савић је, као што је познато, приредио и објавио на
преко хиљаду страница импозантну Споменицу са прикупљеним књижевним текстовима, записима, књижевнокритичким
и књижевноисторијским текстовима о списатељичином животу и уметничком раду, као и с неким документима. Међутим,
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запрепашћујуће делује сазнање да се за то репрезентативно
издање није могао наћи готово ни један једини текст наших
аутора у којем се уметничка вредност поезије велике песникиње приказује или тумачи и у књижевном контексту који је
шири од националног. Да ли је заиста Десанка Максимовић
живела и стварала „под стакленим звоном“, ван ширих токова
савремене јој европске и светске књижевности? Није, ваљда,
да у њеној поезији, утемељеној у нашој домаћој тематско-мотивској садржини, као и у самој њеној поетици – нема и оног
што је од ширег општељудског значаја?
Разуме се, у нашој укупној постојећој секундарној литерату ри о Д. Максимовић много тога релевантног се помиње,
понекад и интерпретира (у светлу борбе између старог, традиционалног, паганског и хришћанског, фолклорног и артифицијелног, архаичног и модерног и сл.) али, као по правилу,
све то ван контекста са таквим и сличним појавама у дру гим
култу ролошки нама сродним или далеким срединама.
Ако је то већ тако, збу њу јуће је, или да ка жемо, симптоматично да се, рецимо, у књизи савременог заслу жено признатог србисте о ту мачењима књиге Д. Максимовић Тражим
помиловање, под насловом Религиозно у критици последње
четврти ХХ века, уопште не помиње, рецимо, изу зетно
вредна компаратистичка студија Мирослава Топића и Петра
Бу њака „Литанија“ Јулијана Тувима и „Тражим помиловање“
Десанке Макси мовић, обја вљена 1999. у на шем часопису
Славистика (због нечега, ту није помену та ни књига ове
двојице српских слависта Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић, штампа на 2001. у изда њу
За ду жбине Д. Максимовић, Народне библиотеке Србије и
Филолошког факултета у Београ ду)... Треба ли икоме доказивати да је за потпу нију и поу зда нију слику вредности
уметничког дела наше списатељице, наше поезије и културе уопште – велика штета што компаратистичка истра жива ња у на шој научној и ши рој кул турној јавности имају
тако неповољан статус!
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Основни разлози за описа но ста ње у на шем проу ча вању дела Д. Максимовић вероватно је, с једне стра не, недовољно позна ва ње гра ђе (србисти немају одговарајући увид
у релевантне иностра не књижевности, док на ши позна ваоци иностра них књижевности – у дело Д. Максимовић) и,
с дру ге стра не, извесна наслеђена оп шта ре зервиса ност
према истра живању међу народних књижевних веза заснова на, иначе, на негативним искуствима из времена стерилних позитивистичких трагања за „утицајима“, резервисаност
која код нас опстоја ва због недовољне развијености са времене књи жевне ком паратистич ке ме тодологи је у на шој
дана шњој нау ци... Ова последња констата ција може се лако
аргу ментовати увидом у наслове докторских дисерта ција
с тема ма о на шој књижевности одбра њених током последњих двеју деценија на српским факултетима, као и, донекле,
увидом у садржаје зборника радова о нашим писцима из научно-истра живачких програ ма одговарајућих факултета и
научних институ та.
2.
У са временој теорији утврђено је да је превођење књижевних дела један облик књижевног ствара ња. Разу ме се,
то се не односи на сва ко превођење (рецимо, не односи се
на дословно, тзв. филолошко превођење поезије). Односи
се на превођење којим се, уз предметно-логичке, у књижевност дру ге културно-језичке средине, средствима и језичким
потенцијалом култу ре и књижевности примаоца, у највећој
могућој мери – претачу све битне компоненте естетске вредности оригина ла.
Зато је својевремено, кад је у САНУ сачињено детаљно
упутство за приређивање целокупних дела наших књижевника – предвиђено да се у таква издања укљу чу ју и преводи.
Разу ме се, оваква препору ка се не може примењивати неселективно. Не може, из неких су штинских, али и из тех ничких разлога.
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Кад је реч о су штинским, онда ва ља нагласити, пре свега, да би уношење превода у целокупна дела значило да у
ака демско издање Станислава Винавера, уз Блокову поему
Дванаесторица, треба унети и Раблеов роман Гаргантуа и
Пантагруел и Хашеков роман Добри војник Швејк и др., а Милована Глишића – Гогољеве Мртве душе, Гончаровљев Обломов и Толстојев Рат и мир...
Пошто се Д. Максимовић бавила превођењем поезије,
водећи рачу на при превођењу о свим елементима естетске
вредности оригинала, дакле превођењем књижевних дела за
које је потребан и ствара лачки дар и високо преводилачко
умеће, у приређивању њених Целокупних дела поштован је
и одговарајући део Препору ке САНУ. Али то, испоставило
се, није било једноставно.
За разлику од њених и у класичном смислу оригиналних
дела, већ познатих из изда ња у облику целовитих књига,
44.731 стих превода из 8. и 9. тома Целокупних дела био је
веома расут и, у великом броју слу чајева, могао се наћи само
у периодичним публика ција ма (часописима и новина ма).
У ру кописној заоставштини, пак, пронађено је чак 2.113 стихова који су први пут и штампани тек сада.
У раду на формирању корпуса превода поезије дошло се
до неких сазнања која бацају нову светлост на њену биографију, допу њу ју предста ву о њеном људском лику и њеном
стваралачком раду. Дошло се, рецимо, до сазнања да известан,
не безначајан број песникињиних превода објављиваних и
у библиографијама вођених под њеним именом, заправо не
припада њој (о њеној сарадњи на том плану са песником Радованом Зоговићем, док му је из политичких разлога било
забрањено да објављу је своја дела, писао сам већ за часопис
Књижевност и у књизи Између светова 1999. године, а потребне податке на вео сам, та кође, у Напоменама за 9. том
Целокупних дела Десанке Максимовић). У Напоменама одговарајућим формулацијама код појединих превода наговестио сам и да би се у разгра нича ва њу ауторства превода
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песникиње и Р. Зоговића штошта могло прецизирати и даљим истра живањем. Као гра ђа у том послу могли би послужити више него досад и текстови превода које је песникиња
цитирала у записима и есејима из 5. тома Целокупних дела...
Новим, целовитијим увидом у целокупно књижевно дело
Десанке Максимовић могло се доћи до закључка да нису сви
њени преводи сачињени према њеним личним схватањима
књижевног превода. Испоставило се, рецимо, да песникињин
реферат на љубљанском симпозијуму поводом стогодишњице рођења Отона Жу панчича, обја вљен на словеначком у
зборнику радова са тог симпозију ма а прона ђен у њеној заоставштини у машинопису на српском и штампан у 5. тому
Целокупних дела Десанке Максимовић под насловом „Недоумице при превођењу Отона Жу панчича на српскохрватски
језик“ – заправо наставак својеврсне конфронтације поводом
присту па који је, на су гестије словеначког академика Јосипа
Видмара, применила у преводном издању СКЗ Антологије
словеначке поезије (о верзијама њених превода Жупанчичеве
песме „Veš, poet, svoj dolg“ у том контексту писао сам за тај
исти симпозијум 1978, а потом у више наврата у својим књигама о превођењу, у књизи Између светова, као и о верзијама
њених превода неких словеначких песника – у Напоменама
за 8. том Целокупних дела Д. М.).
3.
Биће корисно размислити данас о томе која сазнања и
које изазове са временој нау ци о књижевности нуди на ше
прво издање Целокупних дела Десанке Максимовић. Придружу јући се таквој идеји организатора овог симпозију ма, и ја
ћу поку шати да скицирам један могући осврт на гра ђу из 5,
8. и 9. тома као извору за потпу није виђење укупног песникињиног књижевног опуса.
Али, као приређивач који је прику пљао текстове, формирао корпус превода у Целокупним делима Десанке Максимовић и на писао Напомене за 8. и 9. том, осећам потребу
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да, прво, на гласим следеће: с обзиром на чињеницу да је то,
гледа но у целини, и по оби му и са држински био одиста
пионирски посао, мислим да би са да ва ља ло проверити да
ли би ура ђено има ло чиме да бу де допу њено; ва ља ло би,
да ље, проценити да ли је упра во ова кав приказ преводилачког опуса ме тодолошки испра ван и, евентуално, ка ко
би он могао бити коригован да бисмо дошли до коначног
модела не са мо за могућа нова издања дела Д. Максимовић,
већ да би, можда, код нас, на основу тога, могао бити установљен и стандард за ова ква и слична издања дела српских
писа ца уопште.
Кад је о томе реч, мени се као једно од питања на меће
следеће: где, заправо, треба сместити преводе из пу тописних
бележака и есеја међу којима су и преводи са мо појединих
одломака из дела страних песника (да ли њих треба издвајати и укљу чивати их и у томове с преводима)? Нема сумње
да су то само парцијалне, и по замисли тек узгредне непретенциозне естетске информације, али на основу тих текстова управо се шири представа о броју култу ра, националних
књижевности и песника које је Д. Максимовић унела у видно и естетско-мисаоно поље наше дома ће културно-језичке
средине и традиције. А ипак није безначајно, рецимо, знати
да је на ша списатељица преводила и с ита лијанског, јер у
пододељку Град-пријатељ, под општим насловом Италија,
земља надахнућа 1972. она наводи свој превод песме коју је
гостима из српског града-пријатеља Крушевца као аутор поделио тамошњи песник Ремо Ћеприни из Пистоје (заправо
првобитна верзија тог текста је, с текстом превода, 1967. године, с поднасловом Пистоја, имао наднаслов С Десанком
Максимовић кроз Италију). Није безначајно имати у виду,
такође, да је из да леке, за нас егзотичне азербејџанске поезије, почетком шездесетих година прошлог века, уз песме
савременика од којих је најстарији рођен 1912, објављене у
нашим часописима и, касније, у књизи 15 совјетских песникиња – Д. Максимовић 1961. године у Књижевним новинама
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у пу тописном запису „Баку – град са десет центара“ унела у
српску културну ризницу и одломак свог римованог превода
шест стихова азербејџанског класика из XVI века Физулија
(сачињен са руског превода-посредника)...
4.
Вероватно ће подстицајнији од досад реченог бити макар
и сумаран осврт на то шта, заправо, истра живачима стваралачког опуса наше списатељице пру жа већ приказано у 8. и
9. тому Целокупних дела Д. Максимовић.
Глобално узето, та грађа може бити основ за ва жне оцене култу ролошке стране књижевног ра да Д. Максимовић.
Преводи на ше песникиње су, у исто време, извор ка ко за
ближи увид у њено схватање књижевног превода као књижевног штива, тако и као једног од облика књижевно-уметничког стварања. Они су, такође, не само извор за дефинисање њене личне поетике превођења, већ и важни параметри за
закључке на којима се заснива превођење уопште. И најзад,
што је још значајније, преводи Д. Максимовић могу бити
драгоцени оријентири за потпу није ту мачење и њених оригиналних дела, за тумачења која воде ка употпуњавању наших
представа и знања о песникињиној укупној поетици.
Поку ша ћу побројане констатације да илустру јем неким
примерима о којима је током припреме Целокупних дела
(дакле, од краја деведесетих година прошлог века до данас)
већ било речи.
5.
Да би истра живања била прецизнија, ваљало би, прво,
разграничити преводе с оригинала од превода рађених преко језика-посредника. Такође, међу преводима с оригинала
требало би издвојити од осталих оне који су потписани као
коау торски. Они се, донекле, могу третирати као подврста
превода преко језика посредника, у којој се у процесу превођења добијају и потребна допунска објашњења (о варијантама
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значења речи и израза, о лексичким стилским карактеристикама оригинала, о семантичким карактеристикама изворног
стиха, о интонацији оригинала, о рими и сл.).
У оквиру општих култу ролошких истра живања гра ђе
из 8. и 9. тома овог издања целокупних дела Д. Максимовић
може се утврђивати и вредновати песникињино место у културним и књижевним дотицајима одговарајућих страних и
наше култу ре и књижевности. Посебно занимљиво место у
овом слу чају могла би имати процена постојећих теза о словенофилству и православљу Д. Максимовић, уз ближи опис
тог словенофилства и песникињине пра вославне ду ховне
оријентације, ради прецизније квалификације ових њених,
иначе, несумњивих карактеристика. И у том контексту могло
би се говорити о можда необичном податку: да се у огромном
преводилачком опусу наше песникиње, чији је дома ћи рад
за професорски испит на Београдском универзитету био из
француске историје (Јованка од Арка) а она за његову израду
својевремено добила и стипендију француске владе, налази
само 636 стихова преведених из велике француске поезије...
Да ли је то, можда, последица њеног специфичног односа
према француском симболизму или новијем надреализму и
њене веће наклоности према витмановски оријентисаном
току модерне поезије ХХ века, испољеном и у руском акмеизму из кога је потекла њена омиљена песникиња Ана Ах матова? У решавање ове загонетке свакако би ваљало да се међу слависте умешају и наши књижевни компаратисти који
се баве француско-српским узајамним везама.
За употпу ња вање ствара лачког портрета на ше песникиње није незанимљиво ни питање: зашто је, толико посвећена у свом зрелом оригиналном ствара ла штву тема ма из
прошлости, преводи ла (и као сла виста и као рома ниста)
пре тежно песнике ХХ века? И уопште, би ло би корисно
проу чити, описати и оценити шта је и ка да је шта стаја ло
као мотив иза њеног избора песника и дела која је преводила: нека сродност (на ционалних култу ра, погледа на свет,
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тематских преоку па ција, пое тике), лично пријатељство,
наруџбина (издавачка, дру штвена, државна и сл.) или какав
интерес? Као оријентири за тра жење оваквих одговора са да
могу лакше бити коришћени, осим њених оригиналних песама, сабрани прозни записи, пу тописи и есеји, који са држе
изја ве од најопштијег карактера, попут оне коју у поговору
песникињине преводне књиге По праву љубави бележе Милорад Блечић и Момчило Ђерковић („Преводим, наравно,
и зато да свом народу приближим песнике дру гих народа,
да обогатим нашу књижевност, размакнем границе наших
мисаоних области“) до дета ља о званичним размена ма посета писаца с појединим земља ма, о полу приватним и приватним посета ма, ту ристичким пу товањима и сл. (рецимо,
о контактима с култу ром, писцима и људима у Пољској, Бугарској, Русији, Украјини, Азербејџану, Грузији, Јерменији,
Летонији, Норвешкој, Француској, Ита лији и др.), као и о
узајамном превођењу с појединим писцима (Аном Ах матовом, Јелисаветом Багрјаном, Маргаритом Алигер, Дором
Габе, Медејом Ка хидзе и др.).
За ово издање списатељичиних целокупних дела у напоменама 8. и 9. тома наслови оригинала су наведени селективно. Наиме, пошто би прику пљање оригинала за 44.731 стих
превода мора ло трајати одвише ду го, а за неке са у на шој
култу ри готово непознатих језика (поготову за оне који су
сачињени преко језика-посредника) у догледно време било би
скоро и неизводљиво. Уредништво је закљу чило да је у овом
слу чају најрационалније поћи линијом мањег отпора: за преводе чији нам оригинали у време припреме издања нису били
доступни овог пу та нису на вођени ни њи хови наслови у
оригиналу. Међу тим, било би добро да Заду жбина Десанке
Максимовић са ма или у сарадњи с неком нашом научном
институ цијом организу је рад на попу њавању ове празнине.
Ти наслови могли би бити објављени уколико се некада буде
штампало дру го издање, али ако до таквог издања и не дође,
ваљало би да их Задужбина има (могу се, евентуално, на ћи
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и само у допу њеној електронској верзији овог истог издања).
За овај посао могу се успоставити контакти с одговарајућим
славистичким катедрама у тим земљама.
6.
Упоређивањем оригинала и превода Десанке Максимовић на наш језик треба описати и дефинисати какав је њен
начелан однос и каква су јој конкретна решења при уношењу
у српску књижевну ризницу изворне версификације (која је,
иначе, често и својеврстан семантички сигнал), рима, као и
дру гих елемената еуритмије и еуфоније оригинала. Све то,
разу ме се, мора бити пра ћено с освртом и на њене исказе о
тим песницима (који су наведени у Напоменама 8. и 9. тома),
као и на исказе о проблемима превођења које нам је оставила у својим дискурзивним текстовима. Та грађа и ти закључци могу бити значајни прилози како изу чавању књижевног
дела наше песникиње, тако и – превођења уопште као једног
од основних облика међу народне књижевне кому никације,
заснованог на плодовима једног посебног, специфичног уметничког стваралачког процеса.
Овако оријентисан компаратистички рад, иако, како смо
овде констатовали, још недовољно прочитан, заправо је већ
почео. Осим наших ра дова и књига које сам већ помињао,
ва ља скрену ти па жњу на истра живања мла ђих словенских
слависта последњих двеју деценија ХХ и почетка ХХI века,
попут ра да Бу гарке Нели Нешкове Поезија Десанке Максимовић у Бугарској, рада „Десанка Максимовић и Белорусија“
Белоруса Ивана Чароте (тај рад је обја вљен 2000. године у
зборнику Заду жбине Дело Десанке Максимовић у токовима
српске књижевности, стр. 86–91, рада „Слика времена у поезији Десанке Максимовић“ Рускиње Наталије Кореневске
која је 1980. одбранила магистарску дисертацију Карактер
песничке сликовности у поезији Десанке Максимовић и др.
Ва жне и занимљиве закључке предочила је и наша београдска колегиница Људмила Поповић у радовима објављеним
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крајем деведесетих прошлог века, као и у својој књизи Фокусна перспектива украјинске књижевности (Београд, 2007)
о преводима и о подстицајним импулсима преведене поезије Д. Максимовић на украјинске песнике препорода 60-их
година ХХ века (ова књига је, иначе, прика за на у додатку
Култура дневника Вечерње новости и научном часопису
Зборник за славистику Матице српске)...
Образлагане у секундарној литерату ри тезе о томе да је
у својим преводима „Десанка Максимовић... ’распевавала’ и
умекшавала Ану Ах матову, а Ана Ах матова је песме Десанке Максимовић заодева ла у структурно строжи (чвршћи)
метричко-ритмички исказ, да би смиривањем распричаности српске песникиње њеним песмама... придодавала нешто
јачу рефлексивну ноту“ треба узети у обзир и, уколико буду
прихва ћене, проверити и на дру гим преводима наше књижевнице, како би се видело да ли се такав приступ може сматрати и чиниоцем њене укупне имплицитне (примењене)
поетике превођења. Тврдње да су за поезију Д. Максимовић
карактеристичне „лирске опсервације и медитације подстакну те дотицајима са поднебљем и световима дру гих народа“
и да се може рећи да оне постају све значајније од шездесетих
година ХХ века, тврдње изречене и образлагане примерима
дотицаја са словенском, пољском и, посебно, руском литерату ром, треба проверити како на тој, тако и на новој гра ђи
– још ширим (у смислу већег обу хвата превођених и непревођених дела) и детаљнијим истра живањима компаратиста
којима су, осим српске, познате и одговарајуће дру ге стране
култу ре (руска, украјинска, белоруска, пољска, чешка, словачка, бу гарска, словеначка, француска, скандинавска норвешка, летонска, грузијска, јерменска, азербејџанска и др.).
Шта се добија из оваквог „ширења мисаоних области“: да ли
се само повећава сума поетских мотива, или се и продубљује
поетска визија живота и света чиме се стално занавља и развија песникињина индивидуална стваралачка поетика? Да ли
су и колико су у праву аутори који 80-их година ХХ века тврде
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да ју гословенски критичари и историчари књижевности кад
песникињи „ста вљају... за мерке због ’тра диционалности’
схваћене као ’камерност’, а понекад и ’устајалости’ песничког
мишљења“, кад је она у са временој ју гословенској поезији,
запра во, новаторски „прва... дошла до сложене дија лектичке визије времена у којој се обједињу ју ’ја’ и свемир, до оваплоћења тог јединства у словесном“? Треба проверити да ли
се продубљивање поезије најзрелијег периода стваралаштва
Д. Максимовић и поетиком интертекста, образлагано већ у
секундарној литерату ри анализом њених ’Визија изнад Кремља’ и тумачено као оригинално надовезивање на Ану Ахматову – може сматрати једном од карактеристика и целокупне
завршне етапе књижевног стварања наше песникиње. У даљим истра живањима гра ђе, с увидом у Целокупна дела Десанке Максимовић ва љало би утврдити да ли је велики савремени руски песник Виктор Соснора с правом у осврту на
њено дело крајем осамдесетих година ХХ века, поред осталог,
устврдио: „Прекомерно смо се занели европским узорима
заборавивши на то да је рецимо целокупна француска авангарда, будући ожењена женама словенског порекла, тапкала
за петама Хлебњикова, потом Мајаковског. Да су на искуству
коренитих словенских поставки Достојевског као почвеника
израсли Кафка, па и Пруст.
Зато је и одјекнула тако неочекивано и сна жно књига
Десанке Максимовић Тражим помиловање... Ова књига потреса као глас песникиње који зву чи знамо у каквим временима. Код нас таквих књига нема. Чак ни сада код нас ниједан
песник неће смоћи храбрости да сту пи у заштиту четрдесет
и једне људске, животињске и божанске несреће. Та ко, од
езотеричне медитације до директног, ораторског, али и пророчанског говора.“ (Овај текст је обја вљен у Споменици о
100-годишњици рођења Десанке Максимовић Велибора Берка
Савића, стр. 760).
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Миодраг Сибиновић (Београд)
НАД ИЗДАНИЕМ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ ДЕСАНКИ МАКСИМОВИЧ

Художественные переводы, статьи и путевые
записки как источники в исследованиии
ее литературного творчества
Резюме
До сих пор в литературоведении не уделялось достаточное
внимние сравнительному изу чению творчества сербских
писателей в контексте славянской, европейской и мировой
литератур. Из литерату роведческой библиографии видно,
что в анализе и в оценках художественной ценности творчества Десанки Максимович наши исследователи оставались,
в основном, только в рамках национальной сербской литерату ры и в литерату рах народов бывшей Югославии.
Автор в своем докладе указал на ряд аспектов и тем актуальных для будущего литерату роведческого сравнительного
изу чения творчества Десанки Максимович. Упомяну ты некоторые книги и статьи в которых уже использованы материа лы, собранные и опубликованные в соответству ющих
томах недавно вышедшего десятитомного издания Целокупна
дела Десанке Максимовић.
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Владимир Осолник (Љубљана)

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ И СЛОВЕНЦИ1

Апстракт: У раду се говори о раду на једној антологији
поезије Десанке Максимовић коју је аутор припремао за издавачку кућу „Младинска књига“ у Љубљани у периоду 1986.
до 1990. године која, због та дашњих државно-политичких
збивања, није објављена. Истовремено се даје преглед интересовања словеначке књижевне јавности за Десанку Максимовић и указу је на њен непроцењив допринос превођењу
словеначких песника.
Кључне речи: Десанка Максимовић, антологија, преводи.
1

Сведочанство о одјецима поезије Десанке Максимовић у Словенији и о мом ра ду на антологији лирике Десанке Максимовић
1986–1990 године. Са неколико речи желим да изразим своје поштовање и за хвалност песникињи Десанки Максимовић, и да у
бројна лепа сведочанства о њеном животу и раду додам скроман
запис о одјецима њене поезије у Словенији. Запис је заправо део
радне верзије мог словеначког есеја о поезији Десанке Максимовић
из 1986. године, отку цаног на портабл писа ћој машини Унис, Сарајево. Прво поглавље носи наслов О постанку антологије; следи
опширно и детаљно погла вље Седамдесет година стваралачког
песничког деловања Десанке Максимовић; Писма, са писмима уредника, Милета Клопчича и Лојзета Кракара и одговорима Д. Максимовић из 1968 и 1980; фактографски детаљно Неколико података о песникињи; Песме (по мом избору у преводима угледних
словеначких песника); Напомене и објашњења, и на крају Садржај.
За овај наш скуп сам превео неколико страница мојих заборављених ру кописних записа и из њих цитирам неке фрагменте.
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Десанка Максимовић, на дарена и угледна српска и јужнословенска песникиња, добро је позната словеначким
читаоцима и широј јавности, која ју је прихватала са поштовањем и љубављу због њених искрених и топлих поетских
остварења и због њених племенитих животних начела, у којима се трајно огледала њена блага људска природа.
Од њене ране младости, која је текла у раздобљу свестране међу народне афирма ције уједињених ју жнословенских
народа и њихових култу ра, и уз поштовање ху манистичких
начела, мислиоци и ствараоци, уметници и песници, одржава ли су интензивне међусобне пријатељске и радне контакте, измењу јући своје погледе, искуства, ра дове, информације и књиге, које су узајамно обогати ле читав тек наста ли
са мостални ју жнословенски културни простор, и ствара ли
атмосферу ува жавања, поштовања, сарадње и пријатељства,
која је – уз одређене застоје и странпу тице – траја ла више
деценија током бурног XX века. У том ствара лачком процесу, који је за хватио сваки ку так ју жнословенског територија, Десанка Максимовић је активно и видно учествова ла:
да ла му је свој сна жан лични импулс и поклонила бројна
препознатљива књижевна дела, која спа дају међу највиша
уметничка достигнућа минулог раздобља. При томе је спонта но и промишљено одба ци ла многе на метну те гра нице
људском мишљењу и пам ћењу, и бројне пред расу де, и са
ведрином и отвореношћу свога срца, ду ха и стихова дотакла
сва ку српску, ју жнословенску, словеначку или дру гу осетљиву природу, личности разних узраста и језика, различитих културних стилова и различитих религиозних или идеолошких уверења.
У Словенији су њени први саговорници, преводиоци и
ту мачи били угледни крити чари, уредници антологија и
дру гих књижевних изда ња, Јосип Видмар, Братко Крефт,
Јанко Ју ранчич, Тоне Потокар, песници Отон Жу панчич,
Алојз Градник, Миле Клопчич, Лојзе Кракар, Иван Минати,
Тоне Павчек, Вено Тауфер, Северин Шали, Мартин Силвестер,
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Бранко Шоемен, Ирена Стру на, Алеш Бергер… Упра во је
песник и драматичар, тада уредник у издавачкој кући „Младинска књига“, Алеш Бергер, био иницијатор мојих првих
словеначких записа о Десанки Максимовић из 1986. године.
После једног разговора, у којем сам цитирао стихове Десанке Максимовић из песме „Стрепња“, пону дио ми је да за
популарну збирку Кондор припремим антологијски избор
из њене поезије.
Идеја да ја сам из обим ног опуса цењене песникиње
одаберем неколико десетина песама и да тако сачиним први
обимнији, заокру жени избор песа ма у еминентном словеначком изда њу уз њен осамдесети рођендан искрено ме је
обрадовала: са великим жаром, и новом одговорношћу поново сам проу чио њен дугогодишњи рад, целокупни објављени
песнички опус и бројне књи жевнокритичке и књи жевноисторијске за писе у та да шњим ју гословенским оквирима 2.
Био сам свестан да у прика зу њене лирске, нежне поезије
љубитељима уметничке речи у Словенији морам обу хватити све њене ра зноврсне мотиве и па жљиво пратити развојни лук њеног ствара ла штва, и исто та ко дубоко уверен да
у ква литетној изда вачкој пону ди, у чита вој га лерији издања највећих светских песника у Словенији интимна лирика Десанке Максимовић неоправда но изостаје, и да ће словеначка чи та лачка публика уме ти да при хвати, осе ти и
оцени снагу њеног необичног талента. Тим мислима тихо се
прикључила и моја искрена жеља да у времену настајућих зава да и раздора, евокације зла и насиља у СФРЈ, које су у тим
година ма потреса ле моју домовину Ју гославију, словеначку
2

Песме Десанке Максимовић биле су укљу чене у читанке основних
школа, лектиру средњих школа и у све словенистичке и сла вистичке програ ме студија на универзитетима у Љубљани и Марибору. У семинарској библиотеци Oddel ka za slovanske jezi ke in
književnosti на Филозофском факултету Универзитета у Љубљани
њена дела су уписа на на 24 картице; у мојој личној библиотеци
на лазе се 23 наслова.
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јавност подсетим на другачија, позитивнија сазнања и племенита искуства кроз на дах ну ту уметничку реч вечито мла де
српске песникиње.
Песме Десанке Максимовић, и њу лично, упознао сам
веома рано, у школским клу па ма, крајем педесетих година
(1958), стицајем срећних породичних околности, у Београду,
у осмогодишњој школи „Алекса Шантић“. Искрена осећајност, течни, слободни стихови, дар песникиње да из свакидашњих догађаја и неприметних, на први поглед безначајних
ситница истакне њихово дубље значење и створи уметничку слику, потакне емоцију, опише стање ду ше, да дозове необичне речи и форме, од њених је првих песничких почетака (1919) очара ла читаоце и љубитеље њене поезије. О томе
сведоче бројне књиге и издања, ра зноврсне и омиљене песничке збирке, антологије, преводи, изабрана и сабрана дела, нова и нова поновљена издања, а и бројни наслови текстова секундарне литерату ре, што све говори о великом и
трајном интересовању јавности и читалаца свих књижевних
укуса и узраста.
После ишчита вања многих текстова своју сам па жњу
усмерио на критерију ме и изборе песама у различитим антологијама, а и на књижевну критику: тачније, на неподељено
позитивне, па и ласкаве, увек високе оцене њеног књижевног
стварања.
Обновио сам успомену на њене песме у школским читанкама, на књижевне вечери и културне догађаје, разговоре са
пријатељима, и, наравно, на поједине збирке које су пратиле
одређена раздобља у животу песникиње и моје генерације.
Веома доследно, дисциплиновано, мада са дозом благе сумње
и оклевања, сачинио сам за „Мла динску књигу“ избор од
само 116 песама, за које сам сматрао да по строгом естетском
критеријуму достојно и карактеристично представљају словеначкој читалачкој публици поезију Десанке Максимовић.
Управо ти непознато познати читаоци били су ми стално у мислима док су ми пред очима лебделе њене необичне
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успеле игре речи, необични мотиви песа ма, љупки дета љи,
формулације и поређења у ткиву познатих стихова: плашио
сам се препева, дру гачијег зву чања и мелодије језика, клопки које се крију у истим сродним речима са различитим значењем: плашио сам се нове језичке, словеначке форме, која
ће нехотице занемарити лакоћу, осетљивост, благу ту гу, ведрину, ра дости, са моразу мљивост речи, њихову вишезначност, конотације, риму и ритам, и – нарочито – неу хватљиву
искрицу непоновљивог српског оригинала. Тако сам својим
основним принципима, уметничком нивоу и стварном времену постанка изабраних песа ма за планирану антологију
додао и помоћни критеријум, тех нички критеријум преводљивости, или тачније, препевавања поједине песме на словеначки језик.
Истини за вољу морам овде рећи да то, на жа лост, није
био једини за хват моје ру ке у песничку ризницу Десанке
Максимовић: песнички таленат недостојно је ту мачити самовољним, дру гачијим, у мом слу чају славистичким мислима. Ипак, пошто сам неколико месеци касније од „Младинске књиге“ добио пожу тели свежањ отку ца них превода
њених песама и неколико старијих ру кописних записа, личних писама, која су током три деценије писали словеначки
песници и пријатељи Десанке Максимовић, начинио сам
нови избор. Највише превода–препева потписали су словеначки песници Миле Клопчич, Лојзе Кракар, Мартин Силвестер и Вено Тауфер. Из поштовања према њиховом личном
анга жману, избору, таленту, труду и знању већи део тог раније примљеног материја ла укљу чио сам у свој настајући
избор. Данима сам се двоу мио због делимично измењеног
карактера за мишљене антологије, али су ми ква литет изабраних песама и несумњив ауторитет проверених пријатеља
Десанке Максимовић, угледних и песникињи наклоњених
књижевника олакшавали и оправдавали донету одлуку. Тако
је настао радни концепт Антологије, који сам уредништву
„Младинске књиге“ предао пред крај 1987 године.
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Уредник, зау зет дру гим оба веза ма, пренео је на мене
обавезу контакта са преводиоцима: потра жио сам познаваоце ју жнословенских језика међу угледним словеначким
песницима и у разговорима са њима, тачније са њих осам,
договорио које ће песме ко од њих превести, и ка да. Тек сам
у разговору са песником Лојзе том Кра карем са знао да је
први избор поезије Десанке Максимовић на словеначком
језику већ 1955. године сачинио Миле Клопчич, да је његов
пројекат наследио 1968. године уредник Кракар, да је о Десанки Максимовић у Словенији први писао неу морни Тоне
Потокар уочи Дру гог светског рата, те да је највећи број њених песама препевао професор Мартин Силвестер. Због свега тога било је логично да се њихова имена и преводилачки
поступци нађу записани на уводним страницама планиране
антологије. Тако сам своје уводне речи проширио новим материјалима: укљу чио сам комплетну доступну грађу, необјављени есеј, односно скицу Лојзета Кракара, писма М. Клопчича Д. Максимовић и Л. Кракару, те писмо Д. Максимовић
уреднику М. Клопчичу: сва та писма откривају поштова ње,
пријатељство и велику бригу за изнијансирану песничку реч;
на крају сам додао још неколико песа ма у преводу М. Силвестра. Тиме је измењена првобитна верзија Антологије
песа ма Д. Максимовић, повећан је избор песа ма на 147 јединица и проши рио се обим прика за рецеп ције и превођења њених песа ма у Словенији од доба њене мла дости и
нежне, наслућене осећајности у љубавној лирици, до исповедних песа ма из зрелог животног доба, родољубиве послератне поезије испу њене свободољубљем из педесетих година, до историјских мотива у циклусима са универзалном
људском пору ком: деци на мењене сти хове оста вља ла је за
нека нова издања.
После више разговора са уредником, забрину тим због
повећа ња обима књиге, поста вило се ново пита ње: ко би
могао бити аутор неоп ходног увода ове антологије. Да нима смо безуспешно тра жили компетентног сарадника, по
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могућности песника. На крају је тај сложени задатак пао на
мене, и са много труда на писао сам радну верзију текста,
који још није објављен, као ни овде кратко приказани избор
песама. Сматрао сам да је уводна реч само пу токаз ка садржају збирке поезије Десанке Максимовић: изабране песме и
језик нежних и отмених стихова песникиње проговара сам.
Био сам убеђен да ће књига међу словеначким читаоцима
на ићи на велико за нима ње и да ће бити високо оцењена,
како то поезија српске песникиње стварно заслужу је. Нагласио сам да су у мој избор укљу чене и неке већ обја вљене
песме, због целовитости предста вљене слике њеног опуса,
због њихове уметничке вредности и због њихове карактеристичне садржине; поновно објављивање и временски размак
од њи ховог постанка чу ва и акценту ју елементе прошлог
времена и тадашњег уметничког поступка. Описао сам и след
мотивике и трагове живота песникиње у одређеним песмама или циклусима. Неке песме словеначки песници су поново превели, нпр. Вено Тауфер, узевши у обзир моје благе
су гестије, али је велика већина песа ма први пут преведена
баш за ову антологију. Неке преводе сам кориговао, да би им
дао право значење које су имали у српском оригиналу, неке
сам изразе заменио, поправљао сам стих и понеку риму, па
и наслов песме, са чврстом жељом да препев остане веран
оригиналу и истовремено адекватно језички богат: у највећој
мери треба ло је да песме буду штампане у језичкој форми
коју су им да ли њихови на дарени словеначки преводиоци.
Искрено им на томе за хва љу јем; за могуће погрешке, избор
песама и њихов редослед одговорност сносим искљу чиво ја.
И додајем да је словеначком читаоцу спонтани стих Д. Максимовић, њена уметничка реч доступна и ра зу мљива и у
српском (српскохрватском/хрватскосрпском) оригина лу,
који, упркос свим напорима и та ленту преводиоца, у себи
носи елементе непреводиве лепоте. Сва ка је антологија у
одређеној мери насиље над поетским ткивом и поремећај песничке целовитости, разноврсности, градације, вредновања,
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сазнања, емоција и изра жајности песника, чак и у слу чајевима ка да је она дело сродне песничке личности; са мо се у
изузетним слу чајевима показу је као пу токаз ка песничкој
језгри најкра ћим могућим сазнајним пу тевима. И ова антологија није могла избећи ту судбину, мада су њени коау тори
сви од реда изу зетни позна ваоци језика и књижевности,
еминентни словеначки песници и преводиоци.
Цитирам поглавље Писма.
Писма, ти крх ки и ла га ни листови исписа не хартије,
који побеђу ју разда љине у простору и времену, који често
откривају побуде и објашња вају неки људски чин, која откривају на својим избледелим пожу телим страницама емоције аутора и потврђу ју пријатељства и на клоности, која
богате мисаони свет, била су – ко и сунце и птице – саставни
део поезије и животне судбине Десанке Максимовић. Као и
многи дру ги познати уметници речи, песници и писци, написа ла је многа, и још више их је примила; доносила су јој
поздраве, изра жавала за хвалност и дивљење; многа су била
припроста и скромна, нека банална; али многа су била изузетна, необична, замишљена и забрину та, и многа пријатељска, као што су овде објављена писма из Словеније.
…Прва писма из Словеније послао је на њену београдску
адресу, улица Марша ла Тита 23, пе ти спрат, у педесе тим
година ма угледни словеначки писац, песник социјалне лирике и незаборавних револу ционарних стихова, преводилац
руске и њене поезије, Миле Клопчич. У широком кру гу песника и културних радника са сличним животним и литерарним опредељењима, из пријатељских контаката и сарадње,
настаја ли су пре и после Дру гог светског рата широм Ју гославије преводи песама Десанке Максимовић. Међу првима,
који су у Словенији открива ли њену сродну ду шу и сличну
поетику био је Клопчич. По договору са песникињом припремио је неколико превода њених песа ма: на тим листовима пожу теле хартије, који уз патину карактеристичним мирисом прошлости доносе у на ше време дах свога времена,
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исказу је се њи хово пријатељство, истомишљеност, искрен
напор да се песме преведу верно и језички лепо, да очу вају
песничко надахнуће и јасноћу језика. Тај избор од 15 песама
диктира ле су да нас забора вљене околности, тех ничке могућности, доба револу ционарног заноса и напора за обнову
ратом пору шене домовине, ма да је Клопчич дао и неколико
песа ма личније са држине.
Ево наслова тих песа ма: „Отаџбино, ту сам“, „Десет хиљада девојачких ру ку“, „Песник и завичај“, „Веру јем“, „Земља
јесмо“, „Сељакова смрт“, „Београдске улице“, „Шумска звезда“, „Молитва за љубав“, „Стрепња“, „Зелени витез“… Клопчич се јако потрудио: очу вао је чак облик и распоред рима,
што је тра жило изузетно познавање језичких нијанси у српском (српскохрватском/хрватскосрпском) и словеначком
језику. При томе је наишао на више тешкоћа и дилема, које је
савладао уз помоћ песникиње: нарочито су били тешки преводилачки изазови изрази, којих у словеначком језику нема,
на пример запретати жар у песми „Немам више времена“,
придеви немушто и исконско, глаголски облик спу од спавати, и дру ги. О томе сведочи писмо од 20. октобра 1980. године (у мом преводу):
Драга Десанка,
Ша љем Ти свих петнаест песа ма, које сам у последње
време превео за избор Твоје поезије. Уреднику Кракару
већ сам их дао. Ако желиш и ако Ти то време дозвољава,
молим Те да их прочиташ: ако имаш ка кву примедбу,
молим Те да ми јавиш што пре. Ако треба било шта променити, то ћу радо учинити уз коректу ре. Али Те молим
да свакако одговориш на ова питања:
1. Да ли је правилно у песми „Знам по много чему“ немушто зло змија превести као mutasto zlobo kač, и да ли
је пра вилно prvinsko dejanje за исконско дело?
2. У „Зеленом витезу“ имаш у осмом сти ху облик спу.
Како гласи инфинитив тог глагола? Спавати? Тако сам,
наиме, ја превео, али нисам сигу ран да ли је добро? Уз
сваку песму написао сам на којој је страници штампана
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у књизи изабраних песама, коју је штампала „Народна
књига“ у Београ ду 1974, да можеш лакше то на ћи.
На дам се да си већ потпу но оздра вила.
Из срца Те поздра вља
МК.

Д. Максимовић одговорила је одмах, срдачно, кроз неколико дана:
Драги Миле!
Блиста во си превео! Чине ми се лепе моје песме на словеначком. Да ли ће и дру ги тако тачно и тако песнички
превести? Можда моја осећајност одговара словеначкој?
Рекла бих и по избору, јер су све ове песме које су се свиделе Кракару, мени врло блиске, највише моје….
У писму је затим бираним речима захвалила на његовом
труду. Није знала да се у Словенији припрема њена збирка;
то ју веома радује; драго јој је што је уредник песник Кракар и што је тако велики број песама превео баш Клопчич.
Нема примедби, односно објашњава три речи уз откуцана
питања у Клопчичевом писму; уз владарски скиптар у
стиховима о витким боровима чак је то нацртала. Додаје
да нико не преводи тако марљиво и верно као Клопчич,
можда само још Руси, махом песници, који добро разумеју нас, Словене; објашњава своју болест, запаљење бронхија и плућа; на крају захваљује на труду и пажњи:
Хва ла Ти много за прелепи превод, и Кракару за избор.
Дивно ћу бити предста вљена Словенцима.
И поздра вља га из свег срца.

Уследила је размена писама Клопчич – Кракар, су гестија да се уредник Кракар лично обрати Д. Максимовић, њена
адреса у Београ ду… На жа лост, та књига поезије Д. Максимовић није штампана: околности ми нису познате. Знам да
је песник Клопчич убрзо преминуо, а Кракар је више година као професор словеначког језика на страним факултетима боравио у иностранству. Међу тим, помену те песме, тако
брижљиво изабране, па жљиво и лепо преведене, укљу чене
су у мој избор.
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Клопчич и Кракар нису били први, који су знали, ценили и преводили песме Десанке Максимовић у Словенији.
Глас о Д. Максимовић у кру гу јужнословенских песника кроз
њи хове живе и интензивне ствара лачке контакте између
Београда, Загреба, Скопља, Сарајева, Титограда, Новог Сада
(и дру ге културне центре) већ је пре Дру гог светског рата
допро до Словенаца, до песника Отона Жу панчича, Алојза
Градника, Павла Голие, уредника Божидара Борка, професора Јоже Кастелица, преводиоца Тонета Потокара, Јанка
Модра, Вере Албрехт, Цвета Загорскега, до Јосипа Видмара,
Братка Крефта и Јанка Ју ранчича, и нешто касније до генерације надарених словеначких послератних песника, Ивана
Минатија, Тонета Павчка, Вена Тауфера, Аде Шкерл, Бранка
Шоемна, Ирене Струна, Андеја Арка, Северина Шалија, Мартина Силвестра, који су својим успелим преводима њену
поезију приближили словеначким читатељима. Штампана
су следећа издања: Pomladna pesem, Љубљана 1955, у избору
и преводу Л. Кра кара; Vetrova uspavanka, 1956, 1974, 1986
(Иван Минати); Pravljica o enodnevnici, 1961 (Јанко Модер);
Nahod v živalskem vrtu, 1964, (Северин Ша ли); Nočem s tem
vlakom, 1965; Izvolite na razstavo, 1966; тројезично изда ње
(српски оригинал, македонски и словеначки превод) збирке
Тражим помиловање, 1966 (Вено Тауфер); Bajka o labodu, 1967
(Вера Албрехт); Travniški zvonček, 1968 (Иван Минати); Zgodba o razvajeni cesarični, 1979 (Цвето Загорски), и дру ги.
Као Клопчичу и Кракару, уредницима и преводиоцима,
и широј јавности је била добро позната значајна улога Десанка Максимовић у иницирању, превођењу и одржа вању
пријатељских односа између словеначких и српских и других ју жнословенских песника и писа ца, и њихових народа:
добро им је било познато да је преводилачки рад неу морне
Д. Максимовић обу хватио многе ауторе и њихова дела, и испу нио чита вих једанаест (11) књига њених превода из словеначке књи жевности, међу њима песа ма Францета Прешерна, Јосипа Стритара, Фра на Левстика, Симона Јенка,
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Симона Грегорчи ча, Антона Ашкерца, Алојза Градника,
Франа Албрехта, Ивана Цанкара, Отона Жу панчича, Драготина Кетеја, Јосипа Мурна, Павла Голие, Лили Нови, Францета Бевка, Тонета Селишкара, Антона Водника, Ига Грудна,
Мира на Јарца, Анице Чернејеве, Виде Тауфер, Доре Груден,
Сречка Косовела, Јожета Удовича, Ценета Випотника, Божа
Воду шка, Богомила Фату ра, Лојзета Кракара, Јанеза Менарта, Кајетана Ковича, неколико антологија словеначке поезије, и, као врх њеног преводилачког рада, узоран препев чувеног „Сонетног венца“ Францета Прешерна и његове закључне
песме „Магистрале“ са акростихом „Примицовој Јули“.
Уз свој непогрешиви песнички сензибилитет Д. Максимовић се ба вила највиднијим словеначким песницима и
њиховим најлепшим делима и српскохрватској/хрватскосрпској ју жнословенској јавности и књижевној критици их је
представила у изврсним препевима и верним преводима. На
сарадњу је позвала и два тада у словеначкој култу ри одгурну та, неправедно изолована писца, Едварда Коцбека и Витомила Зу пана, и тако доказала своју хуманистичку, осетљиву и правдољубиву људску природу: потврдила је превласт
уметничке речи над политичком дискриминацијом. При том
се ослањала на своју непоколебљиву, несебичну доброту, велико знање, искрено пријатељство и наклоност према својим
саговорницима, на неоспорни суптилни песнички сензибилитет и широку култу ру своје ду ше.
Наведене речи, стихови и цитати у овом сажетом приказу потврђују повезаност песникиње са словеначким књижевним ствараоцима (Прешерен, Грегорчич, Левстик, Ашкерц,
Градник, Жу панчич, Цанкар, Мурн, Кете, Груден, Косовел,
Воду шек) и токовима књижевности од романтизма и модерне до савремених поетика, и уклања вео који прикрива хоризонте лепог, мисаоног, разноврсног и свестрано богатог
емотивног света поезије Десанке Максимовић, скромно представљеним у мом избору.
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Vladimir Osolnik (Ljubljana)
DESANKA MAKSIMOVIĆ AND SLOVENIAN PEOPLE
Summary
This paper discusses the working on the anthology of poetry
written by Desanka Maksimović which the author was preparing
for the publishing house called „Mladinska knjiga“ from Ljubljana
in the period of time between 1986 and 1990; the anthology was
not published due to the state-political events occurred in that
time. At the same time, it provides an over view of the interest of
the Slovenians literary public on Desanka Maksimović, and shows
her invaluable contribution to translation of Slovenian poets.
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Петар Бу њак (Београд)

О ПРЕВОДИМА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
С ПОЉСКОГ, ЈОШ ЈЕДНОМ
Мирославу – у спомен

Апстракт: У реферату се износе подаци о резултатима
досадашњих истраживања песничких превода Десанке Максимовић из пољске књижевности и представља се један превод који је досад остајао изван видокру га.
Кључне речи: Десанка Максимовић, песнички превод,
пољска поезија
Прошло је пу них петнаест година откако се писац ових
редова придружио изу чавању превода Десанке Максимовић
из пољске поезије – опсежном истраживачком пројекту који
је с великим жаром предузео његов учитељ Мирослав Топић
(1937–2012). Биле су то припреме за обележавање 100-годишњице рођења Десанке Максимовић и научни скуп „Дело
Десанке Максимовић у токовима српске и светске књижевности“ који је тим поводом, у оквиру „Десанкиних мајских
разговора“ маја 1998. организовала Задужбина Десанке Максимовић. Прику пљање и анализа материјала за коау торски
реферат под насловом „Пољска поезија у преводима Десанке
Максимовић“ претворили су се, некако сами од себе, у писање монографске студије Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић (2001). Монографија је била
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спремна за штампу још 1999, а из ње је – док се чекало публиковање – током три године (1998–2001) у научној периодици
објављен један број проблемских радова.
Да нас, после толико времена, а посебно после смрти
оду шевљеног и скру пулозног истра живача ове теме – Мирослава Топића, дру гом члану тандема преостаје да се, стегну та грла, осврне на пређени пут и резултате до којих се
дошло, као и да презенту је нека новија сазнања.
*
И да ље је у најмању ру ку необична чињеница да се односом највеће српске песникиње према пољском народу и
његовом песништву, све до конвенционалног повода какав
је 100-годишњице рођења, није за интересовао нико ни од
српских, ни од пољских слависта. Једино што је на том пољу
пре 1998. ура ђено јесте бележење Десанкиних песничких
превода у библиографске прегледе, премда не увек уредно и
ни издалека исцрпно.
Истра живачки тандем Топић–Бу њак присту пио је овом
послу оним редом који су налагале прилике – од проу чавања
не тако многобројних Десанкиних превода пољске поезије.
У припреми реферата за скуп из 1998. стремили смо минима листички поста вљеном циљу – да освртом на песничке
преводе с пољског бар делимично, само представљањем тих
превода, попу нимо упадљиву празнину у стваралачком портрету српске песникиње.
Опет, нека Десанкина преводилачка решења, па погдекад и сам избор текстова за превођење, подстица ли су нас
да преводе са гледа ва мо у ширем контексту њеног оригиналног песништва. Та ко се на ша перспектива ширила, са
њом и гра ђа, водећи нас поступно, корак по корак, ка знатно комплекснијој теми: „Десанка и Пољаци“. С дру ге стране,
изу чавање и контекстуализација превода из пољског песништва, као и поређење с њеним властитим, послужили су нам
као делотворно средство у закљу чивању о карактеру неких
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Десанкиних еуфонијских решења (нпр. римâ), њеног оригиналног сти ха, па чак и о интертекстуалности појединих
њених дела.
1.
Разговетни трагови интересовања Десанке Максимовић
за Пољску и Поља ке могу се јасно пратити од њеног пу това ња у ову земљу у јесен 1947. године. Песникиња је била
члан делегације ју гословенских културних радника – писаца и ликовних уметника – која је, на основу годину да на
раније потписане ју гословенско-пољске конвенције, провела месец дана упознајући се са новим начином живота, недавном прошлошћу и културном ба штином пријатељске
земље. Делега цију је предводио Вјекослав Ка леб, а чинили
су је, поред Десанке, књижевници Исак Са моковлија и Блаже Конески, као и сликари Ђу ра Тодоровић и Доре Клеменчич.1 Исте и наредне године Десанка је оста вила прва сведочанства о том пу това њу: репор та же „Од Катови ца до
Балтика“ (1947) и „Из Пољске“ (1948) – касније обједињене
у пу тописно сведочанство „Пољска се за цељу је“ (Празници
путовања, 1972),2 а затим и читав низ песа ма: „Варша ва“,
„Дечја витица у Освјенћиму“, „Јесен у слободној Пољској“,
„Мицкијевичев разорени споменик“, „Запис у Старом граду
у Варшави“, „Стари град у Варшави“ (све 1948).3 На овим песмама које смо технички сврстали у „пољски циклус“ детаљно смо се за држа ли у монографији.4
Ипак, та да Десанка Максимовић није преводила Пољаке. Нису томе ишле на руку историјске прилике – резолуција
1

2

3
4

Детаљније у: Мирослав Топић, Петар Буњак, Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији Десанке Максимовић. Београд, 2001, 13–33.
Десанка Максимовић, Целокупна дела, 5. Проза. Београд, 2012.
107–114. – У даљем тексту овај извор наводићемо скраћено: ЦД, уз
навођење тома, односно – тома/књиге и стр.
Све у: ЦД, 1/2, 753–758.
М. Топић, П. Бу њак, нав. дело, 33–61.
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Информбироа и југословенско удаљавање од совјетског блока.
Тих година накратко се прекида чак и контину итет Десанкиног превођења с руског.
2.
У наредној деценији Десанку ка пољској књижевности
није упу тила дестаљинизација, тзв. Пољски октобар 1956, па
ни званична нормализација међудржавних односа тадашње
ФНРЈ и Пољске – већ једна књижевна годишњица. Реч је о стогодишњици смрти највећег пољског песника Адама Мицкијевича, 1955. И управо је тим поводом настао и први Десанкин
превод из пољске књижевности, публикован наредне, 1956,
у фебруарској свесци дечјег листа Змај: Мицкијевичева шаљива песма „Бријано-стрижено“. Превод, међутим, није начињен с пољског, већ с руског, и то, како смо утврдили, из антологије Поэзия западных и южных славян (1955).5
За систематичније упозна ва ње српске песникиње са
пољском књижевношћу, како класичном тако и савременом,
како дечјом тако и „озбиљном“, од пресудног значаја било је
познанство са Маријом Пјетрусињском, сарадником амбасаде НР Пољске у Београду.
О личности ове особе данас можемо рећи нешто ма ло
више него у ранијим прилика ма – за хва љу јући пода цима
које смо у међу времену добили из Архива Министарства
иностраних послова Републике Пољске. Марија Пјетрусињска
(Maria Henryka Pietrusińska, 29. XI 1926, Краков – 31. V 1989,
Лисабон), пред сам II светски рат завршила је основну школу. Током рата похађала је тајно гимназијске курсеве на пољском језику и 1945. мату рира ла, а 1945/46. за вршила је дипломатски и конзуларни курс при пољском МИП-у. Била је
су пру га Зигмунта Пјетрусињског, каријерног дипломате,
касније амбаса дора НР Пољске у Еква дору, и пратила га у
његовим бројним мисија ма, често и као запослена у истим
5

Уп. исто, 70–73.
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пољским дипломатско-конзуларним представништвима.
Између 1963. и 1988. формално је била запослена у МИП-у,
али је користила неплаћено одсуство. У амбасади НР Пољске
у Београ ду ра дила је од 1954. до 1958. године као „старији
референт“ (starszy referendarz).6
Пјетрусињска7 је врло брзо по свом доласку у Београд
остварила бројне, али, што је најва жније, и срдачне контакте са личностима из београдског културног живота. Дом Марије Пјетрусињске постао је својеврстан уметнички салон где
су се радо и у знатном броју оку пљали књижевници. Поред
Десанке, Пјетрусињску су редовно посећивали нпр. Бранко
Ћопић, Ду шан Матић, Мира Алечковић, као и многи дру ги.
Десанкино познанство са Пјетрусињском прерасло је у блиско пријатељство. Идеја да се начини избор из пољске поезије за децу рађала се постепено, и то у кру гу у којем је, поред
Десанке и Пјетрусињске, била и дру га позната песникиња,
Десанкина ученица и блиска пријатељица, Мира Алечковић,
тада уредник дечјег листа Змај. Пријатељство између Десанке и Пјетрусињске проширило се и на стваралачку сарадњу,
те је тако настао двојац који је током 1956. и 1957. потписао
петнаестак превода из пољске дечје књижевности. Пјетрусињска је оба вља ла део припремног посла: су гериса ла је
избор аутора, прибављала текстове, ту мачила их и пру жала
поједине напомене, а Десанка је на основу тога, не растајући
се с оригиналом, давала преводима коначан облик.8 Више је
6

7

8

На подацима захваљујемо г. Јакубу Колановском (Jakub Kolanowski),
начелнику у Архивском одељењу МИП-а Републике Пољске.
Пољске библиографије и ката лози референтних библиотека почетком 70-их година XX века регистру ју име Марије Пјетрусињске као аутора или коау тора монографија из историје пољске
уметности и архитекту ре. У овом тренутку не можемо тврдити
да је у питању иста особа.
Прегршт подата ка о Де сан ки ном при јатељева њу и сарад њи с
М. Пје трусињском да ла нам је – у усменом казивању – пок. Мира
Алечковић.
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него вероватно да је Пјетрусињска, посредно или непосредно, допринела настанку и оних превода из пољске књижевности које је Десанка тих година потписала сама.
3.
Библиографија Десанкиних превода из пољске књижевности коју смо својевремено саста вили9 броји преко тридесет јединица. Корпус превода којим смо се бавили није расут.
Концентрисан је углавном у четири репрезентативна избора, три из пољске дечје књижевности, погла вито поезије, и
један из пољског лирског песништва прве половине XX века. Спомињемо их по насловима, и то у њиховој хронолошкој
поступности.
1) „Пољска поезија“. Под тим насловом објављено је у листу Пионири број 13 од 6. децембра 1956. укупно пет песама – „Павле и Савле“ Александра Фредра, „Сусрет са
штрком“ Марије Конопњицке, „Наочари“ Јулијана Тувима, „Буба-мара“ Еве Шелбург Зарембине и славна „Жаба“
Јана Бжехве.
2) „Песме и приче пољских писаца“. Избор је штампан у
Политици од 20. децембра 1956, у додатку четвртком Политика за децу. За ту прилику изабрана је по једна песма
Александра Фредра („Магарцу у јасле донесено“) и Марије Конопњицке („Ветар“) и две од Јана Бжехве („Господин
Дореми“, „Питалица“), укупно четири. Као писци прича
за децу представљени су опет Бжехва, затим Халина Кошутска, Ана Свиршчињска и Луцина Кшемјењецка.
3) „Из пољске лирике“. Ја нуарска свеска Савременика за
1957. годину донела је под тим насловом од свршетка
II св. рата најобу хватнији избор из пољске поезије прве
половине XX века. Ту су са укупно 15 песа ма представљена шестори ца значајних песни ка: Ле ополд Стаф
9

Вид.: „Bibliographia polonica Десанке Максимовић“ у: М. Топић,
П. Бу њак, нав. дело, 279–282.
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(„Походе“), Јулијан Ту вим („Јеврејче“, „Литанија“, „Нема
краја“),10 Антоњи Слоњимски („Два сунца“, „Разговор
са земљаком“, „Немцима“), Владислав Броњевски („Аноним“, „О писању песме“, „Фењерче“), Константи Илдефонс Галчињски („Serwus, madonna“, „Лирски разговор“,
„Моја поезија“) и Виктор Ворошилски („Време љубави“,
„Моја срећа“). Као преводилац потписа на је са мо Десанка Максимовић.
4) „Пољска поезија“. Ово је последњи заједнички наступ
наше песникиње и Марије Пјетрусињске и објављен је у
Змају, у бр. 2 за 1957. У њега су ушле четири песме раније већ превођених аутора: Фредра („Вечера од гвозденог
клина“), Ту вима („Сто“), Зарембине („Златан јеж“) и Бжехве („Две алапаче“).
Ван ових избора публикована су са мо два Десанкина
превода из пољске поезије: први – Мицкијевичева шаљива
песма „Бријано-стрижено“, као и превод песме Броњевског
„Пољским Јеврејима“ из 1957, за који нисмо зна ли у време
писања монографије; овај последњи љубазно нам је 2006. године ставила на увид колегиница Бранислава Стојановић, на
чему јој срдачно за хваљу јемо.11
Корпус пољске поезије у Десанкиним преводима детаљно смо проу чили и о сваком преводу, изузев о песми „Пољским Јеврејима“ Броњевског, писали.12 Инвентаришући појединачна Десанкина решења, стекли смо доста од ређену
слику о њиховој вредносној хијерархији у преводилачкој
пракси наше песникиње. Еквиваленцију Десанкиних превода
10

11

12

У Библиографији дела Десанке Максимовић у књизи Љубице Ђорђевић Песничко дело Десанке Максимовић (1973) оста ле су незабележене све три песме Јулијана Ту вима из овога избора. Пропуст
је испра вљен у 10. тому Целокупних дела (стр. 161).
Vladislav Bronjevski, „Poljskim Jevrejima“. Jevrejski almanah, 1957–1958,
274. Вид. додатак на крају ра да.
Уп.: М. Топић, П. Бу њак, нав. дело, 65–150.
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пољске поезије испитивали смо на два плана: семантичко-стилском и метричком, не губећи, као што је већ речено, из
вида њено оригинално стваралаштво.
Истра живања семантичко-стилске еквиваленције показу ју углавном двојака одсту пања, од којих смо једна оквалификовали као намерна, условљена стилском организацијом
српског текста (на првом месту је рима, а на дру гом метафорика), а дру га – као последицу објективног неразу мевања
изворног текста, пре свега због ослањања на „ла жне пријатеље“ – међу језичке хомониме или њима сродне појаве.13
Резултати до којих смо дошли истра жу јући метричку
еквива ленцију превода указу ју на, наизглед, просту чињеницу да је Десанка углавном преводила сродним сти хом,
каквим је писала своје песме. Преводи пољске поезије скренули су нам тако па жњу на неке појаве у Десанкином стиху
уопште и пру жили аргу менте за закључке о његовој природи. Неки метрички обрасци које је нудио наш узорак били
су ближи Десанкином инстру ментарију му, па су зато и пренети у српске преводе, док су дру ги обрасци Десанки били
„органски“ страни, те је прибегавала адаптацији према средствима из своје песничке лабораторије.
4.
За ову прилику подсетићемо на нашу анализу Десанкиног превода Ту вимове „Лита није“14 (Савременик, 1957, V/1,
84),15 која је, по на шем мишљењу, кључна за са гледа ва ње
13

14
15

Имају се на уму поја ве ка да, при конфронтирању двају генетски
сродних језика, потпу ни или приближни формални еквива лент
неке речи једнога језика у дру гоме значи нешто дру го, па чак и
су протно. Карактер и број ова квих одсту па ња у Десанкиним
преводима с пољског пру жа нам, поред оста лог, и доста аргу мената за претпоставку да је преводе пољске лирике за „Савременик“
одиста ра дила са мостално, па их зато са ма и потписа ла.
Детаљно у: М. Топић, П. Бу њак, Нав. дело, 105–109.
ЦД, 9, 632–633.
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интертекстуалности, па и генезе Десанкине преломне песничке збирке Тражим помиловање.16
Тувимова младалачка песма „Литанија“ („Litania“), саткана
од низа набрајања која отуд синтаксички паралелизам истиче
као принцип композиције, за Десанку, рекло би се, управо због
своје грађе није требало да буде озбиљнији преводилачки проблем. У Десанкином преводу углавном је и очуван највећи степен смисаоне еквивалентности, а одступања остају у сфери
лексике, и то најчешће због ослањања на оне, већ споменуте,
„лажне пријатеље“. Тувимов лирски субјекат литанијски се, по
тезама, моли, нпр., „za krzywdę upokorzonych“,17 што у преводу
идентификујемо као „за кривице понижених“, а реч је о неправди нанетој пониженима; „za smutek niezrozumianych“
према: „за збуњеност збуњенога“ (за тугу несхваћених); „za
nudnych, brzydkich, niezdarnych“ а у преводу: „за досадне, ружне, без дара“ (за досадне, ружне, неспретне) итд. Није најбоље схваћена ни молитва „za beznadziejnie proszących“, коју разазнајемо у облику: „за безнадност просјака“, а заправо је реч
о молитви за оне који безнадно моле. Уз то, Десанкин превод је
за стих краћи (оригинал има 33, а превод – 32 стиха). Изостао
је, наиме, 18. стих изворника: „Za słabych, bitych, gnębionych…“
(за слабе, бијене, угњетене). Раније смо били склони да ово
припишемо штампарској грешци, међутим, запис бр. 1051 у
Рукописној заоставштини Десанке Максимовић – попис и опис
Александре Вранеш18 недвосмислено потврђује да је „Литанија“ управо у том облику изишла из Десанкине лабораторије.
Кад је реч о песми као целини, могло би се закљу чити
да и поред извесног нару шавања значењске матрице Десанкин превод „Литаније“ готово да уопште није нарушио општи
16

17

18

О овоме вид. П. Бу њак, М. Топић, „’Литанија’ Јулијана Ту вима и
Тражим помиловање Десанке Максимовић“. Славистика, 1999, III,
92–103; подробније у: М. Топић, П. Бу њак, Нав. дело, 247–276.
Оригинал цитирамо према: Julian Tuwim, Dzieła, t. I. Wiersze. Warszawa: Czytelnik, 1955, 127–128.
ЦД, 10, 769–770.
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семантички и семантичко-стилски лик Ту вимове кондензоване молитве „за све гра ђане света“.
Проблем за себе представља осмерачки стих у Тувимовом
изворнику. У основи његове ритмичке организације два су
темељна принципа: силабички (осам слогова) и акценатски
(три иктуса).19 Тако устројен стих пољска версологија дефинише као троакценатски, тј. троиктусни осмерац (ośmiozgłoskowiec trójakcentowy), а у песми „Litania“ укупно их је 33, од чега
их је 20 са по 3 примарна акцента (3 акценатске целине), док се
у 13 троиктусност постиже ангажовањем једног споредног
(секундарног) акцента. „Литанија“ у Десанкином преводу има
32 стиха, од којих су 21 осмерац, 6 седмераца и 5 деветераца.
Дакле, силабички принцип стиховне организације оригинала
није сачуван. Није у потпуности сачуван ни акценатски принцип: од укупно 32 стиха 19 их је троиктусних, што је, наравно,
врло далеко од метричке доминанте, али наговештава некакву
благу тенденцију и готово да прати оригинал, тј. оних „чистих“
20 стихова са по 3 примарна иктуса. Погледајмо карактеристичне примере. Стихови 4. и 5. Десанкиног превода:
за стрепњу оног што чека,
за вечни неповрат мртвих…

илуструју потпуно преношење Тувимовог стиха – 8 слогова и
3 иктуса. Али у преводу ћемо наићи и на троиктусни седмерац
(стих 10): „за глупе, зле и ситне“. На примеру 17. и 18. стиха:
за досадне, ру жне, без дара,
за те што не могу да усне…

показу јемо троиктусни деветосложни стих. Нару ша ва се,
дакле, силабички, али опстаје акценатски принцип.
Ову одлику Десанкиног превода „Литаније“ треба посебно
истаћи. У српском је тексту, дакле, уочен акценатски принцип
оригинала. Такав принцип није непознат ни у Десанкиној
19

Према пољским версолозима, иктус се може остварити и анга жовањем споредног акцента (у речима ду жим од три слога).
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оригиналној поезији. Примера за то има више, а један од најбољих наћи ћемо у песми „Вез“, објављеној најпре 1932. у Политици, а потом увршћеној у Нове песме (1936); од укупно 16
стихова – 13 су осмерци, а 3 деветерци (курзив М. Т./П. Б.):
Пет уса мљеница бреза
кроз да љину гледам пла ву,
као гране сребрног веза
стоје на неба ру ка ву.
Повиле дрхта ве стасе
изнад дубоке прова ле;
о чему су сновале зна се,
о чему су ноћас сновале…20

У овој песми принцип је троакценатски (троиктусни)
стих. Према Гаспаровљевој типологији то би запра во био
троиктусни дољник, тј. такав троакценатски стих у којем се
број ненаглашених слогова између иктуса креће у распону
од 1 до 2. У песми Вез постоји само једно одсту пање од схеме
троиктусног дољника – последњи стих: „роса да је тешка
пала“, где имамо структу ру троиктусног тактовика (тј. стиха чији се међу иктусни интервали крећу од 1 до 3 слога).
Десанкином слу ху је, дакле, су штински близак акценатски принцип организације стиха „Литаније“.
Управо су нас Десанкини преводи из пољске поезије –
„Литаније“, али и других Тувимових, па и не само Тувимових
песа ма – подстакли да обратимо па жњу на присуство троиктусног стиха (дољника и тактовика) у њеном оригиналном
песништву. Тако смо дошли до сазнања да у њеној оригиналној поезији практично неслућену улогу игра тонско начело.21
20
21

ЦД, 1/1, 300.
О тонском стиху код Десанке Максимовић говорили смо први пут
на симпозијуму поводом 100-годишњице њеног рођења (мај 1998),
а до рада Жарка Ру жића „Ритмови у међу ратној поезији Десанке
Максимовић“ (Летопис Матице српске, 1998, 462/1–2, јул–август,
108–122), где се извлаче истоветни закључци, дошли смо тек пошто
су послови око прелома монографије били у завршној фази.
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5.
Држимо да не би било су вишно закратко се задржати на
песми која раније није била у нашем видокру гу – „Пољским
Јеврејима“ („Żydom polskim“) Владислава Броњевског.
Ова песма Броњевског из периода II светског рата, пу на
искреног патоса и саосећања с јеврејским народом који је
делио исти простор с Пољацима, јеврејским борцима-патриотима и очајницима који су се латили оружја у варшавском
гету, блиска је тоналитету Десанкиних песама из „пољског
циклуса“, такође обојених патосом антифашистичке борбе,
а посебно њене песме о холокаусту – „Дечја витица у Ошвјенћиму“. Песма „Żydom polskim“ посвећена је успомени на
Шмула Зигјелбојма (1895–1943), јеврејског политичара-соција листу који је, делу јући у емиграцији, у Лондону, настојао
да издејству је помоћ пољским Јеврејима под немачком окупа цијом, а кад му то није пошло за ру ком, после угу шења
устанка у варшавском гету, извршио самоубиство.
Десанкин превод, објављен у органу Савеза јеврејских
општина Ју гославије Јеврејски алманах, у књизи за 1957–58,
не садржи изворну посвету – вероватно стога што је нашем
читаоцу име Шмула Зигјелбојма било непознато и изискивало би додатна објашњења.
Поређење метричких карактеристика изворника и превода у овом слу чају неће дати материја ла за да лекосежне
закључке, али показа ће известан степен изнуђене преводилачке слободе. Силабички оквир стиха пољског оригина ла
варира између 14 и 17 слогова, а преовла ђу ју 15- и 16-ерци.
Ако се сти хови посматрају као тонски, према реа лиза цији
логичких ак цената, онда ће један њи хов број имитирати
хексаметар (6 иктуса), премда се распон иктуса може кретати од 4 до чак 7. Стих изворника најближе би се могао окарактерисати као слободни (укрштено) римовани. У Десанкином преводу сти хови добијају на квантитету – варирају
између 16 и 19 слогова; број иктуса је и овде у распону од
4 до 7, али у преводу је упа дљиво више 6-иктусних. Српска
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песникиња осетила је тенденцију да се исказу придода свечана, епска наративност и настоја ла да је одржи доследније
него сам творац пољског текста. Но и поред тога, метрички
обра зац превода одређу јемо као слободни римова ни стих
(схема риме xaxa).
Смисаоне рела ције илустрова ћемо на неколиким примерима.
Стихове прве строфе:
Z polskich miast i miasteczek nie słychać krzyków rozpaczy,
padli, jak hufiec bojowy, warszawscy obrońcy getta...
Słowa me we kr wi nurzam, a serce w ogromnym płaczu,
dla was, o Żydzi polscy, polski tułaczy poeta.22

српска песникиња преноси:
Из пољских гра дова и варошица не чу ју се бола крици,
па ли су као чета бојна варшавски заштитници гета...
Речи у крви утапам, а срце у горком плачу,
због вас, о, Јевреји пољски, ту жи пољски поета.23

Ако бисмо тра жили филолошку перфекцију, могли бисмо за мерити на томе што се пољско „rozpacz“ (очајање) из
првог сти ха преноси као „бол“, док истини за вољу превод
у основним црта ма пошту је изворну семантику. У 4. стиху
на ћи ће се пример за licentia translatica – „polski tułaczy poeta“ > „ту жи пољски поета“; посреди је врло вероватно неразу мева ње придева „tułaczy“ (луталачки), јер стих за пра во
значи: због вас, о пољски Јевреји, (ја) пољски песник-луталица… Тај пољски песник-луталица треба јасно да демонстрира солидарност Пољака-песника са Јеврејима, јер дели проклетство њи хове лу та лачке судбине. Па ипак, Десанка је
убедљиво изборила себи слободу да сачу ва изворну риму
getta || poeta > гета || поета.
22

23

Władysław Broniewski, Wiersze i poematy. Łódź: Wydawnictwo Literackie, 1981, 212.
Jevrejski almanah, 1957–1958, 274.
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Биће још неколико смисаоних ишчашења међу којима
издваја мо она изра зи тија. На при мер, 8. стих : „i szydzić z
umierających, bezbronnych i przerażonych“ на лазимо у овом
облику „и да се цере на са мртнике голору ке и пора жене“.
Опет је сачу ва на рима żony || przerażonych према – жене ||
поражене, али то је слабо оправдање за преношење придева
„przerażony“ (престрашен, испрепадан) са „пора жен“…
У једном примеру глаголско време знатно мења оригинални исказ (ст. 11–12):
Synowie Machabeuszów! i wy potraficie umierać,
podjąć bez cienia nadziei walkę, we Wrześniu zaczętą.

У Десанкином преводу читамо:
Синови Макабејаца! Зна ћете ви да умрете,
да прихватите борбу у Септембру безна дежно почету.

Речи: „i wy potraficie umierać“ значе – и ви сте кадри да
мрете. Дакле, пољски Јевреји, устаници из гета, доказали су
већ својом храбром погибијом да су кадри да положе живот
макар и у безнадежној борби. А српски превод као да говори
о безнадежној борби, започетој септембра 1939, али која тек
треба да уследи. Имајући, међу тим, на уму да је песма Броњевског наста ла непосредно по угу шењу устанка у гету у
мају 1943, највероватније у Палестини,24 тј. да је до коначне
победе над бестијалним освајачем тада преостајало још много борби, ни ово логичко-граматичко исклизнуће није дискредитовало општи смисао песме у Десанкином преводу.
Тврдња из 14. стиха: „krew przelana nas brata“ (братими
нас крв проливена) у српском тексту гласи: „проливена је крв
нашег брата“. Облик 3. л. brata < bratać није идентификован
као глагол, већ као именица брат. Па ипак, сва та преводилачка слобода, за хва љу јући нека квој слутњи вишег реда,
Десанки не допу шта да се безнадежно уда љи од изворника.
24

Броњевски се борио у Андерсовој армији која је 1942. из СССР-а,
преко Ирана, пребачена у Па лестину и потом 1943. у Ита лију.
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Братимљење проливеном крвљу између Јевреја и Пољака као
да је већ обављено, па је ово последње проливање крви пољског Јеврејина – проливање крви „нашег брата“.
Напослетку, чак и најмање расположени критичар превода морао би признати да се, преносећи последњу строфа
Броњевског:
Wspólne zaświeci nam niebo ponad zburzoną Warszawą,
gdy zakończymy zwycięstwem krwawy nasz trud wieloletni:
każdy człowiek otrzyma wolność, kęs chleba i prawo
i jedna powstanie rasa, najwyższa: ludzie szlachetni.

овим речима:
Једно небо ће нам сину ти изнад разру шене Варша ве,
кад победа крва ви напор стане да кити:
сваки човек добиће слободу, комад хлеба и пра во,
и биће једна раса највиша: људи племенити.

Десанка Максимовић сасвим иску пила за сва значењска
размимоила жења: у поенти постиже и патос, и еуфонију, и
ритмику, али на дасве – разговетну етичку пору ку песме
„Żydom polskim“ Владислава Броњевског.
*
Ба вљење песничким преводима Десанке Максимовић
више је од транслатолошке рефлексије. То је сведочење о
прожимању двеју песничких природа, двеју љубави према
речи, различитих по манифеста цији а истих по су штини,
универзалних по свом значају. Десанкиним преводима из
пољске поезије које смо ми студирали, било да је реч о дечјој
или лирској, па и без обзира на разноврсне неподударности
са оригина лима, заједничко је то што су истинска поезија
на српском језику. У више инту итивном него рационалном
трагању за смислом, Десанка би, чини се, песме најпре доживљавала, пропу штала их кроз сито властитог песничког
осећања и искуства, па затим – тамо где би наишла на сазвучан песнички кôд – наново стварала нешто што је погдекад
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и више од превода. У појединим слу чајевима тешко је заправо разлу чити та два стваралачка чина; ако и нисмо одговорили на пита ње где престаје преводилачка креација, а где
почиње песничка – укупним својим истра живањем Десанкиних превода с пољског показали смо да се та граница каткада сасвим затире.
6.
Објављивањем 2012. године одавно припремљеног монументалног издања Целокупних дела Десанке Максимовић,
осим одуживања једног великог ду га и доказивања да су код
нас још увек могућа и културна прегнућа, постигнут је један
велики практични циљ – скраћен је пут сваком истраживачу
од библиографске информације до текста и обрну то. Ко год
се у бу дућности бу де ба вио ствара ла штвом на ше највеће
песникиње има ће на једном месту велику већину онога за
чим су претходници морали му котрпно да трагају ронећи у
пожу тела годишта периодичних издања. Зато писац ових
редова осећа благу завист према онима који ће тек у пу ном
капацитету користити ову непроцењиву благодет.
Ипак, чак ни међу изврсним књигама и издањима нема
тога што не би могло бити још боље и потпу није. Зато – из
угла теме којом смо се бавили – узимамо себи за може бити
незаслужено право да предложимо један број, по нама, неопходних аквизиција.
У 9. тому Целокупних дела – Преводи међу публикованим
Десанкиним песничким преводима, према нашим тренутним сазнањима, недостају:
– Александер Фредро – „Вечера од гвозденог клина“;
– Јан Бжехва – „Господин Дореми“;
– Јан Бжехва – „Питалица“ и
– Владислав Броњевски – „Пољским Јеврејима“.
Ваљало би затим исправити једну наизглед ситну грешку
на коју смо ука зива ли у више прилика и изван контекста
Десанкиних превода. Презиме знаменитог пољског песника
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– које се изворно пише Staff – Пољаци читају, а Срби транскрибу ју као Стаф, а не, према немачкоме, Штаф, како је то
(погрешно!) учинила и Десанка у своме избору у Савременику. Отац пољског песника Леополда Стафа, Франтишек Стаф,
био је чешког порекла, досељен у Лавов половином XIX века;
презиме јесте немачке провенијенције, али је прошло кроз
двоструки словенски филтер – најпре је бохемизовано, затим
полонизовано… Зато би било лепо да у Целокупним делима
једна од најатрактивнијих Десанкиних транспоетиза ција,
песма „Походе“,25 буде потписана правилно транскрибованим
именом – Леополд Стаф, које би у истом облику доспело и
у садржај тома. У напоменама уз текстове – где сада једино
и стоји коректно „Стаф“26 – довољно би било напомену ти да
је овај песник у Савременику потписан као „Штаф“.
У 10. том, у „Библиографију литерату ре о Десанки Максимовић“ ва ља ло би на сваки начин уврстити рад пољске
слависткиње Милице Јакубјец-Семковове „Поезија Десанке
Максимовић у Пољској“ (2006),27 у којем се даје сажет преглед
преводилачке рецепције српске песникиње у пољској средини. Овде ће се на ћи читава га лерија преводилаца како Десанкиног „пољског циклуса“ који је Пољацима, природно,
био најзанимљивији, тако и антологијских врху наца наше
песникиње. А међу њеним преводиоцима на пољски, подсетићемо, била је и потоња нобеловка Вислава Шимборска…
Када смо споменули ове аквизиције, наравно, имали смо
на уму евентуални електронски анекс уз издање Целокупних
дела Десанке Максимовић или можда базу података за научну употребу, јер ће тираж од 500 папирних примерака у нашим
данашњим приликама потрајати свакако још врло ду го.
25
26
27

Вид.: М. Топић, П. Бу њак, нав. дело, 102–104.
ЦД, 9, 983.
Milica Jakóbiec-Semkowowa, „Поезија Десанке Максимовић у Пољској“. 110 година полонистике у Србији: Зборник радова. Београд:
Сла вистичко дру штво Србије, 2006, 155–164.
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*
Рецимо напослетку да посао на теми „Десанка Максимовић и Пољаци“ ни издалека још није готов. Ако ништа друго,
остају да се проу че песнички преводи из рукописне заоставштине Десанке Максимовић, односно њихове варијанте и
исправке које је у дактилограме руком уносила наша песникиња – као јединствен прозор у њен преводилачки свет.
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Petar Bunjak (Beograd)
ON DESANKA MAKSIMOVIĆ’S TRANSLATIONS
FROM POLISH, ONCE AGAIN
Summary
The paper deals with Desanka Maksimović’s poetic translations
from Polish. It provides an overview of the results of co-authorial
research of Miroslav Topić (1937–2012) and Petar Bunjak on the
topic of a complex relation of the Serbian poetess toward Polish
cultural and literary heritage, which was concluded in 2001 by
publishing the book Polish motifs and rhythms in the transcription
of Desanka Maksimović. A number of the imaginative solutions in
her poetic translations from Polish, especially concerning euphony
and the organization of verse, enabled the researchers to indicate
some important phenomena in her original poetry. In addition, the
author concentrates on a later discovered translation (W. Broniewski’s „To the Polish Jews“) and, finally, proposes some acquisitions
to the Complete Works of Desanka Maksimović, published in 2012.
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ДОДАТАК

Владислав Броњевски
ПОЉСКИМ ЈЕВРЕЈИМА
Из пољских градова и варошица не чују се бола крици,
пали су као чета бојна варшавски заштитници гета...
Речи у крви утапам, а срце у горком плачу,
због вас, о, Јевреји пољски, тужи пољски поета.
Не људи, већ пси острвљени; и не војници, већ џелати,
дошли су да вас поморе: вашу децу и жене,
гасом у коморама погуше, кречом по вагонима сатру
и да се цере на самртнике голоруке и поражене.
Али ви сте дигли камен да њиме ударите митраљесца
што на дом се ваш устремио у бесном налету.
Синови Макабејаца! Знаћете ви да умрете,
да прихватите борбу у Септембру безнадежно почету.
Ево шта треба да се уреже у сећање Пољака:
Заједнички су нам дом срушили, проливена је крв нашег брата,
веже нас зид егзекуције, Да хау нас веже и Ошвенћим,
сваки безимени гроб, затворска решетка свака.
Једно небо ће нам сину ти изнад разрушене Варшаве,
кад победа крвави напор стане да кити:
сваки човек добиће слободу, комад хлеба и право,
и биће једна раса највиша: људи племенити.
Превела Десанка Максимовић
[Јеврејски алманах 1957–1958, Београд:
Са вез јеврејских општина Ју госла вије, стр. 274]
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Александра Корда Петровић (Београд)

ПРЕПЛИТАЊЕ ДВА ПЕСНИЧКА
СВЕТА – ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
И ЈАРОСЛАВ САЈФЕРТ

Апстракт: У раду се поставља теза о блискости поетика српске песникиње Десанке Максимовић и чешког песника Јарослава Сајферта. Узимају се у обзир примери успешних
Десанкиних превода Сајфертове поезије као и подударност
мотива који су их инспирисали.
Кључне речи: Десанка Максимовић, Јарослав Сајферт,
Савремена чехословачка поезија, преводи, сличност лирских
мотива.
Када је 1984. године шведски комитет за доделу Нобелове награде за књижевност доделио ову значајну награду чешком песнику Јарославу Сајферту (Jaroslav Seifert, 1901–1986)
и тиме уједно одао признање целокупној богатој традицији
чешке лирике, српској и југословенској јавности у малој мери
је била позната његова поезија. До тада није постојало посебно издање Сајфертових песама на српском језику. Јован Кршић
уврстио је и превео за антологију Модерна чешка лирика (Београд, 1930) само две песме овог песника, док се у антологији
чешког песништва коју је саста вио Миодраг Ашанин под
називом Звона сунца и гробова (Загреб, 1958) нашло осам Сајфертових песама у Ашаниновом преводу. Најсвежији и најпотпу нији избор превода поезије чешког нобеловца до тада
је био објављен у антологији Савремена чехословачка поезија
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(Нолит, Београд 1962) у избору и са предговором Јаре Рибникар, а у преводу Јаре Рибникар и Десанке Максимовић. У тој
антологији налазило се девет Сајфертових песама.
Српска песникиња Десанка Максимовић (1898–1993)
имала је већ богато преводилачко искуство када се прихватила изазова да препева преводе са чешког Јаре Рибникар.
Исте године објавила је своје преводе словеначких, јерменских и руских песника (Ђорђевић 2012: 190–194). Није могла
да одбије предлог Јаре Рибникар која је са матерњег чешког
језика семантички адекватно преводила стихове али јој је
била потребна помоћ песникиње да својим препевом дешифрује поетике великих чешких лиричара и тиме их приближи
српском читаоцу. Избор је требало да ослика токове чехословачке поезије од 20-их до 60-их година 20. века и у њему су
се нашле песме шеснаест чешких песника и једног словачког1.
Између осталих, била је засту пљена и поезија Јарослава Сајферта. Тако су се директно сусрела два поетска света, поетике два велика лирска песника који су стварали као савременици и обележили словенску лирику 20. века. Ипак, њихов
сусрет десио се и много раније.
Још од почетка тридесетих година Десанка Максимовић
је била члан ПЕН клуба, а у ју ну 1938. године, непосредно
пред Дру ги светски рат, пу ту је у Чехословачку на конгрес
ПЕН клубова који се одржавао у Прагу (Поповић 2012: 20).
Много година касније, у ауторски конципираној збирци Празници путовања (Слово љубве, Београд 1972) коју су чинили
пу тописи, песникиња објављу је текст „Прослава словачког
народа“, који је написала после путовања у Чехословачку 1947.
године, а где је била као члан делегације писаца Ју гославије.
Повод је био прослава словачког устанка у Бањској Бистрици,
а ју гословенска делегација обишла је Братиславу, словачка
1

О концепцији и настанку ове антологије више у тексту А. Корда Петровић: „Десанка Максимовић и модерна чешка лирика“, Славистика, књ. 3, Славистичко друштво Србије, Београд 1999, стр. 104–111).
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места и бање, али и Праг. У издању Целокупних дела наведено је: „према Напомени, текст је био читан на Коларчевом
народном универзитету 1948. године“ (Богдановић 2012: 594).
Између осталог у овом тексту била је описана Десанкина успомена на предратну посету Прагу:
„То ме је подсетило на један дога ђај из 1939.2 за време
Свесловенског слета у Прагу. Стадион је био огроман и дупком
пун. Улазила је једна по једна поворка омладине из свих земаља редом и све су биле топло поздрављене. Било је свакоме
ра досно на ду ши. Свих за ђевица где их је кад било између
братских народа, свих ту жних успомена, нестало је. Заборавили се Велбужди, Сливнице, поделе Пољске, размирице између Украјинаца и Пољака, Руса и Украјинаца, Срба и Хрвата,
Македонаца и Срба, Словенаца и Хрвата.
У том трену су у стадион ушли Ју гословени, и наједном
се сав свет, до последњег човека, дигао на ноге и стојећи поздравио нашу омладину. Мени је увек било боље кад ја више
волим дру ге и у овом часу сам се питала чиме смо оволику
љубав заслужили. Сузе су ме гу шиле, и не само мене. А наша
омладина је пролазила и сама дирнута, и сама зачуђена. И док
се последњи ред није изгубио, народ је пљескао и клицао.“
(Максимовић 2012: 116)
Доживљено узбуђење песникиња је преточила и у стихове песме коју наводимо у целини:
ДВАДЕСЕТ ХИЉАДА ДЕВОЈАЧКИХ РУКУ
(Са Свесловенског слета у Прагу 1938. г.)
Два десет хиља да девојачких ру ку, матерински благе
негом покрете пишу,
као да су већ ру ке што децу гаје,
ру ке што децу нишу.
2

Овде се поткра ла грешка. Свесловенски слет у Пра гу одржан је
1938. године. Такође, из биографије Д. Максимовић познато је да
је 1938. године пу товала у Чехословачку на конгрес ПЕН клубова.
Том приликом је има ла могућност да присуству је овом дога ђају.
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Два десет хиља да девојачких ру ку
као да небом звезде беру,
као да невидљиве стабљике са де;
то ће бити ру ке што постеље дечје стеру,
те девојачке ру ке мла де.
То ће бити ру ке што синове благосиљају
и спу штају им длане врх темена,
биће ру ке што се топло са вијају
кћерима око ра мена.
Два десет хиља да мла дих ру ку
у сунчаном сјају
у златне се претварају гране.
То ће бити ру ке што греју, што бране,
ру ке што несебично дају.
То ће бити ру ке што с чела ту жног
скидају умор и боре,
то биће дрхта ве ру ке бледе
што поје, што хране, што дворе.
То ће бити ру ке што на прстима
материнске жуљеве носе.
Два десет хиља да девојачких ру ку
као да љубав неком дају
и љубав просе.
(Максимовић 2012а: 505)

Песма је обја вљена у оквиру збирке Песник и завичај
(1939). На дах ну та је сликом са ста диона у Пра гу на коме је
одржан Свесловенски слет 1938. године. Изведена вежба
девоја ка са уздигну тим ру ка ма инспирише Десанку Максимовић да пева о њи ховој мла дости, бу дућности у материнству, пру жа њу љуба ви и бриге. Складни плес девоја ка
асоцира је на снагу која ће бити преточена у мајчинску љубав
и у предодређену мисију потпу не преда ности својој деци.
Увежбана девојачка тела и њихове уздигну те ру ке нису предста вљене као патриотска или народна сна га, иако је читав
слет био у зна ку отпора немачкој оку па цији и дола зећем
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фа шизму. Песникињу није на дах нуо соколски патриотски
дух, већ извођење девојака види као снагу исконског и природног пру жања љубави поколењима. Мајчинска љубав као
највиши императив.
После пу но година Десанка Максимовић ће се сусрести
са другачијим доживљајем плеса женских тела. Биће то песма
Јарослава Сајферта „Игра девојачких кошуља“ („Tanec dívčích
košil“) коју ће заједно са Јаром Рибникар превести за антологију Савремена чехословачка поезија (1962). На водимо
песму у преводу Ј. Рибникар и Д. Максимовић:
ИГРА ДЕВОЈАЧКИХ КОШУЉА
Су ши се
дванаест девојачких кошуља,
цветне чипке на грудима
као лу кови у прозору готског хра ма.
Господе,
спаси ме за ла и пома ма.
Дванаест девојачких кошуља
значе љубав,
игру невиних девојака сред сунчана поља,
тринаеста кошуља, му шка,
значи брак,
свршиће се невером и хицем из пиштоља.
Ветар што стру ји кроз кошуље
значи љубав,
слатки поветарац што обу има тле,
дванаест тела ветровитих.
Тих дванаест девојака од вазду ха
игра на лива ди пу ној сјаја,
ветар им нежна тела ваја,
ја мицу на трбу ху, бедра, груди,
погледе мој, будан буди.
Да им не бих прекинуо игру,
под колена кошуља клекох пун жуди.
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А кад би која од њих па ла,
жељно сам је кроз зубе удисао
и угризао је за груди.
Љуба ви
коју једемо, којом се појимо,
разочарање
о ком сви снимо,
љуба ви
која нас свуда среташ,
ништа си
и све овога света.
У веку кад свет електрика мења,
дра жи су нам барови него крштења,
љубав се у пнеу матике тера.
Љубав романтична сад је смешна,
не плачи, Магда лено грешна.
На да, моторцикл, вера.
(Сајферт 2012: 520–521)

Песма „Игра девојачких кошуља“ припада Сајфертовој
збирци Голуб писмоноша (Poštovní holub, 1929), збирци која
још одише поетиком поетизма, а коју негу је чешки песник
до 30-их година 20. века. Поетизам је подстицао разиграност,
фантазију, чулност и неспу таност мотива. То одговара песничком сензибилитету овог лиричара. Сајферт у збиркама
Na vlnách TSF (На таласима Телеграфије без граница, 1925),
Slavík zpívá špatně (Славуј лоше пева, 1926) и Poštovní holub
(Голуб писмоноша, 1929) негу је култ чисте поезије, нема трагова дру штвених збивања, поезија има за циљ да су герише
осећај лепоте и ра довања ма лим стварима. Уједно се осећа
песникова наклоност ка слављењу тријумфа технике преко
мотива биоскопа, реклама, неона, игре, џеза, брзих возова,
путовања... Уметност је игра, а песништво је игра имагинације и речи. Логична значења замењу ју слободне асоцијације.
Понегде се осете сетни тонови, избијају заборављене успомене или се пома ља носталгија за младошћу.
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Превод песме која је ушла у наведену антологију је добар
пример ове фазе Сајфертовог песништва. Преноси песникову
надахну тост лепотом девојачких тела, чежњу, пу теност али
и осећање сете за неповратним временима, романтичним и
без сенке коју ствара животно искуство. Ово је једна од његових најлепших песама, те није чудно што је ова Сајфертова
песма претходно нашла у антологији Звона сунца и гробова
(1958) у преводу Миодрага Ашанина. Ни Јара Рибникар није
могла изоставити ову песму из нове антологије, те је она заживела новим животом у новом преводу. А у тај превод се
умешала лирска ду ша Десанке Максимовић.
Поређењем текстова оригиналне песме и два превода,
долази се до закључка да превод Јаре Рибникар, уз Десанкин
препев, у већој мери преноси мелодичност и лирски утисак
од Ашаниновог превода. Већ у првој строфи у трећем и четвртом стиху наилазимо на такав пример:

оригинал:

...květinové krajky na prsou
jako kružby v oknech chrámu gotického.
(Seifert 1989: 171)

Ашанинов превод:

...чипке цвијећа на њедрима
као колутови на прозорима готских
катедрала.
(Ašanin 1958: 114)

Десанкин препев:

...цветне чипке на грудима
као лукови у прозору готског храма.
(Сајферт 2012: 520)

Десанка осећа лирску имагинацију песника, док Ашанин
преводи „механички“. У Ашаниновом преводу се примећују и семантичке грешке. Нпр. „dvanáctero povětrných těl“,
Ашанин преводи као „дванаест тијела од зрака“, док Десанка као „дванаест тела ветровитих“. Како се кошуље су ше на
ветру, онда су то ветровита тела, а не тела од зрака/ваздуха. Када Сајферт помиње „zklámání o kterém všichni sníme“,
Десанка то пра вилно преводи као љубавно „разочарење о
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коме сви сањамо“, док Ашанин мења значење преводећи као
„обмано, коју сви дубоко у себи носимо“.
Ашанинов превод је понекада дослован, док Десанка до
сржи осећа Сајфертов уздах:

оригинал:

Pane,
opatruj mne ode všecho zlého.
(Seifert 1989: 171)

Ашанинов превод:

Господе,
чу вај ме од сваког зла.
(Ašanin 1958: 114)

Десанкин превод:

Господе,
спаси ме за ла и пома ма.
(Сајферт 2012: 520)

Циљ овог поређења није анализа ваљаности два превода,
већ потврда тезе да је Десанка суштински осећала Сајфертов
лирски свет. У преводу се њихови лирски светови препознају, иако слика игре девојачких тела Десанку асоцира на материнску љубав, а Сајферта на љубавну пожуду. Док је писала
песму „Двадесет хиљада девојачких ру ку“, сигурно јој није
била позната Сајфертова песма. У поменутом путопису „Прослава словачког народа“, описује како су обилазили чехословачке књижаре и први пут се упознавали са њиховим песницима: „Какав стид! Ту на сто-двеста километара далеко од нас
живе такви писци, тако блиског народа, а ми њихове књиге
тек сада откривамо“ (Максимовић 2012: 115). Чак и избор Сајфертових песама за помену ту антологију сачинила је Јара
Рибникар, тражећи савете од чешког песника Вилема Заваде,
са којим је била у пријатељским односима3. Сусрет два песника догодио се посредно, а Десанкини успешни препеви говоре о чињеници да су њихове поетике биле сличне. Два песника су прошла пут од предратне поезије посвећене социјалним
3

Више о томе у тексту А. Корда Петровић, „Писма Вилема За ва де
Јари Рибникар“ (Славистика, књ. 14, Славистичко друштво Србије, Београд 2010, стр. 62–68).
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мотивима, обоје су током рата писали родољубиве и ангажоване стихове, а педесетих година се урањају у субјективне,
лирски доживљене слике, у интимну лирску поезију. Управо
тада су њихове поетике најсличније, препознају се заједнички
мотиви о којима певају. То су детињство, родни крај, разговор
са природом, стрепња пред спознајом пролазности, размишљање о коначности и смрти. На том пређеном песничком
пу ту можда је Сајферт више експериментисао, програмски
трагао за новом естетиком (као што је то слу чај у његовом
поетистичком периоду), док је поезија српске песникиње била
више ангажована, али ниједан од њих није се никада удаљио
од субјективног лиризма. Распеваност, мелодичност и доза
наивности у ставу према свету, као и суштински оптимизам
два песника, лако наводе на поређење њихових поетика.
Због тога Десанка са толико успеха преводи Сајфертову
песму „Стари часовник“ (Staroměstský orloj) из збирке Камени
мост (Kamenný most, 1944). Осетила је песникову меланхолију, размишљање о пролазности времена. Уосталом и сама је
некад стајала испод тог познатог прашког сата и много година
касније га се сећала. Сећајући се посете Берну, Десанка пише:
„Стали смо очарани пред, са хат-кулом из 16. века, која
показу је положај сунца, месеца, планета и звезда; која бележи месеце и недеље. То је једна од најлепших гра ђевина у
Берну пред којом не само деца и не само странци чекају када
ће часовник почети да откуцава, како би видели фигу ре које
се пре тога јаве „на кули“. Слична мислим да постоји у Прагу.“
(Максимовић 2012 б: 280)
Ово сећа ње је за писа но 1978. године, песникиња има
осамдесет година и као кроз маглу надолази асоцијација на
прашки Орлој. Да ли је то само обична успомена ту ристе или
се присетила Сајфертове песме коју је преводила петнаестак
година раније? Песникиња је препевом успела да дочара ритам и мелодичност Сајфертових стихова који преносе утисак
отку ца ва ња средњовековног пра шког астрономског сата
правилним понављањем последњег стиха у строфи:
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Над знацима зодијака птица
прх ну ка да плу га оштрица
под грудом њезино гнездо сломи
па нема куд да лети дому
– па нема куд да лети дому.
(Сајферт 2012: 527)

У средини сата је астрономски цифарник, а испод календарска плоча на којој су прика за ни астролошки циклуси, положај Сунца и Месеца, као и њи хове мене. Изнад сата су два прозора на којима се у пра вилним временским
разма цима поја вљу ју фигу ре два наест апостола. Око сата
су симболичне бисте Фи лозофа, Астронома, Хрони чара,
Ту ге, Нечастивог и Анђела. Песник размишља о прола зности времена:
Време што ру ши мостове, ду ге
тихо ко перје ноћних сова
има кључ од ра дости, ту ге,
осмеха девојке, плача удова.
(Сајферт 2012: 526)

Пролазност га подсећа и на смрт:
...Бесплатно Херон неће да весла,
чун крај оба ле још чека...
... Са мо звони, ту жи, смрти, тако
због пролазне секунде.
(Сајферт 2012: 526)

И Десанка у збирци Ничија земља (1979) објављу је песму
„Сунча ни часовник“ где на ила зимо на њено размишља ње
о смрти:
СУНЧАНИ ЧАСОВНИК
Док их гледам,
сунчаног часовника казаљке миле;
а склопим ли на миг очи,
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велика широко крочи,
а ма ла је канда, онде где је била.
Колико ли ће се још обрну ти пу та
велика, и с му ком је достизати ма ла
док у дру ге не кренем лу ке?
Да ли ће обе раширити
или увис дићи ру ке
да ме понесу до нових оба ла?
(Максимовић 2012в: 594)

Поново заједнички мотив и лирске поетике које се преплићу. Песник и песникиња су помирени са пролазношћу,
ишчеку ју прелазак на „нове обале“, а на то их подсећају отку цаји часовника. Не може бити речи о директном угледању
или утицају, али посредна инспирација сигурно је постојала.
Сличност инспирација на лазимо у су штинској сличности
два песничка света.
Оваквих примера би могло бити још. Постоји велика сличност у начину на који посматрају свет, сећају се детињства,
боре са властитим страховима или пате за прохујалом младошћу. Обоје негују мелодичан стих, стављају акценат на ритам
песме и никада не одустају од чистог лиризма. Били су савременици, прошли кроз вихоре сличних историјских и уметничких превирања и донекле различито у њима опстајали.
Десанка је у својој средини била призната и слављена, а Сајферт једно време изопштен из званичних токова чешке поезије али касније награђен великим светским признањем. Ипак,
обоје су стекли епитет „највећег“ лиричара свога времена.
До сусрета њихових поетика дошло је преко Десанкиних
препева Сајфертове поезије. Чулност и мелодичност поезије чешког песника могла је на српски језик пренети са мо
слична песничка ду ша. Због тога остаје велика празнина у
чињеници да тих превода није било више. Са Јаром Рибникар
Десанка је за наведену антологију превела свега девет песама Јарослава Сајферта.
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Aleksandra Korda Petrović (Beograd)
INTERWEAVING OF TWO POETIC WORLDS –
DESANKA MAKSIMOVIĆ AND JAROSLAV SAJFERT
Summary
Jara Ribnikar and Desanka Maksimović have translated nine
lyric poems written by Jaroslav Sajfert for the anthology Contemporary Czechoslovakian Poetry (Nolit, Belgrade, 1962). That was
the first direct contact of the two poetic worlds, of the poetics of
two major lyric poets who were contemporaries and marked the
Slovene lyric poetry of the 20th century. Their less direct contact
existed in the form of similar motifs which inspired them. The
example of such connection is presented through Desanka’s lyric
poem „Twenty thousand maiden hands“ (1939) and Sajfert’s lyric
poem „The play of maiden shirts“ (1929), translated at a later date
by the Serbian poet for the above mentioned anthology. By comparison of the Desanka’s translation of the lyric poem with the
earlier translation made by Ašanin, it is noticeable that she clearly
felt Sajfert’s lyric world. Their lyric worlds are recognisable in the
translation, even though the play of the maiden bodies reminds
Desanka of motherly love and Sajfert of lust of the lovers.
Another example of similarities of the poetic motifs may be
found in Desanka’s lyric poem „Sundial“ (1979) and Sajfert’s „Old
clock“ (1944), also translated for the anthology. It is yet another
proof of major similarities in the way how these two poets observe
the world, remember their childhood, fight against their own fears
or ache for long lost youth. Both of them nourish a melodic verse,
pay more attention to the rhythm of the poem and never give up
on pure lyric expression.
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Људмила Поповић (Београд)

ТРА ЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
И „ТРА ЖИМ КА ЖЊАВАЊЕ“
ИВАНА СВИТЛИЧНОГ
– ДИЈА ЛОГ ПЕСНИКА1

Апстракт: У раду се разматра интертекстуални дијалог
између Десанке Максимовић и украјинског песника – дисидента, представника покрета 60-их, Ивана Свитличног који
је преводио поезију српске песникиње и посветио јој песму.
На основу текстуалне ана лизе текстова песа ма и превода,
односно наслова, посвета и коментара, као и писама Ивана
Свитличног у контексту биобиблиографских чињеница, износи се претпоставка о томе да је Десанка Максимовић написа ла песму „Гласник“ (1968) као одговор на песму Свитличног „Тра жим ка жњавање“ коју је он упу тио песникињи
за њен седамдесети рођендан.
Кључне речи: Десанка Максимовић, Иван Свитлични,
интертекстуални, „Тра жим помиловање“, „Гласник“, украјински, дисидент, покрет 60-их.
1

Рад је настао у оквиру Научноистра живачког пројекта 177022
„Народна култу ра Срба између Истока и Запа да“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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О значају поезије и саме појаве Десанке Максимовић за
покрет 60-их – културни, етички и филозофски феномен у
Украјини, али и у целој Европи, који је био подстакнут егзистенцијалистичким схватањем неопходности су протстављања мислеће креативне личности апсурдним колективним
критерију мима „дозвољеног“, већ смо има ли прилике да
пишемо (Поповић 2000; 2007: 139–146). У наведеним текстовима, међу тим, изостао је осврт на интертекстуални дијалог
песникиње са једном од водећих личности украјинског културног покрета 60-их, књижевним критичарем, песником и
преводиоцем Иваном Свитличним. Приређивање и штампање Целокупних дела Десанке Максимовић у 10 томова јесте
сјајан повод да се о томе проговори јер мину циозност са којом су у њима презентова ни текстови, као и коментари у
вези са њима, омогућа ва истра живачу да прати настајање
појединих дела у контексту свог времена те увиди интертекстуалне везе како уну тар самог опуса, тако и на релацији са
ствара ла штвом дру гих српских књижевника, али и представника дру гих култу ра. Истини за вољу, да је у Целокупна
дела ушла и преписка Десанке Максимовић, свака сумња у
могућност погрешног закљу чивања у вези са заснованошћу
тврдње о интертекстуалном дија логу који чини тему овог
истра живања била би отклоњена. С обзиром на објективне
околности преписка није сачу вана, стога ћемо се ослонити
искљу чиво на књижевне текстове и паратекстуалне елементе (посвете, напомене, коментаре књижевника) који, уосталом,
и треба да буду основни предмет анализе књижевног историчара и критичара, али и на познавање општих прилика у
којима су стварали песници.
Иван Свитлични (20. IX 1929 – 25. XI 1992), украјински
књижевник – дисидент, спада у водеће књижевне критичаре
који су заједно са песницима, писцима и ликовним уметницима, обележили украјинску култу ру 20. века и ушли у њену
историју као носиоци феномена који је касније добио име
„културни препород 60-их“. Рођен 1929. године, пореклом
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из сеоске породице са ју га Украјине (Лу ганска област), припа да оним подвижницима у украјинској култу ри који су
снагом свог талента и пре свега огромним радом не само смогли да се вину у сам врх интелектуалне елите свога доба, већ
га обележили својим присуством, дали му печат и заувек остали у сећању савременика као људи без којих би то време изгледало интелектуално и морално осиромашено. Свитлични
је школован на Харковском универзитету, на коме су тада преда ва ли ученици великог словенског филолога Александра
Потебње, писао је поезију још на студијама, али с обзиром на
високе критеријуме које је истицао у вези са књижевним делима своје песме сматрао је несавршеним и није их објављивао.
У потпуности се посветио писању поезије касније, за време
дванаестогодишње робије на коју је био осуђен због антисовјетске пропаганде.
Иван Свитлични је ушао у украјинску култу ру на тзв.
таласу отопљења, који је запљуснуо совјетску култу ру након
критике Ста љиновог култа на 20. конгресу кому нистичке
партије Совјетског Савеза одржаном 1956. године. Уредник
у водећем књижевном часопису Дњипро, сарадник Институ та за књижевност Украјинске академије нау ка, Свитлични
1962. године постаје један од иницијатора стварања Клуба
креативне омла дине која је, заједно са сличним центром у
дру гом украјинском гра ду Ла вову, поста ла средиште свих
културних дешавања у Украјини (Батенко 2003). Већ у првим
критичким текстовима које објављу је у књижевној периодици, нпр. „Питање теорије поетске слике“ („Питання теорії
поетичного обра зу“, Вітчи зна 6, 1957), „Поезија и филозофија“ („Поезія і філософія“, Літературна газета 74, 19. 09.
1958) настоји да реши дилему око соцреалистичког тумачења
основних књижевнотеоријских појмова које се очигледно није
подударало са његовим ставом, и поставља високе стандарде пред украјинску књижевност (есеј „Човек долази на село“,
(„Людина приїздить на село“, Вітчизна 4, 1961) у жељи да је
ослободи од шаблонских соцреалистичких обележја, оживи
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и приближи најбољим остварењима светске књижевности.
Иако се у првим текстовима аутор покаткад и позивао на
„марксистичко-лењинистичка начела“ научне критике, што
је било општи предуслов да рад угледа светлост дана, млади
Свитлични, сасвим исправно у њима оцењу је своје време и
успоставља везу између њега и стрељаног препорода 30-их
у Украјини2: „Ново оцењивање вредности долази са сваким
историјским заокретом. За нас је такав дру штвено-историјски прелом, као што је познато, настао после XX и XXII партијског конгреса, када су народу били враћени цели ду ховни
континенти који су му били од узети за време култа личности. Отад је почео период преосмишљавања ду ховне културе нашег народа периода двадесетих – тридесетих година...
(текст „Уочи историјско-књижевне синтезе“ – „Напередодні
історико-літературного синтезу“, Дніпро 12, 1964; Світличний
2012: 603). Свитлични заиста веру је у могућност преосмишља ва ња критерију ма уметничке вредности у та да шњој
Украјини. Његова иронија и сарказам када је у питању оцена општих места у појединим књижевним делима савременика, али и у псеудонаучним монографијама, нису штедели
никога. Исмевао је ускогрудост, зату цаност научника који
би под видом научне анализе књижевног дела губили време
бројећи у њему заменице и придеве („Хармонија и алгебра“;
„Гармонія і алгебра“, Дніпро, 1965). Са дру ге стране, први је
препознавао праве таленте, подржао је не само почетничке
публикације младих песника у Украјини попут Ивана Драча,
Миколе Винхрановског, Лине Костенко и др. који су касније
обележили своје време (текст „У песничком космосу. Полемичке напомене о песништву младих“ – „У поетичнім космосі. Полемічні нотатки про поезію молодих“, Дніпро, 1962), већ
и украјинске песнике из Њу јорка, чије је стваралаштво било
подстакну то културним вртлогом који је ковитлао почетком
2

О стрељаном препороду 30-их у Украјини види у монографији Фокусна перспектива украјинске књижевности (Поповић 2007: 49–58).
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шездесетих у Украјини (есеј „Нове песме. Непериодично издање тзв. њу јоршке гру пе“ – „Нові поезії. Неперіодичне видання так званої ньюйоркської гру пи“). Пред своје савременике – књижевнике Иван Свитлични је истицао пре свега
моралне захтеве интелектуалца који увиђа апсурдност поетике соцреа лизма која велича колективно и нипода шта ва
индивидуално, што је било у складу са општом тенденцијом
представника шездесетих ка успостављању нових естетско-етичких вредности у уметности, али и у животу.
Међутим, Хрушчовљева политика „отопљавања“ већ од
1963. године доживљава преокрет да би се ускоро претворила
у своју супротност, што је резултирало хапшењима интелектуалаца. Иван Свитлични је био први пут ухапшен 1965. године, али је после осам месеци пуштен на слободу као „социјално безбедан елемент“. На кон губитка посла и периода
забране објављивања његових радова, следи друго хапшење
Ивана Свитличног почетком 1972. године. Овај пут га осуђују на 12 година – од тога на 7 година принудног рада у логору
и 5 година прогонства. Иван Свитлични је робијао у логорима Пермске области. Био је један од лидера покрета отпора,
учествовао је у свим активним акцијама протеста, писао песме, преводио, стварао логорску хронику и организовао њено
достављање на слободу, штрајковао је глађу, што је уништило
његово здравље. Због изузетне чврстине и непоколебљивости
био је познат као „савест робијаша“. Остао је несаломив до
краја. Нису га ослободили ни кад је добио инсулт, 1981. године. Преживео је само за хваљу јући напорима своје су пру ге
која му се придру жила у прогонству. Након издржане целокупне казне, 1983. године, био је ослобођен. Због лошег здравственог стања по повратку у Кијев није могао да настави свој
књижевни рад, нити да активно учеству је у дру штвеном
животу. Три последње године свог живота није могао да говори, провео их је непокретан. Тек 1990. постао је члан удружења писа ца Украјине, а умро је 1992. у Кијеву. Иза себе је
оста вио књигу песа ма, превода и књижевних есеја Срце за
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риме и метке (Серце для куль і для рим, Київ: Радянський письменник) која је изашла за песниковог живота, 1990. године,
као и постхумно објављену збирку Имам само реч (У мене –
тільки слово, Харків: Фоліо, 1994).
Од Бахтиновог постулирања тезе о дија логичности и
полифоничности текста и његове теорије примарних и секундарних кому никативних жанрова (Бахтин 1929/1994;
1979), проу чавање књижевног текста претежно је усмерено
ка уочавању у њему интертекстуалних веза које се издвајају
како на нивоу самог текста, тако и на паратекстуалном нивоу
(мото, посвета, предговор, коментар и сл.). Посебан облик
интертекстуалних веза представља превод, препев, адаптација, варијација и слична обрада примарног књижевног текста, где се новонастали текст посматра као „нови оригинал“
(Сибиновић 2009). Као резултат текстуалне интеракције на
свим нивоима – интерном, паратекстуалном и екстерном,
може се издвојити хипертекст који са држи ка ко елементе
примарног текста (или текстова), тако и дело које је делимично или у целини подстакну то примарним текстом. У појединим слу чајевима секундарни текст изазива код аутора примарног текста реакцију у облику новог књижевног текста и
тако настаје креативни дијалог који представља за проу чаваоце, уколико бива препознат, прави бисер.
Између Десанке Максимовић и Ивана Свитличног постојао је креативни дија лог на свим издвојеним нивоима.
Иван Свитлични, понесен сагласјем форме, садржине и поетике циклуса о којој је говорила са ма песникиња3, али и
3

Има се у виду оцена коју је песникиња да ла свом делу приликом
интервју исања за новине Побједа 1965. године: „Збиља је у мојој
последњој збирци ’Тра жим помилова ње’ и мотив нов, и нов је
начин композиције, и речи су прилагођене мотивима далеко више
него у којој ранијој мојој књизи. Догодило се оно најпожељније:
облик и са држај су сливени, једно дру го истичу и допу њу ју. Ја на
то нисам обра ћа ла па жњу пишући, на метнуло се то као са мо од
себе. Кад сам приметила куд ме ву че инспира ција, и свесно сам
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подударношћу моралног става који брани Десанка Максимовић у циклусу Тражим помиловање, преводи избор из
потоњег на украјински језик, затим пише песму „Тра жим
ка жњавање“ и ша ље га Десанки Максимовић за њен 70. рођендан, док је песникиња, како имамо оправдане разлоге да
претпоставимо, реаговала на тај изненадни поздрав песмом
„Гласник“ коју обја вљу је 26. маја 1968. године, десет да на
након што је напу нила 70 година, у Политици са наднасловом „Из најновије лире“ (Политика, 65, 19626, 26. 5. 1968).
Касније је песма ушла у Сабрана дела из 1969, где је смештена у трећем тому међу „нове песме“ (стр. 255), док је у Сабраним песмама, која су доживела шест издања, унета у 3. том
Песама ван збирки (стр. 304–305). У најновијем издању Целокупних дела, песма се на ла зи у 2. тому, међу Песмама ван
збирки (ЦД 3, стр. 297, коментар стр. 373).
Песма „Гласник“ донекле је загонетна и мистична, одише ониричном поетиком. Као у сну јавља се песникињи гласник, коњаник на вранцу са трубом од бакра, који као да се
искрао са платна Паје Јова новића Проглашење Душановог
законика односно Крунисање цара Душана (1900). Ду шан
Велики и његово доба се при том нигде не помињу, али је
песма прожета алузијама на средњи век. У њој јасно видимо
гласника који подсећа на протовестијара Николу Бућа, који
према за мисли Паје Јова новића чита на помену тој слици
царску прокламацију, али и анонимног трубача на вранцу са
исте слике који призива јавност како би се огласила нова царева заповест. Ту су камени тргови и уски сокаци средњовековног града, аждаја која се у хронотопу бајки смешта у доба
које препознајемо као средњи век и најзад, ломача, која се
припрема по велможиној наредби за песникињу.
понегова ла ово при дора ђива њу“ („Ја сам вољени роб са моће“,
разговор са Б. Богетићем, Побједа, 22, 2406, 1. мај 1965, у: М. Р. Блечић, Десанка Максимовић живот праћен песмом, Београд: Делта
прес, 1985, стр. 107).
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Поставља се питање, ко је велможа који би био вољан да
спали песникињу јеретика и због чега? Одговор се крије у поменутој песми Ивана Свитличног „Тражим кажњавање“. Песник
је написао песму подстакнут моралном храброшћу жене која
се усудила да дигне глас у заштиту осуђених, против закона, а
самим тим против државе и њеног Богом датог суверена и
послао је песникињи као поклон за њен 70. рођендан. Иван
Свитлични у марту 1968. године преводи поезију Десанке Максимовић, о чему сазнајемо из његовог писма упућеног украјинском књижевнику, преводиоцу Лесу Тањуку од 11.03.1968:
„... Сада имам много посла – и због хонорара (интерне рецензије, лекторисање), и за своју душу. У међувремену сам само
приватно лице... Шта преводиш сада? Ја преводим Десанку
Максимовић, желимо4 да направимо збирку (Світличний 2003)“.
Помињање хонорара, као и шаљива напомена да је тренутно
„приватник“ упућују на то да је Свитлични остао без запослења, док речи „преводим за своју душу“ сведоче да песник преводи у том тренутку књижевнике који су му духовно блиски.
Помињање Десанке Максимовић у том контексту потврђује
чињеницу да је српска песникиња била међу омиљеним ауторима Свитличног који преводи њену поезију на украјински
језик међу првима (1967. године у часопису Всесвит (4: 104–105)
објављен је први избор из лирике Десанке Максимовић у преводу на украјински језик Захара Хончарука). Иван Свитлични,
као што следи из наведеног цитата, имао је намеру да изда у
преводу збирку поезије Десанке Максимовић. Нажалост, та
за мисао никад није била остварена јер се томе испречило
ду гогодишње прогонство где је Свитлични био лишен могућности да набави српски речник, о чему сазнајемо из његове преписке. За време робије у уралском логору Свитлични
више пута помиње у писмима текстове Десанке Максимовић
4

Ка да пише ми, Свитлични очигледно мисли на себе и су пру гу
која је, као што се види из касније преписке, пома га ла песнику
око прику пљања текстова и сл.
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које му је допремала су пру га, жали се да их не добија и одлаже рад на преводима због одсуства српског речника. Иван
Свитлични у писмима назива песникињу по имену – Десанка, без презимена, као што је називао своје пријатеље чија је
имена често кодирао како им не би нашкодио. Навешћемо
цитате из његових писама, како бисмо потврдили да током
целе 1974. године Свитлични, упркос приликама у логору, не
одустаје од идеје да преводи поезију Десанке Максимовић:
13. 01. 1974. „...Пишеш да си ми послала Десанкине песме.
Једном сам их добио. Колико пу та си их слала?“ (Світличний, 2001: 80);
10. 02. 1974. „Од свих писама које си послала добио сам
само она са текстовима на руском језику. Текстове на страним језицима још проверавају, али су већ обећали да ћу
их после добити. Од њих сам добио пре два дана само неколико песама Бжехве и Десанке“ (Світличний 2000: 50);
10. 02. 1974. „Десанку још нисам преводио јер немам речник, а без речника плашим се да не направим неку гадну
грешку, речник сам већ пору чио од неколико књижара.
Ра није или касније ћу превести и њу, и Бодлера, да кле
наста ви да ша љеш“ (2001: 91–92);
25. 02. 1974. „Најзад сам добио оригина ле Бодлера (бр. 7,
8, 14, 15, 17, 18) и Десанке (бр. 13–18, 24–24, 30–33, 40, 59,
63). Десанку без речника не ризику јем да преводим јер
и једна погрешно схва ћена реч може све покварити. Са
Бжехвом је једноставније: ако не будем знао неку пољску
реч, неће бити тешко да сазнам превод...“ (2001: 94–96);
28. 03. 1974. „Приметио сам да мени, и не само мени, теже
иду преводи класичног стиха – и у том смислу Десанку
би ми би ло много за нимљивије да преводим, али без
речника не смем ризиковати да се латим чак најјаснијих
и најједноставнијих ствари“ (2001: 107);
9. 06. 1974. „Добио сам од тебе неколико песама Десанке,
али се не усуђујем да их преводим без речника. Са пољског
могу и без речника, а са српског се не усуђујем (2001: 131);
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04. 08. 1974. „Песме Бжехве, Десанке и Бодлера, које си
одавно посла ла, нису стигле ни приближно све. Иначе
се оне ду го проверавају, јако ду го, понекад и три месеца,
а неке стижу и раније – вероватно ту је ва жно који је језик оригина ла, а можда има и дру гих разлога, тешко је
рећи... (2001: 145);
5. 09. 1974. „Ју че сам добио гомилу писа ма – 45. по реду
и шест писа ма са оригина лима песа ма (Десанке, Бодлера, Незва ла, За храдничека, Бжехве), неке од њих си посла ла још у марту, иако су ду го пу това ла, примаоцу су
најзад стигла... Са да не са мо да имам шта да преводим,
већ могу и да бирам. Првенство би могла добити Десанка, али се не усуђу јем без речника“ (2001: 163).

Последње писмо, од 5.09.1974, написано је за време штрајка гла ђу који је трајао 56 дана, као и боравка у са мици, односно у болници на принудној исхрани. Након тога, 21.09.
Свитличног су послали у кијевски КГБ, где је боравио месец
дана – од 15.11. до 15.12.1974, на кон чега га поново ша љу у
логор, на Урал. Последње писмо у којем помиње преводе са
српског датирано је 02.12.1974. „А Беранже ми се не преводи.
Сачекаћу већ Десанку па и Бжехву треба да доведем до доброг
стања (2011: 199). Након тога, Свитлични више не помиње
Десанкине песме већ се окреће првенствено превођењу француске поезије. Чињеница да у најтежем периоду своје робије, у периоду штрајка гла ђу, Иван Свитлични мисли на поезију Десанке Максимовић и даје јој предност у односу на
дру ге песнике сведочи да је за њега песникиња била много
више него колегиница по перу, он је у њеној поезији видео
нешто што је одржавало у животу и њега самог – непоколебљиву веру у морално савршенство човека.
Као што сазнајемо из раније преписке, песме из циклуса
Тражим помиловање Иван Свитлични преводи у марту 1968.
(в. цитат из писма од 11.03.1968), пре Михајла Љвовича који
је објавио свој избор из тог циклуса у часопису Всесвит за
1973. годину (З циклу „Прошу помилування“, пер. М. Львович,
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Всесвіт, 1973, 2, 94–99). Дакле, Свитлични је у време када је
преводио песме из циклуса Тражим помиловање већ доживео
прво хапшење (30.08.1965.) према оптужби за антисовјетску
агитацију и пропаганду, одлежао осам месеци у затвору и био
пу штен због таласа протеста који је уследио након његовог
хапшења јер је уживао огроман ауторитет међу својим савременицима. Након хапшења био је отпу штен са посла, а његова дела нису могла да се објављу ју, стога је био приморан
да објављу је под уметничким псеудонимима и окренуо се
превођењу како би обезбедио себи услове за преживљавање.
Међутим, први пут преводи песама из циклуса Тражим помиловање (осам песама) угледали су светлост дана тек 1990. године, у јединој књизи која је објављена у Украјини за ауторовог живота Срце за метке и риме (Серце для куль і для рим,
1990, стр. 209–217), а пун избор из поезије Десанке Максимовић од 13 песама објављен је после песникове смрти у збирци
Имам само реч (У мене – тільки слово, 1994, стр. 192–200) где
је први пут уврштена и песма „Тра жим ка жњавање“ (исто,
стр. 64). Наведене књиге садрже песме које су претежно настале за време песникове дру ге, дванаестогодишње, робије,
али и преводи из словенских књижевности и француске поезије, на којима је Свитлични неуморно радио током целог
стваралачког живота, као и књижевна критика, због које је
постао култна личност 60-их година. У периоду од 1966. до
1971. Иван Свитлични није могао да нађе посао и, иако је био
под сталном присмотром органа безбедности, активно се
бавио „самиздатом“. Управо у такав изузетно компликован
период свог живота он посвећује великој дами словенске поезије песму поводом њеног 70-годишњег јубилеја и шаље је
песникињи, о чему сведочи напомена уз песму „Тражим кажњавање“: „Ова песма Ивана Свитличног је написана и упућена Десанки Максимовић поводом њене 70-годишњице“
(Світличний 1994: 64).
У оригиналу песма је насловљена „Тра жим ка жаньаваньє“, при чему је у ћириличном тексту направљено неколико
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грешака које су условљене како одсуством српског слова „њ“
на машини за ку цање коју је користио песник, тако и очигледним изостанком помоћи србиста, тј. песник се ослонио на
своје властито знање српског језика који је изу чио самостално. Међу тим, оно што заиста привлачи пажњу истраживача
јесте поднаслов песме „Лирска дојава на Десанку Максимовић
која је подигла руку на Душанов законик“. У контексту тоталних хапшења у средини украјинске интелигенције која су се
углавном ослањала на монтиране дојаве, сама реч „дојава“
добија сасвим други смисао и упућује на време у којем је живео песник, као и на то да га је у поезији Десанке Максимовић
привукло управо то да се песникиња „побу нила против режима“, исту пила против једноумља и диктата у најопштијем
смислу те речи. За њега је Десанка Максимовић била дисидент у оном смислу у којем је та реч ушла у употребу почев
од 60-их година 20. века, а односила се на опортунисте – интелектуалце у земљама комунистичког блока.
Песник почиње песму обраћањем цару Душану, иронично опонашајући жанр дојаве и ритмо-мелодијски подређујући га стиху Десанке Максимовић у циклусу Тражим помиловање: Царе Ду шане,/ мудри и моћни,/ буди смотрен и
пажљив:/ на Твоје интересе,/ на законе и власт Твоју вечну,/
охола Десанка,/ твоја поданица,/ починила је лирску агресију.
Немој да те завара – наставља песник – да је жена нежна и
слаба./ Од ње увек исходи све зло у држави. Затим Свитлични
побраја атрибу те због којих су у средњем веку слали жене на
ломачу – ту су недозвољена лепота, ђавоља привлачност, али
и магија речи и антидржавне чари које алудирају на тренутак
који преживљава сам песник који је био оптужен за антидржавну делатност због своје речи. Дакле, лирски доу шник
призива цара да пошаље песникињу на ломачу јер је то само
привидно да се она за ла же за помиловање, љубав и слогу,
жена као жена, али шта је брига да пропада власт/ и зри буна/ и што се потиру закони. Казни је без милости – иронише
песник –/охолу,/ да не следе/ преступни пример тај кмети./
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Сасеци буну у корену!/ Јер ако попустиш ишта –/ и од власти
Твоје / и од Твојих закона/ неће остати ништа.
Иван Свитлични није написао много песама са посветом,
има их десетак. То су поетска обра ћања својим најближим
– су прузи и сестри, из прогонства, али и посланице пријатељима, саборцима у покрету 60-их – Володимиру Симоненку,
Васиљу Стусу, Евхену Сверстјуку, који су били, као и сам Свитлични, жртве репресалија. Морална чистоћа и принципијелност жена којима је посвећивао песме биле су за њега права
инспирација, јер су то особине које је песник посебно неговао. Биле су то жене – књижевнице, критичари, ликовне уметнице, али и су пру ге које су пратиле своје му жеве у прогонству; песник их је називао – Јарославне, по узору на истоимени
лик из средњовековног Слова о Игоровом походу. Десанка
Максимовић се уклапа у тај низ морално узвишених личности јер је „покрет 60-их био значајан не толико због својих
естетских или филозофских већ због моралних резултата“
– како је истакла Михајлина Коцјубинска, књижевни критичар, представница покрета 60-их, којој је Свитлични такође посветио песму, у предговору његовој збирци Имам
само реч (Світличний 1994: 6). Морално су протста вља ње
га жењу индивидуе у свим облицима – отвореним и прикривеним, Иван Свитлични је ценио изнад свега, стога га је привукла Десанка Максимовић, и као личност, и као песникиња,
и зато јој пише посвету као још једном свом саборцу против
режима, и у томе јесте универзалност њене поезије која не
зна за границе, за конкретно време и простор.
Занимљиво је да су се међу песмама из циклуса Тражим
помиловање које је превео Иван Свитлични нашле песме „За
охоле“ и „За јеретике“ које су први пут објављене у Књижевности (8, 36, 4, 1963, стр. 302–303) са наднасловом Из лирске
дискусије с Душановом закоником, а затим нису ушле ни у
изворно издање збирке Тражим помиловање, нити у проширено – у оквиру 3. тома Сабраних дела или 3. тома Сабраних
песама (види коментаре у ЦД 2: 360). То сведочи о томе да је
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Иван Свитлични пратио српску периодику и из ње је сазнао
за циклус, такорећи, у његовом настајању. На то упућу је и
синтагма лирска дискусија из наднаслова избора у Књижевности за 1963. годину, која ће касније „одјекнути“ у синтагми
Свитличног „лирска дојава“ којом ће аутор иронично означити своју песму „Тражим кажњавање“. С обзиром на чињеницу да је Иван Свитлични био водећи књижевни критичар
у време када су песме објављене у Књижевности, 1963. године,
таква упућеност у савремене токове словенских књижевности из којих је много преводио (међу преведеним песницима
су и Јулиуш Словацки, Норвид Ципријан, Отон Жу панчич,
али и песници који су тада били мање познати украјинским
читаоцима – надреалисти Словак Штефан Жари и Чех Витјеслав Незвал, близак поетици украјинских „шездесетника“
словачки песник Руфус Милан, чешки песници – Франтишек
Халас или Јозеф Ханслик, који је дебитовао 1961. године, као
и тада још сасвим млади белоруски песник Ригор Барадулин)
сасвим је очекивана. У вези са чињеницом да се Свитлични
приликом превођења ослањао на свој избор из поезије Десанке Максимовић из различитих извора (периодике и збирке Мирис земље) је и начин на који су песме у преводу укомпоноване – после „Прогласа“ („Маніфест“) следе песме „За
земљу куда војска прође“ („За землю, куди військо йде“), „За
охоле“ („За пихатих“), „О женидби сина“ („Про синове одруження“), „О државној имовини“ („Про державне ма йно“),
„За калуђера“ („За ченця“), „О меропа ху“ („Про смерда“), „За
ва жне“ („За статечних“), „О сиротој кудељници“ („Про вбогу прялю“), „За јеретике“ („За єретиків“), „За песникињу,
земљу старинску“ („Землю, найстаршу між поетес“), „О праштању“ („Про прощення“), док се избор затвара песмом „Жао
ми је човека“ („Людину жаль мені“) коју је Десанка Максимовић написала 1940. године, а уврстила је у збирке „Песник
и завичај“ (1946) и касније Мирис земље (1955) (види коментаре ЦД 1: 777). Ова последња збирка највероватније је била
доступна и Ивану Свитличном који је изабрао песму „Жао
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ми је човека“ за крај избора из циклуса Тражим помиловање
јер она не само да је идејно блиска тим песмама, већ и најбоље
одсликава општи хуманистички тон целог циклуса. Осим
тога стихови из те песме блиски су ставу самог преводиоца
који је вишекратно истицао да ниједан циљ не оправдава средства, па ни најузвишенији, и осећао отпор према гажењу индивидуе у колективном заносу као апсурдном извртању сваке
идеје. У предговору поменутој збирци Срце за метке и риме
Иван Дзјуба, један од водећих представника покрета шездесетих у Украјини, примећу је да Иван Свитлични на пу ту ка
украјинском патриотизму који је био једна од одлика тог покрета, није полазио од националног сентимента и емоција,
већ од универзалних ху манистичких појмова и вредности
(Дзјуба 1990: 3–21). Стога у преводу песме „Жао ми је човека“
Свитлични изра жава и свој основни став који није одисао
провинцијализмом већ универзалном идејом препознавања
живота као највеће вредности.
Личност и дело Ивана Свитличног вероватно најбоље
одсликава његова програмска песма „Ја сам дисидент“ („Я –
дисидент“) коју је написао на робији. Песма је сазвучна песми
„Декадент“ (1896) коју је написао велики украјински песник
Иван Франко. По узору на Франкове Затворске сонете (Тюремні сонети, 1889), написане за време његовог робијања у
аустријском затвору, Иван Свитлични пише своје Сонете иза
решетака (Ґратовані сонети), а у песми „Дисидент“ опонаша
Франков стих – петостопни јамб, и користи реченицу Я – дисидент у функцији строфичке анафоре, као што је то учинио
Франко са речима Я – декадент. Реч „дисидент“ тиме постаје
централна идеја ове програмске песме која попут Франковог
Декадента одсликава естетски кредо песника. Док Франко у
својој песми гневно опонира критичару који га је назвао декадентом након објављивања лирског циклуса, Свитлични
прихвата жиг „дисидент“ који, иако је у логору, осуђен од
стране моћника али и гомиле, мучен и злостављан, са поносом
носи као „племићку титулу“. Песма, иако је недорађена – на
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појединим местима су пропуштени стихови, испевана је „у једном даху“, у њој се нашло све што је водило песника у његовој
истрајној борби – јавно одрицање вере у „живе богове“, супротстављање себе „овцама“ које се „у крду“ клањају идолима
у њиховим новим храмовима, изазивање чувара „са митраљезима и немачким овчарима“ који су спремни да кидишу на
песника на најмањи знак побуне, помињање нечасних судова
где осуђују часне и, изнад свега, вера да ће његова реч, једино
чиме се песник може супротставити моћницима и њиховим
псима, на крају ипак победити, јер та реч „ипак вреди“ нешто,
закљу чује песник, ако га читав чопор чува: Имам само реч...
Са том сам речју дисидент. Супротстављање речи једноумљу,
диктату ри и једновлашћу, „цеђење из себе роба кап по кап“
јесте суштина појма „дисидент“ по Свитличном и у том смислу он препознаје циклус Тражим помиловање као поезију
блиску дисидентској, а саму Десанку Максимовић види као
ванвременског дисидента, на кога пише своју „лирску дојаву“
средњовековном моћнику Душану Силном.
Песникиња, по свему судећи, добија честитку, препознаје скривени смисао речи, можда је помало и уплашена иронијом и отвореним везивањем њеног етичког и моралног
ванвременског става за конкретан тренутак на који недвосмислено упућује реч „дојава“, а можда је то и забавља. У сваком
слу чају, чињеница је да је десет дана после њеног рођендана,
дакле након што је добила песму Ивана Свитличног, у Политици објављена песма „Гласник“ која се тематски, идејно и
сижејно преплиће са песмом „Тражим кажњавање“. Сувише
много подударности да би се могло говорити о слу чајности.
Десанка Максимовић бира за своју песму, по свему судећи
реплику, фантастично-онирични жанр песме – слутње, песме
– медитације у којој долази до изражаја њено запрепашћење
оним што је њој остало непознато а за шта сви остали знају:
Изгледа,/ мене се та вест тиче:/ људи ме гледају/ стравично и
гануто,/ неки већ плачу,/ неки тамно облаче рухо,/ потиштени љуто,/ неки се свете;/ једна рука ми затвара ухо/ да не
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слушам –/ вероватно сам осуђена на ломачу. У наведеној галерији пријатеља/непријатеља нашли су се сви – и уходе, и
они који саосећају и они који се плаше, али и они који су потиштени љуто, а таква љута потиштеност маскирана у иронију и јесте основна одлика песме Ивана Свитличног. Иван
Свитлични често прибегава иронији и сарказму у својој поезији. Његов омиљени представник француске поезије из које
је највише преводио био је Беранже.
Занимљиво је да исте године када пише своју посвету
Десанки Максимовић Свитлични преводи и француског песника Пјера Жана де Беранжеа (1780–1857). Као сваки одговорни преводилац који проу чава стваралаштво књижевника
чија дела преводи како би што верније дочарао оригинал,
Свитлични пише текст „Народ је био његова муза. Реч о Беранжеу“ („Народ був його музою.Слово про Беранже“, 1968).
Високо оцењујући стваралаштво и, пре свега, демократизам
и принципијелност првог француског народног песника, Иван
Свитлични наводи у тексту оне цитате из Беранжеа које су
инспирисале и њега самог: „Не само стваралаштвом већ и
животом Беранже је тежио да пружи пример револуционарне доследности и бескомпромисности. „Постоје тренуци – говорио је он – када и најскромнији човек мора са претераном
пажњом да се опходи према свом достојанству.“ Те речи су
биле речене тада када је због свог стваралаштва био други пут
кривично гоњен, а његови пријатељи су тежили да спрече
суђење. „Не – протестовао је Беранже – моја је обавеза пред
самим собом, пред дру штвом, чак пред адвокатом да протестујем против тога. Што се тиче пресуде и минималне казне,
чему то? Зашто је то толико ва жно за мене? Што буде била
већа казна, то већу мржњу пробудиће она у народу против
њених инспиратора“ (Світличний 2012: 299–300). Из овог одломка постаје јасно чиме је храњен стоицизам Свитличног.
Песник је сматрао да ће његова казна пробудити остале, који
животаре, неспособни да заузму принципијелан став. Када
се то ипак није десило, у логору пише о моралној дилеми
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украјинског великог песника Тараса Шевченка који је у већину својих дела уткао ликове равнодушних сународника, светине која ужива у призорима туђе несреће („Ду ховна драма
Шевченка“, 1976), али ће до тога доћи тек касније. У својој студији о Беранжеу Свитлични цитира речи демократског певача – опортунисте који је у одговор на позив да се приближи
новом краљу Лују-Филипу после револуције 1830. године изјавио: „Владар и песник никад се неће сложити“ (Світличний
2012: 300). Те речи би могле послужити и као мото за његове
преводе из поезије Десанке Максимовић са којом је водио
стваралачки дијалог.
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Ljudmila Popović (Beograd)
I AM SEEKING A PARDON BY DESANKA MAKSIMOVIĆ
AND „I AM SEEKING A PUNISHMENT“
BY IVAN SVITLIČNI – POETS’ DIALOGUE
Summary
This paper discussed the intertextual dialogue between Desanka Maksimović and the Ukrainian poet Ivan Svitlični – dissident,
the representative of the movement occurred in ’60s, who was
translated the poetry od Serbian poetess and devoted the poem to
her. Based on the textual analysis of the poems and translations,
that is, titles, dedications and comments, as well as on the letters
of Ivan Svitlični in the context of biobibliographic facts, there is
an assumption that Desanka wrote a poem „Messenger“ (1968)
as a response to the poem of Svitlični „I am seeking a punishment“,
sent to her for her 70th birthday.
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Јелена Новаковић (Београд)

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
У КОНТЕКСТУ СРПСКО-ФРАНЦУСКИХ
КЊИЖЕВНИХ ВЕЗА1

Апстракт: Ауторка испитује дело Десанке Максимовић,
која је боравила у Паризу као стипендиста француске владе и
знала француски језик, посматрајући га у контексту српскофранцуских веза. Нарочита пажња посвећена је преводилачкој активности Д. Максимовић, која углавном обу хвата песничка дела француских аутора XIX и XX века. Њи хови
стихови, у којима су главне теме детињство, љубав, природа,
пролазност, прожети су, као и њена сопствена поезија, осећањем неодређене сете која носи у себи романтичарске трагове.
У ра ду се посвећу је па жња и француским преводима
поезије са ме Десанке Максимовић, обја вљива ним у више
наврата у Француској и Србији.
Кључне речи: поезија, детињство, меланхолија, природа,
превођење, српско-француске везе.

Додири са француском књижевношћу и културом
Иако превасходно усмерена словенским језицима и култу ри, о чему су до сада доста писали Миодраг Сибиновић и
1

Овај рад је део пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 48018: „Упоредна проу чавања
српске књижевности (у европском контексту)“.
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дру ги аутори, Десанка Максимовић је имала блиске додире
и са француском књижевношћу и култу ром, коју је упознала за хваљу јући својим лектирама, својим студијама, а нарочито боравцима у Паризу у који је први пут дошла у школској
1924/1925. години, као стипендиста француске владе, а затим
се у више наврата вра ћала у тај град у коме се „сваки гра ђанин света осећа као у својој кући“ (V, 178).2
О тим везама сазнајемо из података о њеном животу, из
њених бележака, изјава и разговора, из туђих сведочанстава,
као и из њене преводилачке активности у којој француска
поезија заузима значајно место. „Ва жна ми је и драга година
проведена у Француској, после за вршених студија, и први
сусрет, та мо, с уметничким делима којима кипте париски
музеји“, рећи ће она у разговору са Милошем Јевтићем.3 У Паризу је доста времена проводила обилазећи музеје и галерије,
дивећи се, како делима класичара, тако и делима импресиониста чијим се сликама, како је изјавила у разговору са Драгославом Адамовићем, објављеном у Политици 15. 9. 1974. године, није чудила ни када се „први пут нашла пред њима, у
доба када су многом свету пејза жи импресиониста били далеки и неразумљиви“.4 Боравци у Паризу оставили су трагове у њеним песмама, као што су „Грлица“, подстакну та цврку том птица који је слу ша ла у своме ста ну у поткровљу
улице Сен-Жак или „У музеју“, „Опустели оклоп“, „Повратак“, „Шетња кроз гроб“ (све из збирке Зелени витез), „Ствари“ (Песник и завичај), песме подстакну те посетама париским
2

3

4

Ка да није дру гачије означено, на водимо према: Десанка Максимовић, Целокупна дела, V, Београд, За ду жбина „Десанка Максимовић“, ЈП Службени гласник, За вод за уџбенике, 2012, скра ћено
означено римским бројем и страницом.
Милош Јевтић, Десанкина казивања, Београд, Дечје новине, 1994,
стр. 20.
Дра гослав Ада мовић, Разговори са савременицима. Ко је на вас
пресудно утицао и зашто, Београд, Привредна штампа, 1982. Нав.
према: V, 507.
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музејима, или пак песма „Песников кип у парку“ (у збирци
Мирис земље), произа шла из ду гих шетњи по Луксембуршком парку. Оставили су трагове и у њеним прозним делима, као што су приповетка „Невидљиви трун“ из збирке
Лудило срца (1931) или три пу тописна текста, „Ћирилица у
Паризу“, „Привремени Французи“ и „Капела светог Блеза“,
обја вљена у књизи Празници путовања (1972). На те трагове указали су Милорад Блечић у књизи Десанка Максимовић.
Живот праћен песмом5 и Ду шан Јањић у чланку „Париске
инспира ције Десанке Максимовић“,6 па се на њима нећемо
посебно за држа вати.
Везе Десанке Максимовић са француском књижевношћу
и култу ром, које су нашле своју потврду и у ду гом тексту о
Јованки Орлеанки, домаћем писменом раду за професорски
испит,7 треба посматрати у контексту њене сопствене стваралачке активности и њеног односа према дру гим књижевностима, али и у контексту српске књижевности и култу ре.
На природу тих веза можда најбоље указу је она сама, указујући ко је на њу пресудно утицао. У разговору са Грозданом
Олу јић, на питање који су јој писци дра ги, одговара: „Не,
ниједан посебно. Можда руска литерату ра пу на човечности
или француска пу на ду ха“.8 Овај са жет одговор добија развијенију форму у разговору са Дра госла вом Ада мовићем,
објављеном у Политици 1974. године, у коме изјављу је да је
у најранијој младости најрадије читала Ду чића, очарана његовим мишљењем у слика ма и осетљива за новину коју је
унео у српску књижевност, као и Ракића чија се „у ка мену
резана му шка строфа“ потирала са „раскоши Ду чићева језика“, али да је волела и француске романтичаре, као што су
5

6

7
8

Милорад Р. Блечић, Десанка Максимовић. Живот праћен песмом,
Београд, Слово љубве, 1968, стр. 70–71.
Вид. Ду шан Јањић, Књижевна преплитања, Београд, Алтера, 2011,
стр. 169–184.
Десанка Максимовић, Јованка Орлеанка, Мисао, 1929.
Гроздана Олу јић, Писци о себи, Београд, 1959, стр. 106.
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Ламартин и Алфред де Мисе, као и руског писца Љермонтова који јој је био „понајближи“, да се утицај „тамнога“, „очајнога“ Алојза Градника, о коме је написала и есеј, потирао са
утицајем „светлог“ и „сопранског“ Жу панчича. „Песнички
буквар“ Десанке Максимовић није дакле био ниједан песник
понаособ, нити нека његова појединачна збирка, него песничке антологије, пре свега Антологија Богдана Поповића,
као и неке француске антологије (не ка же које), дакле књиге
у којима су саку пљене најбоље песме различитих песника.
С дру ге стране, она је желела да буде што више своја и да пише сасвим другачије од дру гих, пазећи да и несвесно не „поткрада“ своје учитеље. Стога и не може да ка же који је песник
на њу највише утицао, него само шта ју је „као људску личност
формирало“.9 „О утицајима, о сродности с другим песницима,
не знам шта бих Вам рекла. Има у мени толико разних мене
да се врло разноликим песницима одазивам: и онима који
мисле у сликама, као наш Ду чић, кога сматрам песником првога реда; и онима који су као Франсис Јам10 (њега збиља врло
волим); и онима који су као Превер. Често се враћам на романтичаре типа Ламартина и Мисеа. Не привлаче ме много
Парнасовци. Узбуђу је ме и брат ми је Јесењин. Нисам некад
9
10

Нав. у: Д. Максимовић, Целокупна дела, V, стр. 506–507.
У Француској нема песника под тим именом, па је вероватно у питању Франсис Јар који, као и Д. Максимовић, опева природу а кога
је она и преводила, ма да би могао бити и Франсис Жам (Jammes),
који та кође воли природу у свим њеним видовима, животиње,
биљке, који опева де тињство а му зикалност сматра једном од
битних одлика поезије, а с дру ге стране, као и она, пише поезију
која се обра ћа „непосредно срцу“. Д. Максимовић га, међу тим,
нигде не помиње, па је вероватно ипак у пита њу Франсис Јар.
Није јасно да ли је по среди њена ома шка или грешка оних који
су то писмо прештампавали. Одговор на то питање могао би пружити увид у са мо писмо, што за са да није могуће јер њена ру кописна заоставштина још није сређена. Писмо на водимо према:
Велибор Берко Савић, Десанка Максимовић. Споменица о 100-годишњици рођења, Ва љево, 1998, стр. 966.
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оста вља ла из ру ку Алојза Градника, Словенца; горчина и
су морност његове поезије су ми блиске“, пише она у писму
професору Драгану Недељковићу 14. децембра 1971. године.
Боравак у Паризу и сусрет са дру гим писцима и сликарима обогатио је њен доживљај света и њено познавање уметности и отворио јој нове видике у чијем склопу су њене сопствене склоности и њена сопствена надахнућа нашли своју
потврду и свој израз. Надахну те париским импулсима, помену те песме развијају тематику која јој је била посебно блиска, а то су љубав, природа, пролазност и смрт. Сви спољашњи
културни и књижевни импулси остали би у њој без одјека да
већ није носила у себи оно што су они представљали. Ако су
је француски пејза жисти нау чили како да гледа пределе, то
ипак не би било довољно да није одрасла у „сликовитом крају“, а Градников De profundis (1926) не би у њој тако одјекнуо
да у њеној близини није било сеоско гробље. „Сва сликовитост
Ду чићеве поезије не би вредела да није нашла потврду у лепоти предела којим сам била окружена у детињству, нити бих
према Ду чићевом богатом језику била осетљива да његов
речник није одговарао речнику људи око мене. Да сваки други сељак из мога краја није био сличан Ракићу, не би ме привлачиле ни његове песме. Ракић је писао о ономе о чему сам
у детињству чула да говоре стари, умни сељаци“ (V, 507).
Додир са делима сликара или дру гих писаца само је додатни импулс у сопственом стваралачком поду хвату, који је
израз личних склоности и личног искуства. Ствара лачки
подстицаји Десанке Максимовић животни су, искуствени, а
не књишки. Књишки извори за њу су могли бити са мо потврда онога што је већ носила у себи. „Ако је некога обликовао Маркс, некога Бодлер, некога Мајаковски, некога Му хамед и Достојевски, мене су, поред књига и најближих ми
људи, обликовали сељаци – латентни песници којима кипти
моје Подриње“, ка же она (V, 507). Ако је неки културни споменик или неко уметничко дело импресионира, то је пре
свега зато што у њему открива пројекцију сопствених тежњи
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или одлику свога завичаја. Тако јој стара црква у Мији-ЛаФореу, недалеко од Париза, посвећена светом Блезу, исцелитељу, коју је декорисао Жан Кокто, изгледа блиска јер је подсећа на цркве у њеном родном крају: у ка пели, „човек се
осећа близак свему живом као у прапочетку живота“, а дело
Жана Коктоа у њој подиже „сметове успомена“ (V, 175), док
јој се у Швајцарској допада природа са којом људи нису раскинули везу, а берба грожђа у Нојшателу подсећа је на бербу
грожђа у Бранковом Стражилову (V, 285), тако да се у њеним
евокацијама тога дога ђаја мешају стварна збивања и производи маште чији је извор један завичајни доживљај. Констату јући да се становници Цириха хвале да је „оно што су мислили и писа ли у Цири ху Јунг, Корбизје, Лењин подигло
којегде велику прашину“, она напомиње да јој се у почетку
учинило претерано и детињасто тиме се хвалити, али да се
одмах затим сетила да и ми истичемо оно што је Ламартин
осетио и записао пред Ћеле-кулом“ (V, 215), што показу је да
јој је овај Ламартинов текст био познат, али и да је своје лектире посматрала пре свега у контексту својих интересовања
и култу ре свога народа. Иако у својим делима не помиње
често француске писце, нити је било коме од њих посветила
неки посебан чланак, као што је био слу чај, на пример, са
словеначким писцем Алојзом Градником чије јој је стваралаштво несумњиво било блиско, повремено позивање на те
писце указује да јој њихово дело никако није било непознато,
нарочито поезија која је била предмет и њеног преводилачког интересовања.

Преводи француске поезије
Десанка Максимовић спада у песнике који радо „поклањају“ себе другима. Један од видова тога самодаривања представља њена преводилачка активност. „Превођење волим,
нарочито превођење песама. Оно је као неки поетски спорт,
спорт вишег стила, где човек себе несебично поклања другоме,
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као узврат за уживање које му тај други пружа својим делом“,
ка же она.11 Преводила је, углавном поезију, са више језика,
словеначког, руског, француског, бу гарског, а један од разлога њеног преводилачког рада је, како сама ка же, и жеља да
свом народу приближи песнике дру гих народа, да обогати
нашу књижевност, да размакне границе наших мисаоних
области. Што се тиче француске књижевности, њени преводи се могу схватити и као један од израза традиционалних
српских веза са француском култу ром.
Десанкини преводи француске поезије поја вљу ју се у
листовима и часописима педесетих година XX века, у време ка да књи жевност у Ју госла вији почиње да се ослоба ђа
идеолошке искљу чивости и да се отвара ка за падном свету.
Поја вљу ју се у више на врата и углавном су пра ћени кра ћим
белешка ма о песницима.12 У септембру 1952. године часопис Књи жевност обја вљу је, под насловом „Че тири француске песникиње“, по три песме Ја нете Делетан Тардиф13 и
Ане Миракл и по две песме чије су ауторке Клер Гол и Франсоаз д’Обон.14 Године 1953. Радио Београд обја вљу је једну
песму Дениз Жале,15 а 1957. Књижевне новине једанаест њених
11

12

13

14
15

Нав. у: М. Р. Блечић, Десанка Максимовић. Живот праћен песмом,
стр. 153.
У попису ру кописне заоставштине Д. Максимовић у X књизи целокупних дела, на ла зимо много више њених превода пое зије
француских песника него што је објављено. Ту су, између осталог,
и преводи Беранжеове песме „Краљ д’Ивето“ (насловљене и као
„Необичан краљ“), песме Ка миј Моклер „Питање“ из збирке Крв
говори, песме Жа на Керола „Повратак“, песме Филеаса Лебесга
„Најлепша земља“, „Позлаћене песме“ Мишеле Лорен, итд. Ти преводи каткад имају више верзија, а каткад се чини да ниједна није
коначна, па стога није ни обја вљена.
Име Јанет Делетан Тардиф (Yanette Delétang Tardif) погрешно је
транскрибова но као „Жа нет“. У Ру кописној заоставштини Десанке Максимовић, пише пра вилно: „Јанет“.
Књижевност, год. 7, књ. 15, св. 9 (септембар 1952), стр. 218–224.
Радио Београд, год. 9, бр. 146, 1953, стр. 18.
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песама,16 док се у дечјем листу Змај, под насловом „Француска поезија“ и са цртежима Александра Обра довића, исте
године појављу ју по једна песма Мориса Фомбера, Виктора
Игоа, Алфреда де Вињија, Жа на Ришпена, Гијома Вјенеа,
Грегоара Ле Роа, Андреа Терјеа, Франсиса Јара, Пола Фора,17
уз следећу напомену: „Ово су песме из француске антологије за децу, чији песници нису само дечји писци. Песници су
се у овим песмама обраћали деци готово као одраслима. Ово
су песме које воле француска деца.“ У марту 1971. године,
часопис Багдала обја вљу је осам песа ма из збирке Нада сутрашњице Жа нине Фукс (која је и преводила Десанкине
песме на француски), а као преводилац је, поред Д. Максимовић, означена и Дивна Денковић Братић,18 док се 1981. у
Књижевним новинама појављу је пет песама Жан-Марка Бордијеа, уз напомену да је у преводилачком послу помоћ пружила Дана Милошевић.19
О свом преводилачком искуству Десанка Максимовић
је 1949. године, поводом превођења песама у XIX књизи Максима Горког, објавила и текст који би се могао применити и
на њено превођење француске поезије.20 Тај текст показу је
16
17

18
19

20

Књижевне новине, год. 8, бр. 32 (6. јануар 1957), стр. 5.
Змај, год. 4, бр. 5 (мај 1957), стр. 144–146. У Библиографији Д. Максимовић, коју је ура ди ла Љубица Ђорђевић, а која је обја вљена
у њеној књизи Песничко дело Десанке Максимовић, а затим и у
10. тому Целокупних дела Д. Максимовић, на ла зимо и следећи
податак: Жан Ришпен / Превела Десанка Максимовић, Глас пионира, бр. 10 (1957), стр. 8.
Багдала, год. 13, бр. 144 (март 1971), стр. 4–5.
Књи жевне новине, 33: 628 (1981). Овде ва ља на помену ти да је
Д. Максимовић превела са француског и песме аутора који нису
би ли Францу зи, као што је „Ви вере мементо“ Ива на Франка,
обја вљена у Књижевним новинама, год. 8, бр. 43/44 (14. јун 1957),
стр. 5.
Д. Максимовић, „Ка ко су превођене песме у XIX књизи М. Горкога“, Књижевне новине, 2, 47 (22.11.1949). Унето у: Д. Максимовић,
Целокупна дела, V, стр. 338–342.
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да за њу чин превођења подра зу мева идентифика цију са
„ду шом“ песме, неку врсту са звучја између расположења
изра женог у песми и личних доживљаја и сећања преводиоца и да је то са звучје за њу ну жни услов преводилачког
поду хвата, односно да она може да преводи само оне песме
са којима се та сазвучја успостављају. Први корак је препушта ње осећа њу, као да пише за себе, а затим ра ционална
провера да ли постоји и неки бољи израз. Чини јој се успешније када се тако ради, него када се прво преводи дословно
па после препевава. Из тога се може закљу чити да преведене песме на неки начин изра жавају и доживљај света самога
преводиоца, односно да принцип селекције при превођењу
одговара не само потребама оних који су је ангажовали, него
и Десанкиним личним склоностима и њеној поетици.
Да би се указало на принцип селекције којим се Десанка
Максимовић ру ководила у свом преводилачком ра ду, потребно је узети у обзир културни и књижевни контекст у
који се њено ствара ла штво укљу чу је. У српској и уопште
европској и светској поезији XX века могу се издвојити две
стру је: поезија која следи пут Малармеа и француског симболизма, која на пу шта конкретну стварност, тра гајући за
су штинама и препу штајући иницијативу речима а затим, у
ду ху авангардних стру јања, експериментишући са поетским
језиком и често изазивајући шок (песници српске авангарде,
Т. Манојловић, С. Винавер, српски неосимболисти, Миљковић, Ву кадиновић, И. В. Лалић, Б. Радовић), и поезија једноставног израза која у својој рефлексивности и исказивању
уну трашњих немира јасној речи претпоставља наговештаје,
али у тим на говештајима не за па да у херметизам, поезија
којом аутори исказу ју своја интимна осећања не напу штајући конкретан свет и остајући окрену ти самом животу. Њен
најизразитији представник у Француској је Жак Превер, а у
српској књижевности Десанка Максимовић и Стеван Раичковић. Реч је о песничком опредељењу у коме се, како је уочио
Раичковић, поезија не појављу је „као надградња живота, као
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систем који би у себи подразумевао и спекулативне за хвате“,
него као „начин и облик живота“.21
Десанки Максимовић блиски су романтичари, по изразима осећања, пре свега меланхоличних, али и по опседнутости пролазношћу и смрћу, које су и њене главне теме, као
што показу је и песма „Змија“ која се завршава хераклитовском мишљу да се „у вечности после никад више / сунчати
неће иста змија“ и да „ника да више исти цвет / неће нићи“,22
по непосредној вези са природом чије гласове ослу шку је
приликом својих шетњи шумом, а када је у питању Ламартин,
и по ономе што је писао о Србији, којој је посветио доста
страница,23 задржавајући се приликом проласка кроз њене
крајеве пред Ћеле-кулом крај Ниша. „Почела сам свој књижевни рад поезијом, поезијом осећања и углавном у њој остала; развијала сам се под утицајем исте такве наше, француске
и руске поезије“, бележи њене речи Милорад Р. Блечић у својој књизи Десанка Максимовић. Живот праћен песмом.24
Вињијева четири стиха без наслова (који започињу: „Што
је слатко, што је слатко слу шати приче“) и Игоово „Зимско
вече“, који се налазе међу песмама објављеним у листу Змај
под заједничким насловом „Француска поезија“, изра жавају
романтичарско су протстављање топле интимности собе у
којој се, заштићен од удара спољашњег света схва ћеног као
угрожа вајући фактор, човек несмета но препу шта својим
21

22

23

24

Стеван Раичковић, „Између тајне и отаџбине (О поезији Десанке
Максимовић)“, у: Десанка Максимовић, Песме, Нови Сад – Београд, Матица српска – Српска књижевна за дру га, 1969, стр. 10.
По речима са ме Д. Максимовић, ова песма спа да у њене најдра же
песме, које „представљају жал за пролазношћу а у исто време изра жа вају неу митност живота“ (V, 503).
О Ла мартиновом проласку кроз Србију и односу према Србима,
видети: Алфонс де Ла мартин/Alphonse de Lamartine, Списи о Србима / Les Écrits sur les Serbes. Двојезично издање. Избор, превод
и коментари Јелена Новаковић, Београд, Утопија, 2006.
М. Р. Блечић, нав. дело, стр. 153.
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сањарењима. Вињијева песма евоцира децу која слушају приче из старих времена у топлој соби док напољу пада снег и
ду ва ветар, док Игоово „Зимско вече“25 дочарава атмосферу
хладне и магловите зимске вечери, у којој гладни вукови спавају, док у топлој соби, под светлошћу лампе седе мала деца.
Обе песме намењене су деци јер их је, како стоји у напомени,
Д. Максимовић преузела из једне „француске антологије за
децу“, коју ми, међу тим, нисмо успели да прона ђемо. Овде
треба напомену ти да се у списку њене ру кописне заоставштине налазе преводи још две Игоове песме које су остале
необја вљене: „Игра“,26 која би се такође могла укљу чити у
поезију за децу и „Једрилица“27, исписана на истом листу хартије на коме и „Срећа“ Пола Фора, која је такође ушла у помену ти избор песама за децу, па се може претпоставити да је
Д. Максимовић превела те две Игоове песме зато што су одговарале њеној намери, или што су се можда и оне налазиле
у помену тој антологији, а да их је после избацила јер јој је за
објављивање била потребна само једна песма.
Песме француских аутора које је Десанка Максимовић
превела несумњиво одговарају њеном интересовању за поезију за децу, коју је и са ма писа ла, а коју често није разликовала од поезије за одрасле. „Ја волим да сањам, а то се може нека жњено у књижевности за децу. Волим да се шалим,
а и то је пријатно деци. Она воле да се смеју или да плачу,
средина их не привлачи. Волим да неограничено веру јем у
правду, у равнотежу у свету, а и то је дозвољено у књижевности за децу“, ка же она.28 У њен избор ушли су, поред помену та два велика романтичара, и код нас ма ње познати
песници који представљају или настављају романтичарске
25

26
27
28

У питању је песма „Choses du soir“ из збирке L’Art d’être grand-père.
Вид. Victor Hugo, Poésie, II, Paris, Seuil, 1972, стр. 523.
То је песма „Chаnson de grand-père“ из исте збирке, нав. дело, стр. 555.
Нисмо успели да прона ђемо која је Игоова песма у питању.
М. Р. Блечић, нав. дело, стр. 151.
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тенденције и чијим је „стањем ду ше“ и са ма српска песникиња могла да се прожме јер је у њима нашла изразе својих
сопствених осећа ња и расположења и тематику која јој је
блиска: Гијом Вјене (Guillaume Viennet, 1777–1868) са својом
најпознатијом песмом „Пад жира са гране“29, која се појавила у оквиру његових Басни (Fables, 1843), а која подсећа на Ла
Фонтенову басну „Le gland et la citrouille“, Франсис Јар (Francis
Yard, 1876–1947), који је Д. Максимовић близак вероватно
зато што опева природу и слави своје нормандијске сеоске
корене и што, као и она, изражава љубав према животињама
и птица ма; засту пљен је песмом „Шева“ која дозива своје
одлетеле и у небеским пространствима изгубљене птиће, са
осећањем меланхолије коју је и она сама у својој поезији изра жа ва ла слика ма птица; ту је и Морис Фомбер (Maurice
Fombeure, 1906–1981), гимназијски професор књижевности
који је до краја живота остао везан за своје сеоске корене у
Поатуу, са песмом „Краљев столар“ која на шаљив начин изражава често неразрешиву супротност између жеље и стварности, чак и када је носилац те жеље један краљ; затим познатији Пол Фор (Paul Fort, 1872–1969), песник једноставних
радости, пријатељске природе, љубави, који је из својих балада избацио сваки интелектуализам да би изразио осећања
свих људи на начин на који се то чини у шансонама, са песмом
„Срећа“ у којој лирски субјект срећу на лази у природи, на
ливади, на таласу поточића, на стаблу јабуке, па Андре Терје
(André Theuriet, 1833–1907) са песмом „Корпар“ која опева рад
овог занатлије, Жан Ришпен (Jean Richepin, 1849–1926), који
је имао доста добру рецепцију и код нас јер су се преводи његових романа и кратке прозе појавили већ двадесетих година
XX века, са песмом „Успаванка“; ту је и белгијски франкофони писац и љубитељ сликарства Грегоар Ле Роа (Grégoire Le
Roy, 1862–1941), чија се поезија одлику је романтичарском
меланхолијом и носталгијом за прошлошћу, како показу је и
29

Ова песма може се наћи и на интернету.
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наслов његове збирке Mon coeur pleure d’autrefois (1889), као
и сама песма „Прошлост преља“ коју је Д. Максимовић превела, а која помало подсећа на чу вени Ронсаров сонет Јелени
„Quand vous serez bien vieille“, али са нагласком, не на пролазности и епику рејском Carpe diem, него на романтичарском
сањарењу преље која замишља да је дете и „игра старинску
игру неку“. А то одговара ономе што је Д. Максимовић рекла
у разговору са Милошем Јевтићем: „Ја сам се прво обратила
деци присећајући се свога детињства, затим ми је моја склоност ка бајци помогла да се деци приближим тим књижевним
родом, у коме сам се, чини ми се, опет некако вра ћала у детињство, у природу виђену у то доба живота“.30 Јер детињство
је оно што обележава саму човекову психу и одређу је целоку пан његов поглед на свет и живот.31
Десанки Максимовић није блиска парнасовска поезија,
ни по потискивању осећања ни по песничком поступку заснованом на правилном структу рирању и обликовању поетске грађе, које код ње усту па место наговештајима, сазвучјима и музикалности стиха, што је приближава претеча ма
и умереном крилу француског симболизма, као што је био
слу чај и са Јованом Ду чићем, једним од њених првих узора.
Парнасовском и ларпурлартистичком цизелирању које песме
претвара у готјеовске „емаље и камеје“, у виртуозне драгуље
пома ло хладне лепоте, она су протста вља спонтани израз,
сматрајући да упра во прве песме, ка да песник „није знао
никаква правила о писању стихова, спадају у најбоље“ и да
30
31

Милош Јевтић, Десанкина казивања, стр. 50.
„Детињство и оно што смо у њему доживели збиља је извор свих
на ших сна га и инспира ција. лепоту којој смо се та да дивили не
помрачи ниједна с којом се после срета мо. Мени ниједно море,
ниједна равница не могу за менити брда, нити ми иједна река и
њен хук могу помрачити лепоту горских потока и њихов жубор.
Речима које смо у де тињству нау чи ли најлак ше се и најра дије
изра жава мо“, ка же она дру гом приликом (Нав. М. Р. Блечић, нав.
дело, стр. 147).
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„књижевни занат може да убије дело, да му одузме свежину,
убедљивост, ако књижевни израз, начин, не долази спонтано,
неодвојиво од садржине, ако вештина казивања у неком делу има већу вредност од суштине, оно већ не може да се убраја у најбоља дела“,32 па су јој стога ближе песме „које се ра ђају наједном па тек онда за пису ју, него песме измишља не,
констру исане“, а нарочито стихови „где је оно што се у њима
зове поезијом негде између речи“.33
У том контексту, неки сасвим безначајан догађај, као што
је пад жира са гране, приказан у истоименој песми Гијома
Вјенеа, који у страшљивим очима добија готово космичке
размере, за Десанку Максимовић постаје носилац тајне, као
што показу је и њена рана песма „Сеоски поток“ која се завршава евокацијом тог тајанственог па да: „Жир се одрони
с бу кве / и шарени шљу нак вира / заклони та лас кру жни.“
Оно што је у песми Гијома Вјенеа евоцирано помало ша љивим и ироничним тоном добија обележје неког нејасног и
готово чудесног збивања, „нечег без сврхе, а лепог, загонетног“, како је уочио Стеван Раичковић, нечег „преко чега се
на крају склапао талас кру жни, скривајући негде у некакву
дубину ту загонетну слику“, остављајући дечака у недоумици
„да ли је та слика уопште била и изречена?“.34 Тај поетски ефекат који се налази „између речи“ Д. Максимовић је могла наћи
и у једној од пет песама Жан-Марка Бордијеа,35 објављених у
32
33
34
35

Нав. Блечић, нав. дело, стр. 154–155.
Помену то писмо Д. Недељковићу, наведено у Споменици, стр. 966.
Стеван Раичковић, нав. дело, стр. 8–9.
Жан-Марк Бордије (Jean-Marc Bordier, 1940), који је био професор
руског језика на Универзитету у Поатјеу и сарадник часописа La
Nouvelle Revue Française (1966–1971), припремио је бројне преводе
руске поезије за тај часопис, као и за изда вачке куће Gallimard и
L’Age d’Homme, а преводи и српску поезију. Вид. Poèmes serbes.
Trad. en vers de Jean-Marc Bordier. Beograd, Plato, 2002. Са да сарађу је на пројекту „Serbica“ чији је ру ководилац Миливој Сребро,
професор српске књижевности на Универзитету Бордо 3.
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њеном преводу у Књижевним новинама. Стих „Јер дажди му
у срцу као у кру ни“ упућу је на чувенe Верленове стихове „Il
pleure dans mon coeur / Comme il pleut sur la ville“ у чу веној
песми која својом музикалношћу дочарава неодређено осећање сете у сагласности са кишним пределом, а која је нашла
одјека у „Јесењој кишној песми“ Стевана Лу ковића, док стих
„Свод небески ко грдно гробље спава“ подсећа на Ду чићево
бодлеровско „Јесење небо оловно и празно“ у песми „Новембар“. То одговара и склоностима саме Д. Максимовић која је
већ у својим раним песмама дочаравала јесење „часе горчином на ливене“ („Лирска противречност“), „кад је лишће
тихо опадало / кад су сенке у сен слетале“ („Ја и ја“) и каткад
писала у складу са поетичким начелима израженим у Верленовој песми „Art Poétique“ која почиње стихом: „De la musique
avant toute chose“ („Музика пре свега“). Конкретан доживљај
за мењу је чежња чије остварење усту па место непрекидном
приближа ва њу никад достигну том предмету жеље, најјасније изра женом у песми „Стрепња“, а наговештаји каткад
иду до искљу чења песничког предмета, у ду ху симболистичке поезије одсуства, као у песми „Поноћ“: „У високом небу
чуо се крик, / то је зрно неко погодило / над реком, у сребрно крило, / тицу које није никад било“. Му зика је и њено
велико иску шење, како показу је и песма „Опомена“, а догађа
се и да музички ефекат претходи садржају песме: „Неки пут,
као да сам какав композитор, прво ми се роди мелодија неке
Да се Д. Макси мовић интересова ла и за пое зију оних који су
преводи ли српске песнике сведоче и дру ги њени преводи који
се на ла зе у њеној ру кописној заоставштини, као што је превод
песме „Најлепша земља“ Филеаса Лебесга (Philéas Lebesgue, 1869–
1958), који је држао хронику о ју гословенским писцима у часопису Mercure de France и објавио Anthologie des poètes yougoslaves
contemporain s (1919) и Les Chants fémиnиns serbes (1920). Овде
скрећемо паж њу да је у попису те заоставшт ине, објављеном у
X књизи Десанкиних Целокупних дела, његово презиме погрешно
транскрибовано.
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песме“.36 То упућу је на француског носиоца симболистичког
наслеђа, Пола Ва лерија, који је изја вио да се његова песма
„Питија“ појавила у облику осмерца „чија се звучност успоставила сама од себе“37 и уопште на поетику симболиста који
су сматрали да песма настаје као стање језичко-мелодијске
природе. Десанка Максимовић, међу тим, никада није ишла
до крајности коју представља малармеовско „препу штање
иницијативе речима“.
Међу тим, док су се и романтичари и парнасовци и симболисти, незадовољни постојећом стварношћу, често повлачили из света у „кулу од слоноваче“ свога ду ха, у којој су се
препу штали машти, сновима и усамљеничким медитацијама, Д. Максимовић увек остаје у непосредном додиру са светом и са својим земљацима. Природа се за њу не су протставља ни човеку, ни његовој култу ри, него са њим чини готово
недељиву целину.
Текстови дру гих аутора за њу су повод да изрази сопствена схватања која често одговарају ду ховној атмосфери
времена у коме живи и ствара, као што је осврт на отворено
писмо Сергеја Обрасцова, под насловом „Уметност је увек
оружје“, упућено енглеском писцу Вилијему Маковену поводом чланка у коме је овај тврдио да је „позориште изнад
борбе“, писму у коме Обрасцов, у ду ху поетике соција листичког реа лизма, од лучно одба цу је његов став. У истом
тексту, она се осврће и на чланак „О ’жрецима људског ду ха’
и издајницима људског рода“ Александра Исба ха, објављен
у Новом миру. Ту се наводе изјаве неких француских писаца
као што је Флоберова да треба „живети за сопствени позив,
пети се на кулу од слонове кости и бора вити та мо сам са
својим машта ма...“, или речи Пола Ва лерија: „Нема ничега
36

37

Д. Максимовић, „Усред природе нау чила сам говор нему штих“,
Борба, 24. XI 1963, стр. 10.
Paul Valéry, Oeuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1957,
стр. 1338.
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осим мене. Нема ничега осим мене. Нема ничега осим мене,
мене, мене... Ја без жа љења могу да изгубим колико хоћете
читалаца“, које „нељудски звоне“; или речи песника декадената који су пропагирали одрицање од читалаца (V, 334).
Иако у помену том тексту не саопштава изричито свој
суд, чини се да је ово затварање у „кулу од слоноваче“, које
совјетски аутори оштро критику ју, неприхватљиво и за Десанку Максимовић која је и сама писала анга жоване песме,
као што је „Крвава бајка“, а која, у тексту „Луј Арагон и Лујза
Триоле у Москви“ (1946), подсећа на Арагоново ангажовање
у борби против вишијевског режима, констату јући да су он
и Елза Триоле „прави представници француске књижевности“ (V, 326). Арагон је иначе уживао велике симпатије српских
кому ниста, а био је и радо виђен гост код послератног амбасадора Ју гославије у Паризу, Марка Ристића, све до резолуције Информбироа када су се француски кому нисти сврстали на су протну страну. Али песнички анга жман није тема
којом се Д. Максимовић бави само у првим послератним годинама, када су ови текстови написани, у време жустрог пропагирања социјалистичког реализма, који јој можда у неким
својим аспектима и није био сасвим туђ, али коме се у својој
поезији није приклонила. Њено схватање анга жмана био је
пре свега дубоко прожето ху ма низмом и осећа њем тесне
повезаности са својим завичајем и својим народом: „Као што
је природно да се сваки човек у значајним, особито трагичним, трену цима свога народа анга жу је, да не посматра себично и хладно што се око њега збива, природно је да се и
песника који би требало да је представник најбољих, косне
судбина народа коме припада. Они којих се не такне судбина и патња њихове земље значи да су недовршени као људи
или да су су више млади, да не могу да изађу из рођеног срца
или да су однарођени“, ка же она.38 У том контексту, Виктор
Иго би јој био ближи од Алфреда де Вињија, иако она нема
38

Нав. М. Р. Блечић, нав. дело, стр. 150–151.
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претензију да буде „звучни одјек“ свога времена, него само
остаје у непосредној вези са пределима и људима свога краја.
Десанка Максимовић се не опредељу је унапред за одређени књижевни посту пак или одређену тематику, него пише
спонтано, онако како одговара њеном тренутном надахнућу.
„Ја никада себи нисам постављала програм како ћу да пишем,
никада нисам рекла: сада ћу прећи на овај или онај правац“,39
каже она 1957. године. А једном дру гом приликом: „У сваком
правцу осећамо поезију. Наравно, тамо где је има. Тра жим
и не браним се од лепоте ма одакле она долазила. Може да
ме приву че и поезија Васка Попе са његовим асоцијацијама,
сажимањима и рефлексијама које врцају из сваког стиха, али,
исто та ко могу да се оду шевим и песма ма Славка Ву косављевића, њиховом тананом грацилношћу.“40 Романтичарска
тежња ка да љина ма коју изра жа вају многе њене песме, а у
којој се пројекту је извесна несагласност са светом и уда љавање од реалности, по мишљењу неких истра живача њеног
дела, може се повезати и са су матраизмом Милоша Црњанског.41 Она не одбацу је ни традицију ни модернистичка струјања, тежећи некој врсти еклектичке поетике која прихвата
слободан стих, која обу хвата разне видове књижевног стварања, и традиционалне и модерне, али без оног прекорачења
граница и оне искљу чивости којима се одликовала авангардна књижевност: „Ми смо се трудили да на ђемо себе не подцењу јући Ракића и Ду чића. Нисмо сматра ли да је све што
они пишу ништавно и за бацање и да је наше само зато што
је свеже једино вредно и ново...“.42
У контексту тог става прихватања, тог великог ДА које
Д. Максимовић упућује и животу и стварању, треба посматрати
39

40
41
42

Нав. Љ. Ђорђевић, Песничко дело Десанке Максимовић, Београд,
„Пешић и синови“, 1998, стр. 62.
Г. Олујић, Писци о себи, стр. 105.
Вид. Љ. Ђорђевић, нав. дело, стр. 64.
Г. Олујић, Писци о себи, стр. 106.
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и њену потребу да изрази и тамну и сунчану страну света,
која се испољава и у њеној рецепцији поезије дру гих песника, па тако и француских којима је посветила своју преводилачку па жњу. У песмама Жан-Марка Бордијеа преовлађу ју
меланхолија, осећање бесмисла, присуство смрти, како указу ју већ сами њихови наслови и инципити („Пролеће црно
земљу поткопава“, „Пастернаков гроб“, „Овог пролећа одвећ
плаво лишће мре“), тако да се Бордије појављује као оличење
оне тамне стране света и Десанкине душе којој је близак словеначки песник Алојз Градник. У ту категорију могла би се
сврстати и Дениз Жа ле (Denise Jallais, 1932), која стану је у
„кући која плаче“ („За издавање“) и опева „Жалосно ју тро“43,
прожимајући своју поезију ту гом због изгубљеног детета
(„Успаванка за мртво дете“), као и активна феминисткиња
Франсоаз д’Обон (Françoise d’Eaubonne, 1920–2005)44 у чијим
стиховима преовлађује суморно расположење, безнађе које је
производ њеног искуства, дискриминације због сиромаштва
у детињству, а које се осећа и у двема песмама из збирке Демони и чуда (Démous et merveilles, Seghers, 1951) које је Д. Максимовић превела и објавила. То су две бодлеровски провокативне песме, „Исмејана муза“ која се изру гу је светини и
„Измождени песник“ чији почетак уводи нерваловску тему
црног сунца: „Слу шам у мени нараста црно сунце смрти“.
Али Десанки Максимовић је близак и „сопрански“ Отон
Жупанчич, са својом виталистичком и пантеистичком визијом
43
44

Denise Jallais, Matиn trиste, Seghers, 1952.
Франсоаз д’Обон је била и борац за права жена и свих врста мањинских гру па, потписница Манифеста 121 у прилог бораца за ослобођење Алжира, један од оснивача Покрета за ослобођење жена
1970, Екологије феминизма 1978, итд. Пријатељица Симоне де Бовоар, написала је књигу Le complexe de Diane, érotisme ou féminisme
(1951), која представља одговор на Други пол и увела је у употребу
у француском језику реч „fallocrate“, а Д. Максимовић помиње и
роман Comme un vol de ger fauts (Као јато соколова), који је добио
награ ду чита ла ца 1947. године.
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света и природе, која има и свој социјални аспект, а са њим,
може се рећи, и сви они француски песници који опевају
идилични сеоски живот и природне лепоте, код којих је
природа пријатељска, тесно повезана са човеком, посматраним као њен део, а што долази до изра жаја и у пасторалним
слика ма у њеној збирци Зелени витез. Тој поезији, која одбацу је поноћно сунце понора и смрти у корист дневног сунца као извора светлости и живота, припадају, може се рећи,
песници попут Франсиса Јара и Пола Фора или песникиње
Клер Гол (Claire Goll, 1890–1977), чије је две песме из збирке
Индијанске песме45 (Chansons indiennes, Seghers, 1952) Д. Максимовић превела. Прва је „Песма тра жиоца“, у којој лирски
субјект силази сам у шуму, чу је њене гласове и, ишчеку јући
љубав (као што у природи вук има своју женку у планини и
уопште сва жива бића имају свог партнера), обраћа се земљи,
дру гарици божанског управљача и пита је где је она. Дру га је
„Песма коња“ из племена Нава хо, који припада „богу сунца“,
„рже радосно“ и „пропиње се на кожама ску поценим“, док се
„његово потомство вечно множи“. То одговара склоностима
саме Д. Максимовић која се родила усред природе и навикла
се да слуша и разуме њене гласове и за коју се још у детињству
„скоро изједначио човек са осталим живим бићима“, а она
већ тада „нау чила говор немуштих“.46 Природа и пасторални
предели провлаче се и кроз низ дру гих песа ма које је она
превела. Жанин Фукс (Janine Fuchs) у својим „песничким
минијату ра ма“ евоцира море, та ласе, песак, изра жа вајући
„на ду су трашњице“47, што одговара Десанкиној вери у коначну победу добра која је била својствена и Виктору Игоу,
а Ан Миракл (Anne Miracle) опева пастире, козе, стоку и
45

46

47

У Напоменама у оквиру Целокупних дела стоји: „Индијске“, док је у
оригиналном Десанкином запису, написано правилно: „Индијанске“.
Д. Максимовић, „Усред природе нау чила сам говор нему штих“,
Борба, 24. XI 1963, стр. 10.
Janine Fuchs, Demain l’espoir – cent miniatures poétиques, Paris, Promotion et édition, 1967.
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уопште сеоску атмосферу и пасторалне пределе у пролеће
када се одбацу је зимска одећа и започињу пољски радови.
Пролеће је главна тема и у најпознатијој песми француског
песника из прве половине XV века, Шарла Орлеанског, „Le
Printemps“, чији се превод налази у рукописној заоставштини
Д. Максимовић.48 За природу се везује и песникиња особеног
на дах нућа, Јанет Делетан Тардиф (Yanette Delétang-Tardif,
1902–1976), која је припа да ла „Школи из Рошфора“, гру пи
песника који су желели, како пише њен оснивач, Жан Бу је
(Jean Bouhier), да „казују своје стихове пред лицем света, да
их помешају са ритмовима природе, са шумом дрвећа, воде,
да их помешају са животом“. Али се надахњивала и Валеријем,
а били су јој блиски и песници попут Нервала и немачких романтичара или Коктоа, блиског надреалистима, обожаваоцима Маркиза де Сада, а донекле и његове супротности, аустријског писца Леополда фон Сахер-Мазоха који је дао име „једном
пределу скривене наше грамжљивости, једној области у насеобинама нечастивог“.49 Три њене песме из збирке Ноћ времена
(La Nuit des temps, Seghers, 1951) које је Д. Максимовић превела („Сакер прича свој сан“, „Одмор“ и „Песма дојиље“) прожете су ду хом Сахер-Мазоха, кога песникиња жели да ослободи
тамнице његове репу тације, „зидова његове историје“, како
би са њом заспао испружен на трави „као чобанин у ливадском
биљу...“ („Одмор“), док дојиља, пореклом из рутенског народа
словенског, одбија краљевске брачне понуде да би побегла у
шуму и сакрила се међу биљкама, одбацује живот у краљевској
палати и затворене собе у којима се одвијају необична сексуална искуства, да би живела у непосредном додиру са природом („Песма дојиље“), што сасвим одговара и поезији саме
Десанка Максимовић, увек усмерене ка природи.
Поезија помену тих песникиња сведочи о интересовању
Десанке Максимовић за женско писмо, схваћено у најширем
48
49

У рукопису насловљене „Песма“.
Марко Ристић, Без мере, Београд, Нолит, 198р, стр. 113.
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смислу, иако се сама никако није сврставала у феминисткиње. Од 43 песме француских аутора које су се у њеном преводу појавиле у нашим часописима, 29 припадају песникињама код којих она најчешће налази љубавну тематику, често
прожету сетом и осећањем пролазности, што је својствено
и њој самој,50 али и модерној књижевности уопште.

Десанка Максимовић на француском
Десанка Максимовић је одржавала везе се Француском,
нарочито са издавачем поетских збирки, Пјером Сегерсом
који је, приликом њи ховог сусрета 1968. године, „са пу но
симпатија говорио о нашој поезији, а знао ју је сарађу јући са
Зораном Мишићем, и нашим песницима Васком Попом и
Миодрагом Павловићем“, како читамо у њеном пу тописном
тексту „Привремени Французи“.51 Сегерс је објавио Мишићеву антологију савремене ју гословенске поезије у француском преводу, у којој се налазе и две песме Десанке Максимовић,52 а песничке збирке у издању његове издавачке куће
биле су и главни извор који је Д. Максимовић користила у
својој преводилачкој активности.
50

51

52

„Како је љубав у животу жена ствар ва жна, у делу жене песника
она је најчешћи са држај, најсна жнији подстицај на писање, најза хвалнија инспирација. Прво се пише о томе да се жели волети,
да је срце спремно да се преда; после се пева да се воли, да се пати;
и најзад се сећа да се једном волело. Тако кроз цело стваралаштво
жене песника љубав се провлачи као светла нит, као траг сузе. Уз
осећа ње љуба ви код мене се често везу је осећа ње прола зности,
жа љење за мла дошћу“ (Нав. Блечић, 150).
Нав. према: Д. Максимовић, „Пра зници пу това ња“, Целокупна
дела, V, стр. 182.
Zoran Michitch, Anthologie de la poésie Yougoslave contemporaine,
Paris, Pierre Seghers, 1959. Са држи песме Д. Максимовић: „На бури“ („Dans l’orage“) и „Србија је велика тајна“ („À la mémoire de
l’Insurrection“).
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У Библиографији ју гословенских дела на француском
језику, која обу хвата период до 1930. године,53 на ведене су
две њене песме које су се појавиле у преводу на француски.
Прва, „Le revoir“54 француски је превод песме „Саста нак“
(вид. Целокупна дела, I, стр. 340), а преводилац је означен
иницијалима Б. Ј. Дру га, „Désir“,55 француски је превод песме
„Чежња“ која ће се, под истим насловом, али у дру гом преводу, појавити и у француском двојезичном издању њених
изабраних песама под насловом Choix de poèmes које је објавила издавачка кућа Грасе 1971. године,56 у преводу који су
сачиниле Дивна Денковић Братић и Жанин Фукс.
У вези са овим француским издањем Десанкиних песама, треба помену ти већ више пу та на вођено писмо које је,
како сазнајемо из Културног додатка Политике од 14. маја
1988, преводиоцу, Дивни Денковић Братић, упу тила позната француска списатељица Маргерит Јурсенар, која изворе
лепоте Десанкиних песа ма на лази у њиховој везаности за
родно тле и прожетости љубављу према човеку:
Примите сву моју за хвалност за ваше жеље и за стихове
Десанке Максимовић, чији сте превод били љубазни да
ми поша љете у лепом издању упоредних језика. Неке од
тих песа ма веома су лепе, нарочито оне везане за земљу,
за моћно тло ваше земље („Сељакова смрт“, „Воћњаци“,
„За земљу где војска пролази“), или оне које изра жа вају
смисао једне природне античке законитости („Човек са
Балка на“), или још у којима је неизмерно са милости за
људе уопште („За оне који посрћу“...).
53

54
55
56

Pavle Popović, La littérature yougoslave. Extrait du Monde Slave, Juillet-Août-Septembre 1930 suivi d’un Essai de Bibliographie française de la
Littérature yougoslave par Pavle Popović et Miоdrag Ibrovac, Extrait
du Monde Slave, t. II, Mai 1931, p. 24. Помену те песме не на лазе се
у библиографији Љубице Ђорђевић.
Revue yougoslave, II, (décembre 1920), str. 532.
Les Nouvelles yougoslaves (13 avril 1929), str. 3.
Desanka Maksimović, Choиx de poèmes. Traduction de Divna Denković Bratić. Adaptation de Janine Fuchs, Paris, Jean Grassin, 1971.

365

Над целокупним делом Десанке Максимовић

Хвала на послатој збирци. У епохи где се поезија уста љује личним делиријем, за за вист је језик и народ који су
још способни да изразе овакав лиризам епског призву ка.
Наравно да сам у превођењу много користи ла српске
ба ла де средњег века, и слу ша ла њихово извођење на нашем језику, што ми је драго сећање....57

У рукописној заоставштини Д. Максимовић, под шифром
З.003, број фасцикле 1921, налазе се четири њене песме које
је превео Шарл Десфрез:58 „Опомена“ („Un avis“), „На бу ри“
(„Sous l’orage“), која је, у дру гом преводу, унесена и у помену ту Мишићеву антологију на француском језику, као и
„Покошена лива да“ („Le pré fauché“) и „Предосећање“ („Le
Pressentiment“), које су објављене, у другом преводу, и у француском издању Десанкиних изабраних песама.59 Уз песме је
и писмо које јој је упу тио Шарл Десфрез 3. јануара 1967. године, обавештавајући је да је још 1951. превео помену те песме
и образла жући своју слободу у превођењу бригом да њене
песме приближи „француском уху“.
У новије време, појавио се још један двојезични избор песама Д. Максимовић под насловом Пролећем опијена. Изабране
57

58

59

Наведено према: Радован Поповић, „Животопис Десанке Максимовић. Песникиња душе Србије“, у: Д. Максимовић, Целокупна дела, т.
10, стр. 38. Међутим, по оцени Николе Бертолина, овај превод, због
одсуства рима, неких стилских померања, као и самог избора песама, „може да обавести француске читаоце о темама у поезији Десанке Максимовић“, може да им открије „местимични блесак успеле
песничке слике и неочекиваног сликовитог детаља“, али им „не може омогућити да допру у тајанствене пределе ове поезије, у њене
стишане лирске олује“. (Н. Бертолино, „Две књиге наших песника
на француском“, Мостови, јули-септембар 1972, св. 3, (11), стр. 266).
У попису ру кописне заоставштине Д. Максимовић (X, 866), презиме преводиоца (Charles Desfraises) погрешно је транскрибовано,
на основу озна ке са ме Д. Максимовић („Преводи мојих песа ма
Шарл Десфре“). У питању су ране песме, које су у првој књизи Целокупних дела, објављене под насловом Песме (1924), а не песме из
збирке Тражим помиловање, како стоји у попису.
Било би занимљиво упоредити ове преводе, који су сасвим различити.
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песме / Enivrée par le printemps. Poèmes choisis (Избор и превод
на француски Милица Домазет, Београд, Драганић, 1998).60
Анализа свих ових превода представљала би посебну студију.61

Закључак
Из напред реченог може се закљу чити да су бора вак у
Француској и француске лектире оставили јасан траг у стваралаштву Десанке Максимовић којој су и по темпераменту
и по надахнућу и по песничком поступку били блиски они
француски песници и песникиње који нису бежали из света
и живота у затворени простор свога ду ха и своје поезије,
него су остали у непосредном додиру са тим светом, а поезију посматрали као један вид самога живота.

Jelena Novaković
DESANKA MAKSIMOVIĆ CONSIDÉRÉE DANS
LE CONTEXTE DES RELATIONS FRANCO-SER BES
Résumé
Cette communication examine l’oeuvre de la poétesse serbe
Desan ka Mak si mović en la considérant dans le contex te des
relations franco-serbes. Tout en étant orientée sur tout vers les
60

61

Ни ова књига не налази се у библиографији Д. Максимовић објављених у оквиру њених Целокупних дела.
У узајамном ката логу Народне библиотеке Србије, на ла зимо и
следећи податак: Тра жим помиловање [Штампа на музика лија]:
циклус песама за сопран и симфонијски оркестар / Станојло Рајичић; текст Десанке Максимовић = Je demande grâce: cycle des chants
pour soprano et orchestre symphonique / Stanojlo Rajičić; texte de Desanka Maksimović.
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langues et les cultures slaves, D. Maksimović, qui a passé à Paris
l’année universitaire 1924/1925 et qui connaissait bien la littérature française, a entretenu au cours de sa vie des relations avec la
France, surtout avec l’éditeur Pierre Seghers dont les publications
étaient les sources principales de son activité de traduction. Elle
a traduit les poésies de plusieurs auteurs français du dix-neuvième
et sur tout du ving tième siècle, tels que Victor Hugo, Alfred de
Vigny, Jean Richepin, André Theuriet, Grégoire Le Roy, Guillaume
Viennet, Francis Yard, Maurice Fombeure, Paul Fort, Denise
Jallais, Françoise d’Eaubonne, Claire Goll, Janine Fuchs, Anne
Miracle, Yanette Delétang-Tardif. Les vers de ces poètes et de ces
poètesses, qui traitent de l’enfance, de l’amour, de la nature, de
la fuite du temps, sont impreignés, comme ceux de D. Maksimović elle-même, d’une mélancolie vague qui por te des traces
du romantisme.
Cette communication examine aussi les traductions françaises de ses propres poésies, publiées à plusieurs reprises en
France et en Serbie.
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Радован Вучковић (Београд)

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ У ПОРЕЂЕЊИМА

Апстракт: Циљ овог текста јесте да ука же на разлике и
сличности између једног дела поезије Десанке Максимовић
и песама чилеанских песника Нобеловаца, Габријеле Мистрал
и Пабла Неруде. Можда су и историјске околности одредиле
да се у поезији наше песникиње и у песмама двоје Чилеанаца профилишу, поред стандардне љубавне лирике, и певање
о родној земљи и социјалним темама, о прошлости и историји. Десанка Максимовић би због тога спадала у категорију
песника који су ближи ју жноамеричким песничким искуствима него европским истога времена, па је било потребно
сагледати је и у том контексту.
Кључне речи: Габријела Мистрал, Пабло Неруда, љубав,
исповедна женска лирика, природа, социјална и ратна поезија, песничка реторика.
Књижевни преводилац Загорка Илић је записала на једном
месту, говорећи о скромном интересовању за нашу књижевност у Латинској Америци и помињући Андрићев есеј о Боливару, следеће: „Такође је избор песама Десанке Максимовић у
преводу Наде Салас у двојезичкој едицији Нолита 1976. наишао на најпохвалнију критику у Венецуели. ’Није право да
три стотине милиона људи који говоре шпански на три континента (мисли се на Латинску Америку, Шпанију и Филипине) буду лишени уживања у чистој лепоти поезије Десанке
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Максимовић?’“1 Ове похвалне речи о поезији Десанке Максимовић могао је да напише само човек из тог дела света који је
у песмама наше песникиње пронашао нешто што се поклапа
са критеријумима вредности који преовлађују тамо и који указују на подударности певања у два далека земаљска подручја.
Пошавши у мају месецу ове године на пут у три латинско-америчке земље (Перу, Боливију и Чиле) понео сам са собом
две књиге песама чилеанских Нобеловаца Габријеле Мистрал
(Сонети смрти и друге песме) и Пабла Неруде (Песме љубави
и наде). Желео сам, по свом путничком обичају, да их читам
за време дугих вожњи авионом, а још дужих чекања на аеродромима у интерконтиненталном и унутрашњем авионском
саобраћају. Читао сам их где год ми је то било могуће, а и за
време ноћних несаница у нади да ће ми повратити прекинути
сан. За мене је читање њихових песама био прави доживљај,
а и увод у упознавање макар и узгредно, њихове родне земље
Чилеа. Занимљиво ми је било да, док сам читао њихову поезију, су ми у свести искрсавале поједине песме Десанке Максимовић, а цело њихово песничко искуство опомињало ме је
на нашу песникињу. Сетио сам се да је све троје песника припадало приближно истој генерацији и проживљавали су у
светским оквирима блиске дилеме и били изложени сличним
менама укуса и стилова. Габријела Мистрал (рођена 1889) девет година је старија од Десанке Максимовић (1898), а ова шест
година старија од Пабла Неруде (1904). Због тога су и морали
у нечему бити сродни и разликовати се према индивидуалним
особеностима и доживљајима у свом личном животу.
И кад сам по повратку с путовања узео и поново прочитао
песме Десанке Максимовић из прве половине 20. века, а остале
читао у прегледу у оквиру Целокупних дела, увидео сам како
су моје слутње биле оправдане и како Десанка Максимовић
1

З. Илић, „Везе на културном, посебно литерарном плану, као спона
између Латинске Америке и наших народа“, Латинска Америка и
савремени свет, Југословенско удружење латиноамериканиста – Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1955, стр. 150.
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може да се сврста у исту категорију песника који нису превише били заинтересовани за промене које су се дешавале у
књижевности њиховог времена и за измене песничких техника и стилова. Више им је било стало да следе импулсе своје
природе и један у датом тренутку одабрани начин писања,
усаглашен са темама које су тада биле доминантне. Њих су
привлачиле животне околности и оно што се тицало њихових
родних земаља, и о томе су настојали да певају. Нигде нисам
могао наићи на податак да се наша песникиња заинтересовала за неко од двоје чилеанских песника који су добили Нобелову награду за књижевност у блиско јој време (Мистрал 1945,
а Неруда 1971), и непознато ми је какав је био њен однос према њима, иако их је сигурно читала. Али то није толико ни
важно колико околност подударања, уз неопходне разлике,
њихових тема, па и песничких стилова.
Посебно је интересантна блискост између стихова Габријеле Мистрал и Десанке Максимовић, иако су њихове животне судбине различите. Десанка Максимовић потицала је
из свештеничке и учитељске породице са осморо деце у којој је живот текао према унапред задатим правилима строгог
патријархалног реда и наизглед срећно. Габријела Мистрал,
напротив, проживела је несрећно детињство – отац је напустио породицу, а са мајком и сестром није се слагала, тако да
је рано била упућена на саму себе и самостално снала жење
у животу. Услед тога и њена поезија је тврда и опора и у њој
доминирају осећања и спознаје о трагичности живота, па је
песничка рефлексија обележена тамним тоновима. Десанка
Максимовић, напротив, пева полетно и у њеној песми слу ти
се радост чак и онда кад говори да је тужна и несрећна. Више
је то мла да лачко подвајање пред пра вим животним искуством које тек треба да дође.
Али оно што поезију две песникиње чини блиском јесте
исповедни тон, карактеристичан за претежан део женске
поезије. Исповедност претпоставља отвореност и распричаност и у песничком казивању, па су и њихове песме те врсте
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најчешће ду ге, у слободном стиху и недоследно спроведене
метричке схеме. Често се јављају песме у облику питања са
једним одговором у поенти. Истоветна је у обе песникиње
истовремена преоку пираност личним бићем и интимним
оптерећењима и певање о земљи у којој су рођене, о њеним
митовима и тегобним искушењима прошлости и садашњости,
као и о људским бићима која су се нашла на периферији живота и с тешком муком састављају крај с крајем.
Разлика је ипак међу њима у томе што је Габријела Мистрал проживљавала оно о чему је певала дубље и трагичније је осећала свет у коме живи, а Десанка Максимовић површинскије, али шароликије и распеваније га је представљала
у песми. Отуда је Габријела Мистрал написала релативно мало
песничких књига, и живела је знатно кра ће (умрла је 1957).
Књиге су им се појављивале готово паралелно – три Габријеле Мистрал: Очајање (1922), Нежност (1924) и Разарање (1938),
изашле су из штампе кад и међуратне збирке Десанке Максимовић: Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932)
и Нове песме (1936). По добијању Нобелове награде за књижевност, објавила је још једну збирку песама: Муљача (1954)
и песме о Чилеу које су остале у заоставштини. Десанка Максимовић је наставила да објављује нове књиге песама и објављивала их је све до смрти почетком деведесетих година и по
тој енормној песничкој продукцији, али по ширини и обу хвату различитих тема она може да се мери са Паблом Нерудом,
о чему ће бити још говора. Овде је могуће поредити само део
поезије Десанке Максимовић са песмама Габријеле Мистрал
и то најбоље оне у којима се пева о љубави и перипетијама
женског песничког бића суоченог са ликом мушког партнера.
За Десанку Максимовић се може казати да су готово све
њене песме из прве збирке љубавне, само је питање колико
је истакнут у њима дуални љубавни положај, а колико није.
Кад је писала и објављивала те песме, Десанка Максимовић
је била тек прева лила два десет и две године, а кад их је саку пила и публиковала у једној књизи, навршила је двадесет
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и шест година. Могло би се стога рећи да су то, према тадашњим критерију мима, били младалачки стихови који нису
резултат неког драматичнијег животног и љубавног искуства,
већ пре жеље да се оно догоди или су израз лирских снова о
идеалном младићу и призивања његовог лика у маштањима.
На известан начин ту се ра ди о мла да лачкој љубави која је
оптерећена сновима, очекивањима да ће се нешто догодити,
стрепњама да ли ће се то десити или не, неодређеним жељама да се сачу ва дистанца између лирског субјекта и за мишљеног или стварног лика мла дића. Нема сензуалности у
љубавним песмама Десанке Максимовић. Благе осцилације
осећања између жеље за приближа вањем и стрепње пред
оним шта се може десити видљиве су у већини њених љубавних песама, па и у оним шире познатим међу читаоцима
(„Чежња“, „Стрепња“, „Опомена“, „На бу ри“).
Посебно је карактеристична песма „На бу ри“. У основи
те песме јесте прича о томе како девојка моли мајку да је пусти напоље за време бу ре како би заштитила незнанца од
тамних облака који се надвијају над њим, а за кога не зна да
ли је човек или бор. Цела релативно ду га песма исцрпљује се
у варирању те једине жеље. Песма би могла бити написана и
у прозној форми, па да не изгуби ништа од своје ритмичке и
значењске су гестивности. А као таква она подсећа на Тагорине песме из збирке Градинар. Још у већој мери на Тагорину
књигу асоцирају песме у прози Десанке Максимовић из два
циклуса прве књиге („На одморишту“ и „Огледало“), као и
цела збирка Гозба на ливади поводом које је и било речи у
критици о утицају индијског песника на нашу песникињу.2
А то значи да и у тадашњој лирици Десанке Максимовић,
као и у Тагорином Градинару, нема драматичних осцилација осећања, нити трагичних узнемирења, нити експлозивних
2

Р. Вучковић, „Лирски модел Десанке Максимовић у међу ратној
поезији“, У знаку традиције и авангарде, Гу тенбергова га лаксија,
Београд, 2004, стр. 364–360.
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сензуалних жеља. Песникињина двојница у песми из даљине
гледа љубавни идеал и стрепи пред додиром с њим. Амбијент
у коме се то дешава су пространа поља, шуме, дрвеће и цвеће,
као и у Тагориној лирици. А певајући о љубави, песникиња
ствара нату ристичку бајку у којој су лица негде на граници
стварног и нестварног, а невини љубавници се понашају понекад као принц и принцеза из те бајке. Да није тих узнемирења из тајанственог света рана љубавна поезија Десанке Максимовић могла би се сврстати у неку врсту пасторалне лирике
која се одиграва у идиличном сеоском пејзажу. Ипак, лирски
субјект осећа понекад горчину живота и издвојеност од осталог света („идем путем живота и све ми је горко што се људима горко не чини“).
Међу песмама Десанке Максимовић ретке су оне у којима
би се опевала љубав као сексуални чин и предавање љубавника у еротском надахнућу. Можда је и једина песма те врсте
„Прекор“ из Зеленог витеза – из времена када је песникиња
била превазишла своје младалачке стра хове, али се није ослободила патријархалних моралних стега и осећања кривице
да то што чини са својим драгим није у реду:
Са ми смо. Ветар. Он гледа очи моје.
Добри стари попац успа вљиво свира.
А дедови моји за мишљени стоје
и гледају на нас из својих оквира.
Ка да су помрли, са ма не знам ни ја.
Сви у ру ци црне бројанице носе.
Побожност и благост са чела им сија.
Ветар. Пла хо моје расу ше се косе.
И под пољупцима ко цветови са ми,
трепте очи једне час мрке, час златносмеђе.
А свуда оно нас, по зиду, у та ми,
дедови су моји набира ли веђе.3
3

Д. Максимовић, Целокупна дела, том 1, Заду жбина „Десанка Максимовић“ ЈП Слу жбени гласник, Завод за уџбенике, Београд, 2012,
стр. 139.

374

Р. Вучковић: Десанка Максимовић у поређењима

Зато са ма ситуа ција у овој песми изгледа пома ло гротескна, иако песникиња није хтела да тако буде, поготово у
завршна два стиха где су призвани дедови који су набирали
веђе гледајући то што се одигра ва пред њи ховим очима.
Оваква једна песма не би била могућа у време кад је песникиња стварала своју прву књигу. После објављивања те књиге дошло је до њеног ослоба ђања од патријархалних стега и
слободнијег присту па подручјима интимне телесне љубави.
Таквих ограничења Габријела Мистрал није мора ла да
има: живела је са мостално и ван породице, а уз то кад је
штампа ла своју прву књигу Очајање била је навршила већ
33 године – довољно да се стекну све врсте искуства у животу и љубави и да се о њима ослобођено пева. Габријела Мистрал то није чинила, поготово не у љубавним песмама. Разлог
треба тра жити у трагичним дога ђањима у њеном животу.
Габријела Мистрал је, наиме, преживела велику љубавну драму са Ромелијом Уретом. После тога се разишла с њим, а он
се убио зато што му је пронађен мањак у каси. Тај чин самоубиства вољеног човека Габријела Мистрал доживела је као
личну тра гедију и може се претпоста вити, иако то није у
сагласности са новијим теоријама о самоинтерпретацијама
текста из њега са мога, да је тај чин одредио карактер њене
љубавне поезије и био је узрок трагичне интонације њених
сти хова те врсте. Уоста лом, и наслов прве књиге Очајање
довољно говори о основном лирском тону укупне лирике
Габријеле Мистрал. И по томе се она у основи разлику је од
лирског певања Десанке Максимовић.
Као што је речено, исповедањем о женској интими, дужином песама, варијабилношћу слободног стиха, певањем
о домовинским тема ма две песникиње су сродне, али и их
одваја тамна и трагична искуственост љубавних песама Габријеле Мистрал и уопште њена оштра и понекад су рова рефлексивност. Позиција из које се лирски субјект намеће читаоцу
у стиховима Десанке Максимовић јесте чезну тљиво обраћање драгом који је ту у пределима заједничке нату ристичке
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бајке и сваког тренутка може да дође до њиховог сусрета и
испу њења снова. Габријела Мистрал, на против, призива
драгог који је одавно мртав и песникиња га зове к себи макар
да се јави и да му чу је било какав глас. Њен положај је орфејевски или положај свих песника ранијих епоха који су узалудно трагали за мртвом драгом. Најкарактеристичнији су
у том погледу њени „Сонети смрти“. Песникиња се ту у трећем сонету обра ћа Господу и жали му се на узалудност призивања лика мртвог драгог:
Не могу да га дозовем, нити да га пратим потом!
Његову барку следи црн ветар непогоде.
Врати га мојој ру ци или га ко цвет покоси.4

И наслови појединих љубавних песа ма Габријеле Мистрал говоре довољно о тим тра га лачким песникињиним
искушењима да поврати умрлог драгог и о узалудности чекања да се то деси: „Узалудно чекање“, „Ћу тљива љубав“, „Опет
га видети“, „Напу штена“. Од пет терцина песме „Опет га видети“, песникиња у три прве поставља питање: зар га никад
више нећу видети, а у завршне две одговара:
О, не! Опет га видети, било где,
у вода ма неба, у врелом бездан-часу,
под мирним месецом или у модром ужасу!
И бити с њим ску па кроз сва прољећа
и све зиме, сред загрљаја устрепта лога
око окрва вљеног врата његовога.5

Понекад стихови Габријеле Мистрал добију неочекивану
и бизарну форму, као у песми „Ћуп“. То је прича о глиненом
ћу пу који би песникиња желела да изгради и у његовом труплу сакрије тело мртвог драгог. Четвртом катренском строфом
песникиња на необичан начин поентира своју причу:
4

5

Г. Мистрал, „Сонети смрти“, Сонети смрти и друге песме, превео
Бранислав Прелевић, Народна књига, Београд, 1983, стр. 29.
Иста књига, стр. 32.
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Прегршт прашине што ми се ску пи у рукама вредним
излиће се бешумно ко какве плачне нити,
запечатићу тад ћуп надљудским пољупцем једним,
а мој бескрајни поглед једини плашт ће ти бити.6

Габријела Мистрал блиска је Десанки Максимовић по отвореном певању о ускраћеном материнству. И ту се види у којој
мери су стварни и лични моменти ипак одређујући за избор
мотива и стварање песама једне врсте. Габријела Мистрал у
ду гој „Песми о сину“ са ретком инспирацијом и горчином
местимично се обраћа нерођеном, али вечито жељеном бићу:
Говорих та да: Сина! ко дрво које олиста
пролећем и к небу мла дице своје бу ни.
Сина са раширеним очима једнога Христа,
зачудним челом и устима жудње пу ним!7

Десанка Максимовић се и у поеми Тражим помиловање
обратила цару са молбом да заштити нероткиње, међу које
убраја и себе. Набрајајући све оне за које тражи милост од цара, песникиња на прво место ставља нероткиње: „За нероткиње“. Притом је навела древне песникиње и сањарке, а међу њих
ставља и саму себе, па ка же да га моли „и за мене“. У песми
„Колевка“ Габријела Мистрал се на сличан начин позива дрвосечу да јој изгради колевку: „за дете ми треба колевка мала“.
Међу тим, сродности и разлике поезије две песникиње
су очекиване и одређене разликама њихових животних судбина и песничким искуствима, а делом женском “природом“
њиховог певања. То није слу чај кад је реч о Паблу Неруди за
кога би се тешко могло претпоставити да је песнички близак
Десанки Максимовић. А ипак, кад се говори о његовој огромној песничкој продукцији од 35 песничких збирки и неуморном проду ковању стихова о свим тема ма времена у којима
је живео и о личним расположењима у њему, могуће је повући бројне паралеле. Између осталог та је најуочљивија већ
6
7

Иста књига, стр. 34.
Иста књига, стр. 35.
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на први поглед: Десанка Максимовић такође је песник велике продуктивности и писала је још и песме за децу, приповетке и романе, а при крају живота почела се бавити и хаику
поезијом. Разу ме се, она је старија од Неруде шест година, а
надживела га је равно двадесет и могла је за те две деценије
да испише много тога (1973–1993) што Неруда није.
Интересантно је да су исте 1924. штампали прве збирке
стихова: Десанка Максимовић помену те Песме, а Пабло Неруда Двадесет љубавних песама које су различите од песничких творевина две песникиње. Међу тим, иако не формом и
инспирацијом, оне су ближе тадашњој поезији Десанке Максимовић него лирици Габријеле Мистрал. Можда објашњење
треба тражити и у младалачким искуствима наше песникиње
и Неруде, па и радосном осећању живота и поред местимичне меланхоличне суздржаности Д. Максимовић. За Нерудине љубавне песме може се рећи да их је писао веома обдарен
младић и публиковао их у књизи кад је имао 20 година. И тих
двадесет сонета нису ништа дру го него екстатично опевање
младалачке љубави која се развија у таласима до неке тачке
кад се губи и младић у последњој песми закљу чу је да је престао да воли своју драгу. Разуме се, и доцније познат као отворен песник бујне и несуздржане емотивности, Неруда у двадесет сонета изра жава пре свега своју чулност коју жели да
оплоди на љубавном идеалу, па се љубав неизбежно троши и
на крају и умире. Те врсте отворене и експлозивне чулности
недостаје тадашњим песмама Десанке Максимовић, али им
је блиско ру рално окружење у коме се одвија љубавни роман
Нерудиног двадесетогодишњака који кличе у екстази:
Моја си, моја, вичем у ла хору вечерњем,
а мој удовички глас вечерњи вјетар кида и носи.8

Али сродност двоје песника треба виде ти у њи ховој
жељи да им предмет певања постане не само лични унутарњи
8

П. Неру да, „Два десет љубавних песа ма“, Пјесме љубави и наде,
превео Никола Милићевић, Мла дост, Загреб, 1985, стр. 17.
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свет и субјективне дилеме, већ и простор историјског трајања њихове земље и народа, као и актуелна дога ђања у времену коме су живели. Неруда у том погледу готово и да нема премца. Био је ду гогодишњи дипломата који се кретао
по многим земља ма, био члан кому нистичке партије, учествовао у политичким борба ма и дога ђајима и о свему томе
певао. Био је близак надреалистима и песницима књижевне
левице, боравио је и у Совјетском Савезу. За њега је било довољно да доживи потрес у Шпанији кад је нападнута тек створена република од стране фашиста, па да се његово певање
усмери у том правцу и да на пи ше књи гу Шпанија у срцу
(1937) и да почне да велича све оно што је припа да ло браниоцима републике, да пише „Сунчану оду народној армији“ или да пева „Песму мајкама мртвих милицианоса“. Међу
тим песмама истиче се и „Мадрид 1937“, у којој песнички говори о разореном Мадриду и велича његов отпор. У тим актуелистичким песмама формирао се нови песнички стил Пабла
Неруде који ће постати доминантан и у доцнијим песма ма
сличне актуелности. Песник је у улози политичког барда
који страсно бра ни пра ведну ствар и износи своје ста вове
пред масе од којих тра жи сагласност и одобра вање. Он им
у ватреним слика ма, подигну тог тона громогласно рецитује свој песнички говор, па се та врста песме доцније на зива ла митингашком или паролашком. У песми „Сунчана ода
народној армији“ песник позива народне борце, ка ко су се
та да назива ли, да се спреме за ју риш и песма се претвара у
борбени поклич:
Бра ћо, напријед
Напријед узораном земљом,
напријед у су ху и бесану ноћ, мах ниту и исцрпљену,
напријед кроз виногра де, преко хладне боје литица...9

Неруда облику је своје песме у рецитаторском стилу и
онда кад тема није ратна, нити је потребно да се придобијају
9

Иста књига, стр. 52.
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масе звучним репетицијама речи и стихова. И доцније кад
је писао песме посвећене родној земљи Неруда се стављао у
улогу глорификатора њених лепота и своје химничне љубави
према домовини („Химна и повратак“):
Домовино моја, крв своју к теби вра ћам.
Али зазивам те као мајку
расплакано дијете.
Прими ову слијепу гитару
и ово изгубљено чело.10

Понегде је тај домовински патос још интензивнији и
исказан са више елана („Нека се пробуди дрвосеча“):
Али ја љубим до коријења
моју ма лу и ледену земљу.
Кад бих морао умријети тисућу пу та,
та мо бих се хтио родити...11

У то време тридесетих година, кад је на књижевној сцени актуелна тзв. социјална књижевност, Пабло Неруда је
један од њених борбених заступника. У више наврата је изјављивао и у својим песмама да он пише за народ и да му је
ста ло да га обичан човек разу ме. Међу тим, и у овој врсти
песама, као и оним патриотског карактера, Неруда је уносио
актуелне податке, реторички образлагао своја програмска
уверења и понекад прелазио у ритмичку прозу кад је излагао
своја политичка уверења, настојећи да свет поларизу је на
оне који припадају народним масама и на оне из повлашћених кру гова, убрајајући ту и цркву. Рећи ће у песми „Смрт“:
Хоћу да у смрти будем са сиромасима
који нису има ли времена да је проу ча вају
док су их батина ли они
који су подијелили и уредили небо.12
10
11
12

Иста књига, стр. 76.
Иста књига, 83.
Иста књига, стр. 89.
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И у поезији Десанке Максимовић долази средином тридесетих година до заокрета од љубавне и натуристичке лирике
према песмама социјалне садржине. Годину дана пре Нерудине Шпаније у крви, Десанка Максимовић је публиковала
књигу Нове песме (1936), у којој је евоцирајући успомене на
завичај у Бранковини, проговорила о сиромаштву и о сиромасима на селу („Просјак“), али је већину песама тога типа
објавила после тога и унела у књигу Песник и завичај (1946).
Нема у тим песмама Нерудиног патоса и декларативних изјава већ тихо опевање тегобног сеоског живота на примеру
сиромашних појединаца.
Доцније је Десанка Максимовић наставила да ствара у
истом стилу и цео збир њених песама и поема које је публиковала од краја тридесетих до краја педесетих година спадају у врсту актуелне социјалне и патриотске лирике. Избијањем,
наиме, Другог светског рата Десанка Максимовић је била суочена са ужасима сличним онима које је видео и осетио Неруда у грађанском рату у Шпанији и опевао их у књизи Шпанија
у крви. Десанка Максимовић је доживела неу поредиво тежа
разарања своје земље која су траја ла пола деценије и исто
тако била је очевидац кад се поку шавало да се земља дигне
из пепела и почне да живи нормалним и цивилизованим
животом. Један део песничког стварања Десанке Максимовић
припада том времену и тој врсти песама патриотских инспирација и песничких слика у којима се огледа бру тално лице
једног од најсу ровијих оку патора у историји човечанства и о
коме она пева у две песме („Освајачи“ и „Немцима“). Пева без
мржње и патетичних тирада, емотивно и са местимичним
болним сарказмом, сликајући освајачево надмено понашање
и ниподаштавање дру гих. У песми „Освајачи“ каже:
У обичном животу Немци су, велите,
учтива, угла ђена бића...
----------------------------------------------И, велите, родољуби су они,
за домовину без размишљања гину.
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Нека је и тако,
али наше родољубље они су пљу ва ли,
наше најсветије борце
разбојницима зва ли,
понизили нам земљу до скота;
кад они убијају, ју наштво то је,
кад ми свој живот бранимо,
дивљаштво и сра мота.13

У песми „Немцима“ песникиња наставља да песнички
износи аргументе које освајач користи против њеног народа
да би оправдао разарања, убијања и остале бру талности:
Тврдите час да смо рођени
да будемо црви и робови,
и понизни као у пра ху глисте;
час да смо развојници
и лудаци занети,
и да ће бескрајни наши гробови
нау чити и нас па мети.
Тврдите да смо та лог, и коров
у лепом Европе шару,
што питомом биљу смета,
да се добри од нас гу ше,
да горе на земљи никад
нису живеле ду ше,
и да ћемо зга жени бити
и збрисани са овога света.14

Зато треба, кад се говори о паралелама и поређењима са
песмама других песника, посебно истаћи вредност ове врсте
поезије Десанке Максимовић, чије је теме и мотиве набацивало бурно време у коме је песникиња живела и о њему певала.
А она је сабрала те песме и поеме у четири књиге: Песник и
завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945), Отаџбина у
првомајској поворци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951). Посебно
13
14

Д. Максимовић, Целокупна дела, том 1, стр. 556.
Иста књига, стр. 738.
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место међу те четири књиге заузима збирка Песник и завичај.
У њој су сабране предратне и ратне песме Десанке Максимовић. И у два њена циклуса од три колико их има (Путник
треће класе и Песме о ропству и слободи) песникиња је профилисала два преовлађу јућа начина певања које је наметало
то време, најпре бурних социјалних немира условљених тадашњом економском кризом, а потом још драстичнијих ратних разарања.
Социјалне песме Десанке Максимовић су особена појава
у тадашњој књижевности. Писане су, за разлику од Нерудиних и већине тадашњих песника, изван идеолошких оквира
и програма: просто као благо песничко саосећање с онима
које је живот унесрећио и избацио изван нормалних животних токова. Мање-више, те песме су приче о појединцима из
песникињи блиског окру жења, са села, па је и у насловима
назначено присуство сељака као теме песме („Сељакова смрт“,
„Сељакова здравица“, „Сељак на тргу“, „Воловска кола“, „Сељанкина ту жба лица“). Сељак је виђен из близине како се
креће и живи поред песничког бића које га присно и са топлином опису је. Не разлику ју се много од ових ни песме о
раднику или ликовима из приградских подручја („Радник
чезне за одмором у природи“, „Сирома хов хлеб“, „Песма о
напу штеном детету“, „Жена која се продаје“, „Монолог разочараног“, „У крчми“, „Самоубице“), које су неупоредиво боље
од типа пролетерске лирике каква је била актуелна тада и почетком 20. века: битно је у њима суптилно описивање појава,
а не протестна реторика и паролашко гомилање осуда и звучних тирада. У њима се не исказује било какав идеолошки став
него се једноставно опева људска несрећа и сау чествује у њој.
Хришћанско милосрђе је осећање које ове песме доводи у
блиску везу са доцнијом књигом Тражим помиловање, па се
поводом ње може говорити и о континуитету тог специфичног типа поезије Десанке Максимовић.
Још је у ближој вези са временом настанка трећи циклус
песама збирке Песник и завичај (Песме о ропству и слободи).
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То су песме писане у време рата и основни им је мотив истакнут у наслову циклуса: поетско размишљање о ропству
и слободи, пева ње о ужасима стра да ња српског народа, о
слободи у чији долазак се веру је и о њој се сања. Централно
место међу њима заузима чу вена „Крва ва бајка“, но ништа
мање, у свом патриотском поносу и разу мева њу на ционалног стра далништва, нису су гестивне ни песме „На гробу
стреља них ђа ка“, „Спомен на уста нак“, „Србија се бу ди“,
„Песма о поробљеном хлебу“, „Мајка ма“ и дру ге. У циклусу
као засебној целини суочени су актери ратне драме у Дру гом
светском рату, у којој се препознаје су рово лице безду шног
германског освајача („Освајачи“, „Разговор са освајачем“,
„У ропству“) и осећајног балканског народа, чија је са дашњост наставак ранијег страдалништва и побу на („Девојка
за погинулим младићем“, „Алекси Вићентијевићу“, „Удовица“, „Обудовела невеста“). Настанак овог кру га патриотских
песама из збирке Песник и завичај незамислив је изван ратне
драме Дру гог светског рата и емоција која је она будила у песникињи. Те песме су продукт једног времена од пет година
трајања ропства.
Исто тако, три поеме које су уследиле у следећем полудеценијском временском размаку чине нову тријадну песничку
целину која доказује како су биле брзе и нагле промене у њој,
иако су писане у истом стилу социјалистичког и социјалног
реализма. За оне који су то време доживели и задржали га у
памћењу биће разумљиво колико је свака од три поеме могла
бити написана само у том тренутку – ни пре ни касније.
Поема Ослобођење Цвете Андрић објављена је 1945. године. Те године били су први послератни избори. Пропаганда
новоуспостављене власти развила је кампању у којој се доказивало како гласање за њу значи опредељивање за нови живот,
за нови систем односа који ће ослободити човека од свих дотадашњих оптерећења и пружити му шансу да живи према
својим могућностима и потребама. Пишући поему Ослобођење Цвете Андрић Десанка Максимовић као да је учествовала
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писаном речју у тој кампањи према унапред задатим моделима руско-совјетске књижевности, желећи да истакне позитиван пример који би могао деловати на масе. Изабрала је за
јунакињу стварну жену, надничарку из свога завичаја, Цвету
Андрић, али је поставила у такав положај који би се и пропагандно могао сматрати типским. Она је, наиме, пре изласка на
гласање била безимена жена и, вели песникиња, „сваки коме
се хтело до са да мењао је судбину овога створења“, а у тренутку изласка на изборе, она је у положају да „може судбину
земље да мења.“15 Она то своје право доказу је и преобра жава се, ослобађа прошлости: од несвесног постаје свесно биће.
Она се, ка же се да ље, „осећа једна ка са најбољим људима
земље своје и одговорна као да је њој она на старање дата;
први пут у животу личност права и велика као да сама решава судбину људи и континената“.16
У погледу композиције, поема следи равну сижејну линију која се поклапа са путем јунакиње од куће до гласачког
места и узгредних размишљања о себи и свом прошлом животу. Носилац песничке нарације је песникиња која своје казивање о Цвети Андрић говори у трећем лицу и тиме читаоцу ставља до знања да она конструише причу и води је према
унапред задатом закључку и решењу. Песникиња је та која
оживљава прошли живот јунакињин док корача према циљу
и у сусрет преображењу и слободи. Рећи ће, наиме: „Била је
девојка што чезне и сања, богата милоштом као росом јутарња
трава, невина као дубоки кутови луга; а није имала права да
сама изабере друга коме ће поклонити прва миловања“.17
Још је упадљивија повезаност са временом поеме Отаџбина у првомајској поворци. Поема је обја вљена у За гребу
1949. године. Вероватно је написана претходне године и пре
резолу ције Информбироа (панславистички идеализам био
15
16
17

Иста књига, стр. 621.
Иста књига, стр. 627.
Иста књига, стр. 623.
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је неподударан са новом партијском доктрином). Прошле су
биле неколике послератне године, па су и прославе Првог маја
биле обогаћене техничким достигнућима која су била незамислива раније. Слављенички спектакл у Београду одвијао се уз
учешће веће масе народа и у раскошнијој инсценацији. Управо је такав спектакл, песнички живо и надахну то, као једну
раскошну неоромантичарску цртарију, приказала Десанка
Максимовић у поеми Отаџбина у првомајској поворци.
Тако на самом почетку поеме у првој строфи, „промиче
коњаник на зеленку, па дру ги, па трећи на коњу белу“. Они
„носе на челу сунца челенку, сунца ките ударају их по плећима“, а „иду за њима девојке вите, сишле са Рома није, са
Триглава, са Јастрепца, са Дурмитора, носе ивањске ру ковети, мирише градом поље и гора“.18 Песникиња је у поеми нанизала на овај начин слике поворки девојака, младића, трудбеника разних врста, симбола из прошлости и садашњости
и све то сплела у венац који је требало да буде неко ново радичевићевско коло свесловенске и југословенске повезаности
и солидарности. Учинила је то са таквим ентузијазмом и расипањем речи да читалац може да ужива у ватромету слика,
обрта и ритмова.
Сложенија је, успелија, изван непосредних пропагандних
захтева, са чистијим књижевним претензијама, трећа поема
Десанке Максимовић Отаџбино, ту сам, објављена 1951. године. Што би се могло и очекивати за почетак педесетих година, поема стоји у корелацији са променама које су се тада
десиле и могуће је разумети и тумачити једино кад се оне подразумевају. И тематски и структурно поема Отаџбино, ту сам
је творевина која кореспондира са ду ховним сензибилитетом
тога времена. Као поема она синтетизује квалитете лирског,
драмског и епског. Написана је у стиховима, а драмски ефекти остварују се поступком којим се прошло, ратно време жели
представити као да је живо на сцени садашњости.
18

Иста књига, стр. 631.
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Заплет је од су штинског значаја. Говори се о стрељању
Ду шице Стефановић, младе научне раднице, биолога, која је
убијена 1941. године. У лирској форми преовлађу јући су изразито приповедачки поступци који су типски за тадашња
романсијерска остварења модерније структуре. Тада је, наиме,
објављено неколико прозних дела у којима се говори о истом
оном о чему се поетски прича и у поеми Отаџбино, ту сам
(као што су роман Оскара Давича Песма, затим Зло прољеће
Михаила Лалића): о побуни београдске студентске омладине
и о њеном страдању у рату. Таквим делима временски је претходила поема Десанке Максимовић Отаџбино, ту сам.
Поема почиње позивом за исказивањем пијетета осуђенима на смрт, а завршава се извештајем да je стрељање завршено и апотеозом отаџбини, на чији се олтар приносе невине
жртве. У тој обгрљеној композицији, карактеристичној за педесете године, распоређени су и остали сегменти сижеа поеме.
Ретроспекцијом се враћа песник-причалац у првом делу поеме
у прошле дане младе научне раднице и евоцира њена сећања
на студентске побуне, на лежање у затвору, на мучења тамо.
Затим следи у дру гом делу поеме извештај о мирнодопском животу Ду шице Стефановић, о опхођењу са рибама, о
њеној саживљености са чудесним светом фауне који се некако прелива у њу саму и буја у њеној утроби и постаје једно са
зачетком новог живота. Тај део се завршава сликом хапшења
ју накиње и раздвајањем од детета које јој „рупцем маше са
прозора, од среће она да погледа не сме“. Трећи, најсу гестивнији део је затворски: слике ухапшених појединаца (му шкараца и жена), језиве торту ре и њихово надљудско држање;
болне му ке ју накињине пред питањима да ли ће издржати
усправно или ће посрну ти и проговорити и срећа на крају
што је успела у одржању челичне воље. На крају су прозивке
и одвођење на стратиште.
Пабло Неруда обја вио је своје најбоље песничко дело
Свеопшти спев 1951, у години кад је Десанка Максимовић
штампала поему Отаџбино, ту сам, последње дело из ратног
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и поратног периода њеног стварања. Неруда је ду го ра дио
на том свом спеву, а циљ му је био да представи у 15 делова
кључне тренутке историје Ју жне Америке, а делом и Северне (пева и Абра ха му Линколну који је ослободио црнце из
ропства), укљу чу јући и претколумбовски период, али и о
савремености и Чилеу као домовинској теми. Ду го је Неруда
проу чавао податке, а специјално је обишао зато Мачу Пикчу
1943. године и написао дугу поему о томе у оквиру тога спева.
Певао је о Индијанцима и њиховим вођама који су изгубили
животе у борби са освајачима. Из делова који су преведени
може се за кљу чити да је спев био мону ментална за мисао
коју није било могуће извести са подједнаким успехом у свим
деловима. Много је успелих лирских пасажа, па и слика прошлих времена и бујне природе у том огромном спеву, али су
видљиве и слабости произашле из идеолошких ограничења,
препричавања детаља, фактографије и уобичајеног за Неруду реторичког и рецитативног патоса који повремено прелази у говорно извешта вање. Тако песник у за вршном поглављу-песми под насловом „Овде завршавам“, обавештава
читаоца како се његова књига родила из срџбе“, да би затим
објаснио где је и како написана:
Тако за врша ва ова књига, овде оста вљам
овај свој Свеопћи спјев, написан
у прогонству, испјеван
под илегалним крилима домовине.
Данас, 5. вељаче, ове 1949. године,
у Чилеу, у „Godomaru
de ’Chena“, неколико мјесеци прије
четрдесет и пете године мог живота.19

Овакви прозаизми и на метања себе и своје личности
немогући су у поезији Десанке Максимовић. Она пева имперсонално, иако се у свакој њеној песми наслућује осетљиво
песничко биће. Зато је искљу чена и громогласна реторика
19

П. Неруда, Пјесме љубави и наде, стр. 91.
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која би била условљена пристрасним идеолошким становиштем
каква је, неретко, она Пабла Неруде. Међутим, поводом Нерудиног Свеопштег спева, који даје заокружену слику историје
и садашњости Америке, са посебним акцентовањем Чилеа,
могло би да се каже да би се такав спев о српској прошлости и
духовном постојању дао реконструисати и на основу више песама и књига Десанке Максимовић које говоре о домовини,
њеној прошлости и истрајавању у времену и простору. Један
од тих сегмента биле су и четири књиге настале у ратном и
поратном времену, поготово они њихови делови у којима је
реч о страдању и отпору малога народа сили различитих завојевача. Ту би се, уз песме којима је у наслову Србија („Србија је велика тајна“, „Србија се буди“), могле издвојити још две
песме: „Мећава на Бранковинском вису“, „Војничко гробље у
Солуну“. На првом месту у спеву морала би се ставити књига
Летопис Перунових потомака, одмах иза ње поема Тражим
помиловање које уводе читаоца у предисторију и далеку историју српског народа.20 Њима би се могли прикључити и циклуси попут „Молитве богумилове“ из књиге Зелени витез.
Само тај део лирског певања Десанке Максимовић био
би довољан да је прогласимо великом песникињом. А ту је
још толико дру гих песа ма, песничких превода, песа ма за
децу, приповедака и романа. Као песникиња она поседу је
женску префињеност и суптилност при распредању о интимним и љубавним сазнањима, а као песник ширину у захватању разнолике грађе својствене Паблу Неруди, само без
његове идеолошке искљу чивости и реторичке распричаности. Према критеријумима којим се вреднују двоје чилеанских
песника Нобеловаца, па се за Неруду ка же да је један од најзначајнијих песника 20. века, могло би се рећи и за Десанку
Максимовић да је најсвеобу хватнији и најбољи српски песник истога периода.
20

Р. Вучковић, „Историја и поезија у књизи Тражим помиловање“,
Паралеле и укрштања, Матица српска, Нови Сад, 2009, стр. 138–158.
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Radovan Vučković (Beograd)
DESANKA MAKSIMOVIĆ IN COMPARATIONS
Summary
The poetry of Desanka Maksimović is on its own way related
to the poetry of two prominent Chilean poets, the Nobel prize
winners; they are Gabriel Mistral and Pablo Neruda. She is close to
Gabriela Mistral by the preoccupation with love. However, there
are differences in the way they are talking about love: Gabriela
Mistral talks about love from the perspective of the person who
once had it, and then lost it, and Desanka Maksimović as a poetic
subject is longing for loving touch, but is also afraid of it. Pablo
Neruda is known as a poet who wrote a great number of verses, and
Desanka Maksimović is close to him by this. Neruda often writes
as an ideologist by subtle tone and recitative rhythm, especially
when he writes about current affairs. However, when she speaks
about such topics, Desanka Maksimović speaks lyrically quivered,
without ideological impurity. Therefore, the va lue of Desanka
Masimović’s poetry could put her in the same rank with two
Chilean Nobel prize winners.
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Владимир Јовановић (Београд)

ДЕЛА НАШИХ МУЗИЧКИХ СТВАРАЛАЦА
КОМПОНОВАНА НА СТИХОВЕ ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЋ ДО 2001. ГОДИНЕ

Апстракт: У ра ду се наводе све музичке композиције
које су наши музички ствараоци компонова ли на стихове
Десанке Максимовић од 1939. до 2001. године. Указу је се на
различитост њихових музичких облика и жанрова, као и на
њихову досадашњу засту пљеност на концертном подију му,
радију и телевизији. Наглашава се изузетан домет музичке
транспозиције песничке речи ове песникиње остварен у појединим песмама за глас и клавир и њихов допринос обогаћивању наше музичке баштине.
Кључне речи: наши музички ствараоци, песме за глас и
кла вир, му зичко транспонова ње песничке речи Десанке
Максимовић.
До објављивања моје књиге Поезија Десанке Максимовић
као инспирација музичких стваралаца (Заду жбина Десанка
Максимовић, Београд, 2003) сматрало се да су песме Бранка
Радичевића најчешће и у највећем броју инспирисале наше
композиторе 19. и 20. века, с обзиром на то да је на стихове
његових песама „Берба“, „Девојка на студенцу“, „Јадна драга“,
„Укор“, „Где си ду шо“, „Кад млидијах умрети“, „Враголије“,
„Гусле“ и дру гих на писа но осамдесет девет оригиналних
музичких композиција и обра да – више од педесет хорских
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песама, двадесет пет песама за глас и клавир и неколико инстру менталних дела. Међу тим, после вишегодишњег истраживања музичког материја ла, партиту ра и тонских записа
дела компонова них на сти хове Десанке Максимовић, које
сам прона шао у архивима на ших му зичких ствара ла ца и
нототека ма Ра дио Београ да и Ра дио Новог Са да, показа ло
се да велика песникиња има знатно више ому зика љених
песа ма од било ког нашег песника 19. и 20. века.
За хватајући својим стваралаштвом у саму су штину човековог постојања, борећи се сваким стихом за победу добра
над злим или бар за осуду зла, и истичући љубав као највећу
вредност живота, Десанка Максимовић је, и као песник и
као личност, непрестано привлачила пажњу наше и иностране културне јавности, књижевне критике, композитора и
чита ла ца свих узраста. О њеном богатом и ра зноврсном
опусу од приближно две хиљаде песама, у којима је стварала
поезију од најтананијих и најпригу шенијих интимних доживљаја до сликовитих излива љуба ви и нежности према
човеку и природи, критичари, историчари и теоретичари
књижевности и песници, код нас и у свету, написа ли су до
1998. године хиљаду четири стотине тридесет приказа, критика, огледа и студија.1 У истом временском раздобљу, четрдесет три наша музичка ствараоца уметничке музике, музике за децу и популарне музике компоновали су на стихове сто
седамнаест њених песама укупно сто седамдесет пет вокално-инстру менталних, вокалних и инстру менталних композиција у различитим музичким облицима и жанровима – пет
кантата, две симфонијске поеме, једну поему, два циклуса
песа ма за глас и оркестар, једну песму за глас и оркестар,
једну песму за глас, виолончело и клавир, осамдесет седам песама за глас и клавир, две композиције за мешовити хор, четири композиције за женски хор, две клавирске композиције,
1

Александра Вра неш, Библиографија дела Десанке Максимовић,
1972–1998, Београд, 2001.
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једну му зику за филм, два му зичко-сценска дела за децу,
пет песа ма за децу за солисте, дечји хор и инстру ментални
ансамбл, тринаест песа ма за децу за глас и кла вир, једну
песму за дечји хор и ка мерни оркестар, три песме за трогласни дечји хор, пет песа ма за једногласни дечји хор, десет
песа ма за солисту и народни или забавни оркестар и двадесет једну песму за соло глас без инстру менталне пратње.
На жа лост, због на ше већ много пу та ис пољене небриге,
изгубљени су нотни и тонски записи три кантате, једне поеме, четири песме за глас и клавир и једне хорске композиције, као и нотни записи једанаест композиција чији су тонски
за писи сачу ва ни.
Неоспорно је да су песме из песничких збирки које је ова
песникиња објавила до 1964. године, поготово Песме (1924),
Гозба на ливади (1932) и Песник и завичај (1946), подстакле
наше композиторе да напишу више вредних музичких дела.
Међу тим, имајући у виду све песме Десанке Максимовић
које су они музички транспоновали, могло би се рећи да су
показали нешто веће интересовање за песме из њене последње четири песничке збирке: Тражим помиловање (1964), Немам више времена (1973), Ничија земља (1979) и Озон завичаја
(1990), пре свега због тематске разноврсности и снаге осећања, немира мисли и искуствене мудрости саме песникиње,
али, такође, и због њене способности да своју пору ку подједнако добро испева у строфама и римама, као и у слободном
стиху најразличитијег метра, што им је, свакако, омогућавало остваривање надахну тог, самосвојног, сна жног и често
веома модерног музичког исказа.
Осамдесет осам песа ма за глас и кла вир компоноване
на стихове седамдесет пет песама Десанке Максимовић показале су да су наши музички ствараоци најчешће били инспирисани песмама из прве песничке збирке ове песникиње
– Песме (14 песама; 21 песма за глас и клавир), за којом следе
песничке збирке Немам више времена (12; 12), Тражим помиловање (10; 13), Ничија земља (10; 10), Озон завичаја (10; 10),
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Песник и завичај (8; 11), Гозба на ливади (5; 5), Зелени витез
(2; 2), Нове песме (1; 1), Пролећни састанак (1; 1), Шумска љуљашка (1; 1) и Заробљеник снова (1; 1), али истовремено и да
је поезија Десанке Максимовић заиста била изузетно подстицајан и за хвалан „материјал“ за настанак већег броја целовитих и у изразу веома самосвојних и снажних соло песама,
у којима су мисаоност и осећајност ове песникиње још више
продубљени и интензивирани мину циозно урађеном вокалном и клавирском деоницом, као и честим метричким, агогичким и динамичким променама.
Управо због тих и таквих песама за клавир које на дахну то музички ту маче песничке речи Десанке Максимовић
и обогаћују нашу музичку баштину, соло песме Петра Крстића (2), Милоја Милојевића (5), Миховила Логара (1), Станојла
Рајичића (13), Николе Жанетића (1), Драгутина Гостушког (1),
Александра Обра довића (6), Ру долфа Бру чија (1), Ду ша на
Костића (2), На дежде Мосусове (1), Ду шана Трбојевића (6),
Николе Петина (2), Дејана Деспића (10), Војина Комадине (2),
Александра Кора ћа (1), Мирјане Живковић (3), Зорана Јовановића (19), Миланке Мишевић (2), Вере Миланковић (1)
Растислава Камбасковића (1), Иване Стефановић (3), Димитрија Големовића (1), Наталије Бендеровић (3) и Наташе Даниловић (1), и јесу најзначајнија ску пина музичких композиција које су на ши му зички ствараоци компонова ли на
стихове ове песникиње, без обзира на то што је у некима од
њих поетичка и језичка мелодија поетског изворника доминантнија од његове музичке транспозиције.
Наши музички ствараоци су најчешће налазили инспирацију у љубавним и мисаоним песмама Десанке Максимовић,
а затим у њеним песмама за децу и родољубивим песмама.
Љубавне песме велике Песникиње имају тематско и емотивно средиште у љубави и природи и испеване су у строфама
с различитим бројем стихова и распоредом рима или у катренима чији су стихови римовани укрштено (а b а b ) и обгрљено (а b b а), што је веома погодовало компоновању строфичних
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песама за глас и клавир и глас и симфонијски оркестар, песама за женски хор и вокалних и вокално-инструменталних
композиција које припадају популарној музици.
У мисаоним песма ма Десанка Максимовић поста вља
изузетно значајна питања о нашој прошлости, садашњости
и будућности, о смислу стваралаштва, о пролазности свега
и коначној победи смрти, на која поку шава да да или бар да
на говести пра ве одговоре, користећи притом слободнији
начин изра жавања у погледу строфа и рима или искљу чиво
слободан стих, због чега ове њене песме и јесу најчешће „озвучене“ у облику прокомпоноване песме за глас и клавир.
Њене одабра не песме за децу опевају игру, ма шта ња,
ђачке дане, дру гарство и боравак малишана у природи претежно у катренским строфа ма са истим бројем слогова у
сваком стиху и са укрштеним (а b а b) или обгрљеним римовањем (а b b а) што је омогућило композиторима да напишу
већи број солистичких и хорских вокално-инструменталних
композиција за децу, а чија је заједничка одлика – једноставна мелодијска линија и изразит ритам.
Све родољубиве песме ове песникиње, које су наши музички ствараоци компоновали као кантате, поеме, хорске
песме, или песме за глас и клавир и глас и симфонијски оркестар, имају изузетну експресивност и драмски набој, углавном
су строфичне и њихово римовање је најчешће укрштено, али
са готово редовним прекидањем риме (- - а b а b), (а b - а b)
или (а b а b c - a - c).
Ствара лачки приступ наших композитора стиховима
Десанке Максимовић био је двојак: неки од њих су ува жава ли изворни поетски текст у потпу ности или уз незнатна
одсту пања, док су дру ги пра вили његове знатније измене
које су подразу мевале понављање или изостављање појединих његових строфа, стихова и речи, затим промену редоследа речи и додавање речи које се у њему не на лазе, као и
спајање појединих његових стихова са стиховима из дру гих
песама ове песникиње.
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Првој групи музичких стваралаца припадају, поред осталих, Петар Крстић, Милоје Милојевић, Александар Обрадовић,
Никола Петин, Мирјана Живковић, Зоран Јовановић, Растислав Камбасковић и још неколико наших композитора, док
су најизразитији представници друге групе – Станојло Рајичић, Душан Трбојевић, Дејан Деспић, Душан Костић, Рудолф
Бру чи и Ивана Стефановић.
Свој стваралачки приступ хаику стиховима Десанке Максимовић и „урањање у чисту и невину, колико и мудру и свевремену поезију велике Песникиње“, Деспић је овако објаснио:
„Уз пу ну свест о самосвојности гра ђе, стила и смисла хаику
поезије, овде су, ипак – ради обликовања већих и заокруженијих музичких целина и ува жавања особених потреба музичког облика – по три или четири песничке минијату ре везане
у веће смисаоне целине. Ово се показа ло као могуће јер се
многе од тих минијату ра очигледно крећу у истом кру гу мисли и (или) осећања, а неке чак представљају само варијације једне исте теме. Ако су, овако повезане, понегде добиле и
неко додатно, па и донекле измењено значење, то само говори
о многослојности ових, на изглед, крајње једноставних поетских ’сличица’ и о могућности њиховог различитог читања“.2
Зоран Јовановић је написао највећи број музичких композиција на стихове Десанке Максимовић – двадесет једну
песму за соло глас без инстру менталне пратње, деветнаест
песа ма за глас и кла вир, тринаест песа ма за децу за глас и
клавир и музичку причу за децу Медведова женидба за осам
солиста и камерни оркестар. У предговору збирке песама за
глас и клавир Послови су завршени (1998), он је, између осталог, написао и следеће: „Будући да је аутор проу чио целокупан
опус Десанке Максимовић, определио се за песме родољубивог и љубавног садржаја, као и за песме које опевају близину смрти, или саму смрт. И наслов ове збирке соло песама
2

Дејан Деспић, Озон завичаја, циклус песама за глас и клавир, Београд, 1991.

396

В. Јовановић: Дела наших музичких стваралаца компонована на стихове Десанке Максимовић до 2001. године

преузео је из наслова једне од њених песама, не би ли и тако
назначио да је свој рад на песмама ове песникиње бар за сада,
заокру жио. Већи број овде објављених соло песама, које захтевају знатну вокалну спрему, био је често концертно извођен и налази сe на репертоару више вокалних уметница.
Али, у збирци се такође налазе и песме намењене ученицима
соло певања, као и студентима који су на пу ту да се развију
у нове интерпретаторе соло песме“.3
Такође, значајно интересовање за поезију Десанке Максимовић показа ли су и Станојло Рајичић, који је тринаест
њених песама музички транспоновао у песме за глас и клавир и глас и симфонијски оркестар, затим Дејан Деспић (десет песа ма), Александар Обра довић (шест песа ма), Ду шан
Трбојевић (шест песа ма), Милоје Милојевић (пет песа ма),
као и Миленко Живковић (опера за децу Дечја соба).
Најчешће компонована песма Десанке Максимовић је Крвава бајка, чији су стихови инспирисали настанак истоимених
песама за глас и клавир Душана Костића, Николе Жанетића и
Зорана Јовановића, затим кантате Радосава Анђелковића и
баладе за мешовити хор Влада Милошевића, као и трећег става вокално-симфонијске поеме Крагујевац Душана Костића.
О настанку вокално-симфонијске поеме Крагујевац композитор Ду шан Костић је, између осталог, написао и следеће:
„Вокално-симфонијска поема Крагујевац је, дакле, настала из
два разлога: први је тај што ме је накнадно ослоба ђала оног
стра ха од смрти којим је цела моја генерација ђака та да, за
време оку пације, била прожета, а дру го да не паднем у за мене неза мисливи грех компону јући неко своје дело на текст
који је ’социјалистички’ обојен и представник је ’лакировке’
и ’Потемкинових села’...
Извођењу вокално симфонијске поеме Крагујевац на Коларчевом универзитету 5. фебруара 1962. године присуствовала
3

Зоран Јовановић, Збирка соло песа ма на стихове Десанке Максимовић Послови су завршени, Нови Сад, 1998.
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је и Десанка Максимовић, којој се ово моје дело није свидело.
Рекла ми је да би она то дру гачије написала“.4
Такође, наши музички ствараоци уметничке музике –
Станојло Рајичић, Ду шан Костић, Зоран Јовановић, Никола
Петин, Миланка Мишевић, Александар Обрадовић, Драгољуб Шарковић, Димитрије Големовић, Станислав Препрек,
Растислав Камбасковић, Војин Комадина и Душан Трбојевић,
музике за децу – Љиљана Пантовић и Зоран Јовановић и популарне музике – Дарко Кра љић, Петар Поповић и Гордана
Илић, показали су знатно интересовање и за песме „Опомена“,
„Предосећање“, „Стрепња“, „Чежња“, „У гостима“, „На бу ри“,
„Љубавно писмо“, „За војничка гробља“ и „О пра шта њу“,
које су компоновали као истоимене композиције у различитим музичким облицима и жанровима.
Све у свему, сто седамдесет пет музичких композиција
и различити жанрови којима оне припа дају показу ју да је
поезија Десанке Максимовић, у свим њеним видовима и песничким родовима, у раздобљу од 1939. до 2001. године, непрекидно инспирисала наше музичке ствараоце уметничке
музике, музике за децу и популарне музике да компону ју вокално-инструментална, вокална и инструмен-тална дела, од
којих она најбоља, попут појединих песама за глас и клавир,
несумњиво обога ћу ју нашу музички баштину.
Задужбина Десанка Максимовић је 2004. године издала
две збирке песама за глас и клавир – Соло песме на стихове
Десанке Максимовић (сабрао и приредио Владимир Јовановић)
и Споменик Десанки Максимовић од тонова саткан Зорана
Јовановића, у којима је штампано више од сто музичких композиција које сам пронашао током свог истраживања, док у
архиву Задужбине још увек чекају да буду објављени нотни
записи педесетак дела компонованих у прошлом веку на стихове Десанке Максимовић. С обзиром на то да интересовање
4

Писмо композитора Ду шана Костића За ду жбини Десанка Максимовић, Београд, 14. јул 2000.

398

В. Јовановић: Дела наших музичких стваралаца компонована на стихове Десанке Максимовић до 2001. године

наших композитора за поезију велике Песникиње не посустаје ни у овом столећу, уверен сам да ће њени стихови и убудуће
бити за хвалан и подстицајан материјал за стварање нових
музичких дела, која ће извођењима на концертном подијуму,
радију и телевизији доприносити слави њихових твораца али
и слави Десанке Максимовић, једне од најмаркантнијих личности у српском песништву 20. века.
Прилог 1
ПЕСМЕ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
КОЈЕ СУ ИНСПИРИСАЛЕ НАШЕ МУЗИЧКЕ
СТВАРАОЦЕ ДО 2001. ГОДИНЕ
22. Иде јесен
23. Искуство
24. Једна смрт
25. Ју тро
26. Кос и нос
27. Крва ва бајка
28. Кртице
29. Лутке рачу нају
30. Љубав
31. Љубавна песма
32. Љубавно писмо
33. Мајке опту жу ју
34. Мајчина ту жба лица
35. Ма ли чу вар
36. Медведова женидба
37. Међу планета ма
38. Мла дићева ту жба лица
39. Моја земља пропасти неће
(Веру јем)
40. Мој свет
41. Молба ма лог жира
42. На бу ри
43. На гробу стрељаних ђака

1. Ал’ је леп дечји свет
2. Бака
3. Ближи се ближи лето
4. Ветрова успа ванка
5. Воденица
6. Вожња
7. Војничко гробље у Солуну
8. Девојачка молба
9. Девојке – војници
10. Додир
11. За војничка гробља
12. За људе који јасно виде
13. За нероткиње
14. За оне који не умиру на
време
15. За паству срца
16. За песникињу, земљу
старинску
17. За су жње помиловане
18. Због мене
19. Зелени витез
20. Зла ноћ
21. Змија
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44. Недељна проповед
45. Обећа ла си да ћеш бити
вечна
46. Објавите једном на велика
звона
47. Обудовела невеста
48. Одазвале су се само птице
49. О женидби сина
50. Опомена
51. Опору ка
52. О пра штању
53. Ослобођење Цвете
Андрић
54. Отићи ћу у пастире
55. Песма
56. Песма крај извора
57. Питање
58. Поздрав планинара шу ми
59. Покајање
60. Покошена лива да
61. По растанку: I
62. По растанку: II
63. По растанку: III
64. По растанку: V
65. Последњи дани
66. Послови су за вршени
67. Потопљени брод
68. Првак
69. Први мај
70. Предосећање
71. Признање
72. Проглас
73. Пролетња песма: I
74. Пролетња песма: II
75. Пролеће, а ја венем
76. Пролећна песма
77. Птичја са храна
78. Пу шничар
79. Ра дуј се
80. Разговор у грању

81. Реквијем
82. Романтичарска успаванка
83. Ру ка
84. Сад је извесно
85. Са могласници
86. Сватовска песма
87. Свод небески је хла дан
88. Селице
89. Сељанкина ту жба лица
90. Сељанкина успа ванка
91. Сен погинулог ратника
92. Сестрина ту жба лица
93. Смрт га врана
94. Снег на гробу
95. Србија је велика тајна
(Спомен на устанак)
96. Сребрне плесачице
97. Срећа
98. Старинари
99. Страх
100. Стрепња
101. Тајни састанак
102. Тамничар
103. Телад и чобаница
104. Ти хо, звезде, газите
105. Тишина
106. Тишина спа ва
107. Ћук, ћук
108. У гостима
109. У зимски дан
110. У ропству
111. Уса хле реке
112. Хва лиса ви зечеви
113. Чежња
114. Чекање
115. Човек
116. Шарена торбица
117. Шумска љуља шка
118. Хаику стихови из песничке
збирке Озон за вичаја
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Прилог 2
ДЕЛА НАШИХ МУЗИЧКИХ
СТВАРАЛАЦА КОМПОНОВАНА НА СТИХОВЕ
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ ДО 2001. ГОДИНЕ
Анђелковић Радосав
Крвава бајка (1954), кантата
Први мај, песма за трогласни дечји хор
Бандур Јован
Поема 1941 (1947), кантата
Бендеровић Наталија
Тајни састанак (1975), Тишина
спава (1978) и Опорука (1980), песме за глас и клавир
Бру чи Рудолф
Вечерња песма (1952), песма за глас
и клавир
Вауда Златан
Самогласници (1953), кантата
Големовић Димитрије
У гостима (1973), песма за глас и
клавир
Госту шки Драгу тин
Вожња, песма за глас и клавир
Граић Радослав
Отићи ћу у пастире (1974), Срећа
(1974) и Сељанкина успаванка (1974),
песме за певача солисту, гру пу певача и народни оркестар
Даниловић Наташа
Селице (1993), песма за глас и клавир

Деспић Дејан
Озон завичаја (1991), циклус песама за глас и клавир
Жанетић Никола
Крвава бајка (1959), песма за бас и
симфонијски оркестар
Живковић Миленко
Дечја соба (1940), опера за децу
Живковић Мирјана
Ничија земља (1986), циклус песама за глас и клавир
Илић Војислав
Спомен на устанак (1950), кантата
Илић Гордана
Предосећање (1998), Стрепња (1998),
Песма (1998), Пролећна песма (1998)
и Опомена (1998), песме за певача
солисту и забавни оркестар
Јовановић Зоран
Медведова женидба (1974), музичка прича за децу
Немам више времена (1975) и Послови су завршени (1995), циклуси
песама за глас и клавир
Стрепња (1975), Опомена (1975),
Чежња (1980), Бајка (1993), Разговор у грању (1993), Објавите једном
на велика звона (1995), Смрт гаврана (1995), Последњи дани (1995),
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На бури (1996), Србија је велика
тај на (1996), Мај ке оп ту жу ју
(1996), У ропству (1996) и Крвава
бајка (1996), песме за глас и клавир
Мали чувар (1995), У гостима (1995),
Старинари (1995), Шарена торбица (1995), Пушничар (1995), Кос
и нос (1995), Бака (1995), Кртице
(1995), Иде јесен (1995), Водоноша
(1995), Телад и чобаница (1995),
Ветрова успаванка (1995) и Молба
малог жира (1995), песме за децу за
глас и кла вир
Младићева тужбалица (1996), Сестрина тужбалица (1996), Мајчина тужба лица (1996), Девојке –
војници (1996), Пролетња песма
(1996), Обудовела невеста (1996),
Сен погинулог ратника (1996),
Романтичарскa успаванка (1996),
Покајање (1996), Признање (Бина
– 1996), Једна смрт (1996), Предосећање (1996), По растанку: I (1996),
По растанку: II (1996), По растанку: III (1996), Девојачка молба (1996),
Страх (1996), Питање (1996), Песма крај извора (1996), Љубавна
песма (1996) и Сељанкина тужбалица (1996), песме за соло глас без
инстру менталне пратње

Кораћ Александар
Пролетње песме: I, песма за глас и
клавир
Лутке рачунају (1998) и Првак (1998),
песме за солисту, дечји хор и инструментални ансамбл

Јосиф Енрико
Радуј се, песма за дечји хор и камерни оркестар

Миланковић Вера
Одазвале су се само птице (1972),
песма за глас и клавир

Камбасковић Растислав
Љубавно писмо (1987), песма за
глас, виолончело и клавир

Милојевић Милоје
Гозба на ливади (1939), циклус песама за глас и клавир

Комадина Војин
Тражим помиловање (1986), циклус
песама за глас и клавир

Милошевић Владо
Крвава бајка (1951), балада за мешовити хор

Костић Војислав
Тражим помиловање (1965-1966),
кантата
Крвава бајка (1969), музика за истоимени филм
Костић Душан
Крагујевац (1961), вокално-симфонијска поема
Крвава бајка (1949) и Опоме на
(1996), песме за глас и клавир
Краљић Дарко
Стрепња (1996), песма за певача
солисту и забавни оркестар
Крстић Петар
Покошена ливада и Девојачка молба, песме за глас и клавир
Логар Миховил
Жене – војници, песма за баритон
и клавир
Сватовска песма, хорска композиција
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Мишевић Миланка
Предосећање (1966) и У зимски дан
(1966), песме за глас и клавир

и Сунце над ливадом, кла вирске
илустрације песама Покошена ливада и Змија

Мосусова Надежда
Сребрне плесачице (1959), песма за
глас и клавир

Рајичић Станојло
Тражим помиловање (1977) и Немам више времена (1988), циклус
песама за глас и клавир
Тражим помиловање (1980), циклус
песама за сопран и симфонијски
оркестар
Опомена (1991), Зла ноћ (1991), Због
мене (1992), Чежња (1992) и Љубавно писмо (1992), песме за глас и
клавир

Обрадовић Александар
Зелени витез (1990), циклус песама
за глас и клавир
Песма крај извора (1952), песма за
глас и клавир
Хавалисави зечеви, песма за децу
Пантовић Љиљана
Ћук, ћук; Тихо, звезде, газите; Ветрова успаванка и Иде јесен, песме
за децу
Петин Никола
Човек (1998) и Предосећање (2000),
песме за глас и клавир
Девојачка чежња (1998), хорска
композиција за соло сопран и женски хор
Поповић Петар
Предосећање (1983), песма за певача солисту, групу певача и народни
оркестар
Ал’ је леп дечји свет (1998) и Шумска љуљашка (1998), песме за солисту, дечји хор и инстру ментални
ансамбл
Препрек Станислав
У гостима (1974) и Поздрав планинара шуми (1974), хорске композиције за трогласни дечји хор
Пјесма о душама умрлих трава
што лебде над покошеном ливадом

Славенски Јосип
Ослобођење Цвете Андрић (1947),
композиција за мешовити хор
Станчић Божидар
Ближи се, ближи лето, песма за
дечји хор, флау ту и клавир
Стефановић Ивана
Мој свет (1974), циклус песама за
глас и клавир
Трбојевић Душан
Тражим помиловање (1972), циклус
песама за глас и клавир
Трифуновић Витомир
Краљевачки октобар 1941 (1996),
симфонијска поема
Шарковић Драгољуб
Чежња (1980) и Војничко гробље у
Солуну (1986), хорске композиције
Шистек Мирјана
Тражим помиловање (1976), поема
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Прилог 3
ПЕСМЕ ЗА ГЛАС И КЛАВИР КОМПОНОВАНЕ
НА СТИХОВЕ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ
ДО 2001. ГОДИНЕ
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Vladimir Jovanović (Beоgrad)
WORKS OF OUR MUSICAL CREATORS COMPOSED
FOR DESANKA MAKSIMOVIĆ’ S VERSES
Summary
According to the insights gained by the author of this paper
af ter the research lasting several years, out musical composers
most often found inspiration in Desanka Maksimović’s love and
reflexive poems, and then in her poems for children ans patriotic
poems. In the last six decades of the 20th century, our forty three
composers wrote different music forms and genres, i. e. one hundred
and seventy five vocal-instrumental, vocal and instrumental
compositions for the verses of this poetess, nine of which were
lost – three cantatas, one poem, four song for the voice and piano,
and one choir composition. Eighty eighth songs for the voice and
piano composed by our twenty four musical artists represent the
most numerous group of music compositions written for Desanka
Maksimović’s verses; it is the most numerous group of solo songs
so far composed in our country for the verses of any domestic
poet, and the most numerous group of completed works specific
in their expression, very strong music creations which reached
the highest peak of music transposition of the poetic words of
this poetess, because in them her sensitivity and reflexivity were
deepened and intensified by the meticu lously done vocal and
piano sections, as well as by the frequent metric, agogic and dynamic changes. Precisely because of the features of these and such
songs for the voice and piano which in a musical, inspired way
interpret Desanka Maksimović’s poetry and enrich our musical
heritage, these solo songs are the most significant group of music
compositions created by our musical artists inspired by the poetic
opus of this poetess, regardless of the fact that in some of them
poetic and linguistic melody of the poetic source is more dominant
than their musical transposition.
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373, 389, 390
Вучо, Александар 185
Габе, Дорa Петрова (Изидора
Петрова Габе) 269
Гавриловић Станковић, Јелена 187
Галчињски, Константи Илдефонс
(Konstanti Ildefons Gałczyński)
295
Гаспаров, Михаил Леонович
(Михаил Леонович Гаспаров)
299
Гвозден, Владимир 177
Гете, Јохан Волфганг (Johann
Wolfgang Goethe) 156
Глишић, Милован 199, 264
Гогољ, Николај Васиљевич
(Николай Васильевич Гоголь)
264
Гол, Клер (Claire Goll) 349, 362, 368
Големовић, Димитрије 394, 398, 401
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Голиа, Павел (Pavel Golia) 285, 286
Гончаров, Иван Александрович
(Иван Александрович
Гончаров) 264
Горки, Максим (Максим Горький)
189, 350
Гостушки, Драгутин 394, 401
Градник, Алојз (Аlojz Gradnik) 183,
276, 285, 286, 346–348, 361
Граић, Радослав 401
Грегорчич, Симон (Simon
Gregorčič) 286
Груден, Дора (Dora Gruden) 286
Груден, Иван (Ivan Gruden) 286
Груден, Иго (Igo Gruden) 286
Гура, Александар Викторович
(Александр Викторович Гура)
249, 258
Давичо, Оскар 245, 247–249, 259, 387
Даглас Џонс, Џорџија 191
Дамјановић, Ратомир 100
Даниловић, Наташа 394, 401
Данте Алигијери (Alighieri Dante)
75
Дејановић, Драга 110
Делетан Тардиф, Јанет (Yanette
Delétang-Tardif) 349, 363, 368
Делибашић, Вера 186, 187
Делић, Јован 258
Деникен, Ерих фон (Erich von
Däniken) 176
Денковић Братић, Дивна 350, 365
Деретић, Јован 113–116, 125
Деспић, Дејан 394, 396, 397, 401, 404
деспот Стефан 60
Десфре, Шарл (Charles Desfraises)
366
Дзјуба, Иван (Іван Дзюба) 337, 340
Дигасињски, Адолф (Adolf
Dygasiński) 306
Диздар, Мак 94
Димитријевић, Јелена 110, 165, 167,
169, 187

Димитрова, Блага Николајевна
(Блага Николаевна Димитрова)
123
Дојчиновић, Данијел 30
Дојчиновић Нешић, Биљана 109,
115, 125
Домазет, Милица 367
Домингез, Цезар (César
Domínguez) 126
Достојевски, Фјодор Михајлович
(Федор Михайлович
Достоевский) 347
Драгојловић, Драгољуб 102
Драч, Иван Фјодорович (Іван
Федорович Драч) 326
Дункова, Татјана 122, 126
Дучић, Јован 36, 53, 164, 167, 169,
173, 175, 345–347, 355, 357, 360
Душан Велики, в. Цар Душан
Ђаковић, Смиља 187
Ђерковић, Момчило 269
Ђорђевић, Љубица 43, 56, 98, 295,
310, 320, 350, 360
Ђорђевић, Милош 104
Ђукић, Аница 187
Ђурић, Војислав 101, 102
Евен, Ј. (Ј. Ewen) 132
Егерић, Мирослав 44, 56
Елермајер Животић, Олга 97, 98,
106, 107
Елиот, Томас Стернс (Thomas
Stearns Eliot) 48, 83
Енгелс, Фридрих (Friedrich Engels)
200
Ерић, Добрица 231, 232, 236, 238,
243
Жале, Дениз (Denise Jallais) 349,
361, 368
Жанетић, Никола 394, 397, 401
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Жарден, Алис (Alice Jardin) 126
Жари, Штефан (Štefan Žáry) 336
Жданов, Андреј Александрович
(Андрей Александрович
Жданов) 201
Жерве, Драго (Drago Gervais) 183
Живковић, Миленко 397, 401
Живковић, Мирјана 394, 396, 401
Живојиновић, Бранимир Масука
186
Жид, Андре (André Gide) 156
Жицина, Милка 187
Жупанчич, Отон (Oton Župančič)
265, 276, 285, 286, 336, 346, 361
Завада, Вилем (Vilém Závada) 316
Загорскега, Цвета (Cveta
Zagorsega) 285
Зарембина, Ева в. Шелбург
Зарембина, Ева
Захрадничек, Јан (Jan Zahradníček)
332
Зигелбојм, Шмул (Szmul
Zygielbojm) 300
Зоговић, Радован 53, 181, 199–201,
264, 265
Зубац, Милош 104
Зупан, Витомил (Vitomil Zupan) 286

Ибровац, Миодраг 365
Ивањи, Иван 186
Ивић, Павле 101
Ивковић Савић, Зорица 213, 233
Иго, Виктор (Victor Hugo) 350,
352, 353, 359, 362, 368
Илић, Војислав 36, 401
Илић, Гордана 398, 401
Илић, Загорка 369, 370
Иригарај, Лис (Luce Irigaray) 114
Исбах, Александар Абрамович
(Александр Абрамович Исбах)
189, 358

Јакубјец Семковова, Милица
(Milica Jakóbiec-Semkowowa)
305
Јам, Франсис, в. Јар Франсис
Јаневски, Славко 185
Јанковић, Милица 187
Јањић, Душан 345
Јар, Франсис (Francis Yard) 227, 346,
350, 354, 362, 368
Јарц, Миран (Miran Jarc) 286
Јевтић, Милош 344, 355
Јегер, Андреас 45
Јенко, Симон 285
Јеремић, Мићо 186
Јесењин, Сергеј Алексанрович
(Сергей Александрович
Есенин) 346
Јефимија 60
Јованка Орлеанка 121, 345
Јованов, Светислав 126
Јовановић, Владимир 391, 398, 410
Јовановић, Жикица Шпанац 186
Јовановић, Зоран 394, 396–398, 401
Јовановић, Јован Змај 36, 232, 236
Јовановић, Паја 329
Јосиф, Енрико 402
Јуен, Јозеф (Josef Juen) 132, 134
Јунг, Карл Густав (Carl Gustav Jung)
348
Јуранчич, Јанко (Janko Jurančič)
276, 285
Јурсенар, Маргерит (Marguerite
Yourcenar) 365
Кајоа, Роже (Rоger Caillois) 206
Калезић, Димитрије М. 59, 65
Калеб, Вјекослав 291
Камбасковић, Растислав 394, 396,
398, 402
Карађорђе Петровић 242
Карановић, Зоја 104
Караџић, Вук Стефановић 208,
247, 249, 250, 254, 258
Кастелица, Јоже (Jože Kastelica) 285
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Кафка, Франц (Franz Kafka) 148,
150, 272
Кахидзе, Медејa 269
Кашанин, Милан 197
Керол, Жан (Jean Cayrol) 349
Кете, Драготин (Dragotin Kette)
286
Китс, Џон (John Keats) 156
Киш, Данило 50, 51, 56
Кјеркегор, Серен (Sören
Kierkegaard) 157, 158
Клеменчич, Дорa (Dora
Klemenčič) 291
Клопчич, Миле (Mile Klopčič) 275,
276, 279, 280, 282–285
кнез Лазар 60
Ковачевић, Владан 61
Кович, Кајетан (Kajetan Kovič)
286
Кокто, Жан (Jean Cocteau) 348,
363
Колановски, Јакуб (Jakub
Kolanowski) 293
Кољевић, Никола 82, 83, 95
Комадина, Војин 394, 398, 402
Конески, Блаже 291
Конопњицка, Марија (Maria
Konopnicka) 294
Константиновић, Радомир 68, 259
Кораћ, Александар 394, 402
Корбизје, Шарл-Едуар Жанре-Гри
(Charles-Édouard Jeanneret-Gris
Le Corbusier) 348
Корда Петровић, Александра 309,
310, 316, 321
Кореневска, Наталија Михајловна
(Наталия Михайловна
Кореневска) 270
Косовел, Сречко (Srečko Kosovel)
286
Костенко, Лина Васиљевна (Ліна
Василівна Костенко) 326
Костић, Војислав 402
Костић, Душан 394, 396–398, 402
Костић, Лаза 50

Костић, Милица 187, 199
Коуто, Рибеиро (Ribeiro Couto)
190, 191
Коцбек, Едвард (Edvard Kocbek)
286
Коцјубинска, Михајлина
Хомивна (Михайлина Хомìвна
Коцюбинска) 335, 340
Кошутска, Халина 294
Кракар, Лојзе (Lojze Krakar) 275,
276, 279, 280, 283–286
Краљић, Дарко 398, 402
Крефт, Братко (Bratko Kreft) 276,
285
Кристева, Јулија 116
Крњевић, Вук 199–201
Крстић, Петар 394, 396, 402
Кршић, Јован 309
Кшемјењецка, Луцина (Lucyna
Krzemieniecka) 294

Лафонтен, Жан де (Jean de La
Fontaine) 354
Лаврентијe, епископ 5, 61
Лакан, Жак (Jacques Lacan) 114
Лалић, Иван В. 54, 351
Лалић, Михаило 387
Ламартин, Алфонс де (Alphonse de
Lamartine) 346, 348, 352
Латковић, Видо 220, 229
Ле Роа, Грегоар (Grégoire Le Roy)
350, 354, 368
Лебесг, Филис (Philéas Lebesgue)
349, 357
Леви-Строс, Клод (Claude
Lévi-Strauss) 208
Левстик, Фран (Fran Levstik) 285,
286
Лењин, Владимир Иљич
(Владимир Ильич Ленин) 348
Лесинг, Дорис (Doris Lessing)
Линколн, Абрахам (Abraham
Lincoln) 388
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Логар, Миховил (Mihovil Logar)
394, 402
Лорен, Мишела 349
Луј-Филип, краљ (Louis-Philippe)
340
Лукач, Ђерђ (György Lukács) 46,
56
Лукић, Света 199–201
Луковић, Стеван 357
Љвович, Михајло 332
Љермонтов, Михаил Јурјевич
(Михаил Юрьевич Лермонтов)
346
Љуштановић, Јован 213
Мајаковски, Владимир
Владимирович (Владимир
Владимирович Маяковский)
189, 272, 347
Маковен, Вилијем 189, 358
Маларме, Стефан (Stéphane
Mallarmé) 351
Манојловић, Тодор 351
Манчић, Александра 213
Маркиз де Сад (Marquis de Sade)
158, 363
Марковић, Даница 110, 187
Марковић, Слободан 186
Марковић, Слободан Ж. 23, 35, 41,
44, 45, 47, 56, 175, 213, 233
Маркс, Карл (Karl Marx) 200, 347
Матић, Душан 293
Матицки, Миодраг 223, 231, 240,
243
Мацура, Сања 129, 131, 142, 143
Менарт, Јанез (Janez Menart) 286
Механџић, Грујо 254
Миланковић, Вера 394, 402
Милићевић, Никола 378
Миличевић, Давор 79, 96
Милојевић, Милоје 394, 396, 397,
402

Милошевић Ђорђевић, Нада 228,
229, 250, 259
Милошевић, Владо 397, 402
Милошевић, Дана 350
Милошевић, Слободан 115
Миљковић, Бранко 54, 351
Минати, Иван (Ivan Minatti) 276,
285
Миракл, Ан (Anne Miracle) 349,
362, 368
Мирков Богдановић, Нада в.
Богдановић Мирков, Нада
Мирковић, Чедомир 49, 56
Мисе, Алфред де (Alfred de
Musset) 346
Мистрал, Габријела (Gabriela
Mistral) 369–372, 375–378, 390
Мицкијевич, Адам (Adam
Mickiewicz) 53, 292, 295, 306, 307
Мишевић, Миланка 394, 398, 403
Мишић, Зоран 364, 366
Младенов, Марин 122, 126
Модер, Јанко (Janko Moder) 285
Моклер, Камиј (Camille Mauclair)
349
Морен, Едгар (Edgar Morin) 68
Морети, Франко (Franco Moretti)
123, 124, 126
Мосусова, Надежда 394, 403
Мурн, Јосип Александров (Josip
Murn Aleksandrov) 286
Мухамед 347
Недељковић, Драган 347, 356
Незвал, Витјеслав (Vítězslav
Nezval) 332, 336
Нервал, Жерар де (Gérald de
Nerval) 363
Немањић, Растко в. Свети Сава
Неруда, Пабло (Pablo Neruda)
369–372, 377–3381, 383, 387–390
Нешкова, Нели 270
Николај Чудотворац 171
Никон Јерусалимац 60
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Ниче, Фридрих Вилхелм (Friedrich
Wilhelm Nietzsche) 147
Новаковић, Јелена 343, 352, 367
Нови, Лили (Lili Novy) 286
Његош, Петар Петровић 53, 91
Обон, Франсоаз де (Françoise
d’ Eaubonne) 349, 361, 368
Обрадовић, Александар 350, 394,
396–398, 403
Обрадовић, Доситеј 223, 224, 229
Обрасцов, Сергеј Владимирович
(Сергей Владимирович
Образцов) 189, 358
Обреновић Делибашић, Вера 183,
186
Овидије, Публије (Ovidius, Publius
Naso) 156
Одовић, Даринка 187
Олујић, Гроздана 345, 360
Орлеански, Шарл (Charles d’
Orléans) 363
Осолник, Владимир 275, 287
Павловић, Миодраг 94, 364
Павчек, Тоне (Tone Pavček) 276, 285
Паз, Октавио (Octavio Paz) 157, 159,
160
Пантић, Мирослав 258
Пантовић, Љиљана 398, 403
Парун, Весна 186
Пасер, Снежана 215, 229
Пастернак, Борис Леонидович
(Борис Леонидович Пастернак)
361
Паунд, Езра (Ezra Pound) 48, 189
Пејчић, Јован 104
Пековић, Слободанка 163, 179
Перишић, Недељка 203, 214
Петин, Никола 394, 396, 398, 403
Петров, Александар 104

Петровић, Јованка в. Ђаковић,
Смиља
Петровић, Миодраг 101, 103, 105
Петровић, Михајло 169
Петровић, Надежда 118, 119
Петровић, Растко 169
Петровић, Светозар 99
Пецо, Асим 211, 213
Пешикан-Љуштановић, Љиљана
206, 211–213
Пилковић, Дора 183, 186
Пинтер, Харолд (Harold Pinter) 150
Пјетрусињски, Зигмунт 292
Пјетрусињски, Марија Хенрика
(Maria Henryka Pietrusińska)
292–295
Попа, Васко 241, 242, 360, 364
Поповић, Богдан 346
Поповић, Васо 186
Поповић, Људмила 270, 323, 324,
326, 340, 341
Поповић, Павле 183, 365
Поповић, Петар 398, 403
Поповић, Радован 310, 320, 366
Поповић, Ранко 30, 91, 94
Потебњa, Александaр Афанасјевич
(Александр Афанасьевич
Потебня) 325
Потокар, Тоне (Tone Potokar) 276,
280, 285
Превер, Жак (Jacques Prévert) 346,
351
Прелевић, Бранислав 376
Препрек, Станислав (Stanislav
Preprek) 398, 403
Претнер, Драгутин (Dragutin
Pretner) 224, 229
Прешерн, Франце (France Prešern)
285, 286
Принс, Џералд (Gerald Prince) 131,
142
Проп, Владимир Јаковљевич
(Владимир Яковлевич Пропп)
221, 229
Пруст, Марсел (Marcel Proust) 272
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Рабле, Франсоа (François Rabelais)
264
Радвољина, Ида (Ида Радволина)
31
Раденковић, Љубинко 229, 259
Радичевић, Бранко 36, 53, 237, 391
Радичевић, Бранко В. 94, 231, 232,
236, 238, 243, 348
Радишић, Ђорђе 185
Радовић, Борислав 54, 55, 57, 351
Радовић, Душан 195
Радуловић, Немања 210, 213, 254,
259
Радуловић, Селимир 104
Раичковић, Стеван 83, 95, 186, 351,
352, 356
Рајичић, Станојло 367, 394, 396–398,
403
Ракитић, Слободан 94, 205, 213, 227
Ракић, Милан 36, 345, 347, 360
Ранковић, Љубомир 61
Рибникар, Јара 310, 313, 315, 316,
319
Римон Кенан, Шломит (Shlomith
Rimon-Kenan) 131–134, 142,
210, 213
Ристић, Марко 359, 363
Ристовић, Александар 54
Ричардсон, Самуел (Samuel
Richardson) 156
Ришпен, Жан (Jean Richepin) 350,
354, 368
Ронсар, Пјер де (Pierre de Ronsard)
355
Рудников, Иван (Иван Стефан
Тодоров) 227
Ружић, Жарко 299
Русо, Жан Жак (Jean-Jacques
Rousseau) 156
Руфус, Милан 336
Савић Ребац, Аница 187
Савић, Велибор Берко 99, 100, 261,
272, 346

Сајферт, Јарослав (Jaroslav Seifert)
73, 309, 310, 313–321
Салас, Нада (Nada Salas) 369
Самарџија, Снежана 217, 218, 229
Самоковлија, Исак 291
Сахер-Мазох, Леополд фон
(Leopold von Sacher-Masoch)
363
Сверстјук Александрович,
Евхен (Эвген Александрович
Сверстюк) 335
Свети Сава 97–102, 104–107, 218
Свиршчињска, Ана 294
Свитлични, Иван Олексијович
(Іван Олексійович Світличний)
323–328, 330–341
Сегерс, Пјер (Pierre Seghers) 364,
368
Секулић, Исидора 53, 113, 164, 166,
169, 173, 174, 176, 187
Селишкар, Тоне (Tone Seliškar) 286
Сергејев, Марк Давидович (Марк
Давидович Сергеев) 191
Сергејевна Петрових, Марија
(Мария Сергеевна Петрових)
192
Сестре Бронте, Емили, Шарлота,
Ана (Emily, Charlotte, Anne,
Brontë) 111
Сибиновић, Миодраг 261, 273, 328,
341, 343
Сидов, Карл фон (Carl W. von
Sydow) 210
Силвестер, Мартин (Martin
Silvester) 276, 279, 280, 285
Симић, Живојин В. 259
Симовић, Љубомир 94
Симоненко, Влaдимир 335
Славенски, Јосип (Josip ŠtolcerSlavenski) 403
Сластиков, Сергеј Калужанин
(Сергей Сластиков-Калужанин)
73, 75
Словацки, Јулиуш (Juliusz
Słowacki) 336
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Слоњимски, Антоњи (Antoni
Słonimski) 295
Сосир, Фердинанд де (Ferdinand
de Saussure) 114
Соснора, Виктор Александрович
(Виктор Александрович
Соснора) 272
Спиридоновић Савић, Јела 110, 114
Сребро, Миливој 356
Стајић, Владислав Влајко 196
Стаљин, Јосип Висарионович
(Иосиф Виссарионович
Сталин) 188, 325
Станеску, Никита (Nichita
Stănescu) 53
Станковић, Милица 197
Станчић, Божидар 403
Старац Милија 256
Стаф, Леополд (Leopold Staf) 294,
305
Стаф, Франтишек (Frantisek Staff )
305
Стевић, Александар 213
Стефановић, Душица 387
Стефановић, Ивана 394, 396, 403,
407
Стојадиновић, Милица Српкиња
187
Стојановић Пантовић, Бојана 125
Стојановић, Бранислава 295
Стојнић, Мила 98, 99, 103
Стритар, Јосип (Josip Stritar) 285
Струна, Ирена (Irena Struna) 277,
285
Стус, Васиљ Семјонович (Василь
Семенович Стус) 335
Сувајџић, Бошко 207, 213, 245, 250,
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