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Ла врен ти је, Епи скоп ша бач ки

ВЕ ЛИ КА БЛА ГО РОД НА ДУ ША

Да би опле ме нио и обла го ро дио људ ску ра су, Бог, с вре-
ме на на вре ме, ша ље на зе мљу ве ли ке и бла го род не ду ше. Јед-
на од та квих би ла je и на ша пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић.

За што нам ју je Бог по слао баш као пе сни ки њу? За то што 
je по е зи ја нај моћ ни је сред ство за ути цај на ср це, ра зум и са-
вест чо ве ка. По е зи ја je, пo ре чи пе сни ка, „кћи Не ба“. Њу 
Тво рац ша ље до ле сво јој де ци да им по мог не; да им учи ни 
жи вот леп шим и лак шим.

A моћ пе сме je, као што ре ко смо, ве ли ка.
Где je бо ла, где je ја да – пе сма бла жи;
где се кло не, где се па да – пе сма сна жи.
Где уте хе не ма дру ге – пе сма сти же;
a где сум ња све оба ра – пе сма ди же.
Јер у пе сми мр жње не ма – љу бав вла да;
у пе сми je цве так – ве ра; ме лем – на да.

Том пе смом je Де сан ка осам де це ни ја ле чи ла, хра бри ла 
и опле ме њи ва ла ду шу срп ског на ро да, a ње ни сти хо ви би ће 
из вор уте хе и на дах ну ћа и за све чи та о це бу ду ћих на ра шта ја, 
јер су ње не пе сме по ста ле део пам ће ња Ср би је.

Чуд на je и та јан стве на ду ша пе сни ка. Она жи ви ви ше о 
Не бу не го о хле бу; ви ше je у ду хов ним сфе ра ма не го до ле на 
зе мљи. На ша чу ла и осе ћа ња су оту пе ла под удар ци ма сва-
ко днев ног про за ич ног жи во та. Ду ша пе сни ка je, пак, та на на 
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и пре фи ње на. Она по се ду је, као по се бан Бож ји дар, не ку 
ан те ну ко јом ви ди и осе ћа мно ге тај не и сит ни це око нас, ко је 
ми „смрт ни“ не за па жа мо.

Де сан ка се, на при мер, то ли ко збли жи ла с при ро дом при-
ро ди да oce ћa ње ну ду шу. По зна је je и про зи ре до нај фи ни је га 
та ла са све тло сти и ва зду ха. Она чу је и oce ћa ка ко цвр чак у по-
ко ше ној ли ва ди „ту гу је и на ри че над ду ша ма без број по ко ше-
них цве то ва – тих љуп ких ша ре них гла ва“. Она чу је „кад у го ри 
вра бац ки не, кад у тра ви тр чи мрав, ка да ти хо пу жић пе ва“.

Она ви ди зри кав ца ка ко сви ра „а за гу да ло му за де ну ли 
бан ку“. Ви ди ме сец ка ко се „као се љак то пло на њи ве сме је“ 
или ка ко ње го ва „обе сна фру ла у игру и го ре ко лу бар ске те ра“, 
или, пак, ка ко ме сец „об у чен у све ште нич ку оде жду, но ћу 
оби ла зи и бла го си ља ви но гра де и по те се“.

Она ви ди сво је прет ке што по мре ше, ка ко сва ко ве че 
леб де око ње ног ко ра ка и ка ко се из ол та ра на њу сме ше „очи 
мог де да до кле у цр кву сла зи Бог“. Де сан ка ви ди ка ко се ср на 
мо ли и ка ко joj за вре ме мо ли тве „све ћу др жи сам Го спод Бог“. 
Она раз у ме ка кве по ру ке „Не бо кроз гро мо ве ша ље зе мљи“.

Де сан ка je и пе сник ро до љуб; ју нак – ро до љуб. За сво га 
ду гог ве ка пре жи ве ла je три ра та и у ср цу сво ме од бо ло ва ла 
све ра не сво га ро да. За њу je Ср би ја нај леп ша зе мља на све ту, 
a наш чо век не пре ва зи ђен у хри шћан ским вр ли на ма, на ро-
чи то у по гле ду са жа ље ња и го сто прим ства.

Но, о то ме и о Де сан ки као пе сни ку ка за ће сво ју реч по зва-
ни ји. Ми би смо же ле ли да ка же мо не ко ли ко ре чи са мо о по бо-
жно сти Де сан ки ној. Ве ра Де сан ке Мак си мо вић je ве ра ње них 
ро ди те ља. Она ју je упи ла са мај чи ним мле ком. To je ве ра на шег 
се ља ка: здра ва, чед на и чи ста, ве ра пра во слав на – све то сав ска.

И њу je у мла до сти, као и сва ко га од нас, му чи ла тај на 
Бож јег про ми сла; шта je Ње му пo во љи, a шта ни је. По ку ша-
ва ла je да ра зу мом до ку чи тај не жи во та и смр ти, бо ла и ра-
до сти, до бра и зла. При то ме се она ни ка да ни је уда ља ва ла 
од спа со но сне ве ре сво јих ота ца.

И њу je му чи ла тај на шта би ва по сле смр ти. 
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Ка ко ли je та мо го ре?
Да ли ћу по не ти со бом и сво ју бољ ку
и ша ре ни сноп зе маљ ске ра до сти ко је?
У ко ју ће Бог зве зда ну да ле ку шкољ ку
ста ви ти су тра по вра ће но ср це мо је?
Ако ја пр ва одем, ја ви ћу ти.
Ја ви ћу ти шта би ва иза ве ли ке осе ке
ко ја по сле смр ти на сту па.
И да ли по сто је и та мо пли ме и пам ће ња?
A и те бе мо лим. (Ако пре одеш, ја ви ми).

Ово су ње на раз ми шља ња из мла да лач ких да на. Ка сни је, 
за тво ре на у мо на шку ке ли ју сво је ду ше, она je го ди на ма и де це-
ни ја ма раз ми шља ла о овим тај на ма и све се ви ше учвр шћи ва ла 
у сво јој пра де дов ској ве ри: ве ри пра во слав ној; све тој је ван-
ђел ској ве ри у вас кр се ње. За њу дру ги жи вот по ста је ствар ност 
ве ћа и бли жа од ово га зе маљ ско га. Она по чи ње да ви ше жи ви 
њи ме не го ва зду хом ово га све та. Ko je год срео ону крх ку ма лу 
ста ри цу, по све до чи ће да je на њој и у њој ви ше ви део ду ха не го 
те ла. Она већ ви ди се бе та мо го ре. Му чи je са мо страх што ни је 
спрем на иза ћи пред све пра вед ног Су ди ју, пa се ја да:

Из гу би ла сам, из гу би ла ду шу,
што je из ру ку ан ђел ских при ми.
и злат ну де ти њу на ду.
Знам ис пред Бо га ста ће хе ру ви ми
да гре шној ме ни Ње го во ме ли цу
при ћи не да ду.

И још не што: Де сан ка, као и сва ки пра во сла вац, ве ру је да 
се ду ша чо ве ко ва, по сле смр ти, осло ба ђа те ле сне огра ни че-
но сти, да по ста је сву да при сут на; да су joj по зна те тај не ко је 
на ма у те лу ни су би ле до ступ не; да су joj по зна та сва на ша 
де ла ко ја смо учи ни ли ов де на зе мљи. Због то га се сти ди иза ћи 
та мо пред сво ју род би ну.

Бо јим се ча са смр ти.
Шта ћу ре ћи се стри кад ста не из смрт ног сна
по љуп ци ма да ме бу ди, да ме пи та
зa осе ћа ња на зе мљи скри та.
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Шта ћу ре ћи бра ту кад иза ђе
из вр та пра вед ни ка
да срет не ме не,
и угле да ми сли скри ве не
иза мо га про зрач но га ли ка.
Шта ћу ре ћи оцу кад ми ка же
при су сре ту ре чи што бла же
пра шта ња и до бро те крај ње,
и угле да де ла што сам хте ла
да на зе мљи бу ду тај не.
Шта ћу ре ћи те би
кад са ово га све та
оде мо у про сто ре пла ве;
у све тло сти сун ца и зве зда
кад се сва там на гне зда ду ше ја ве.

Ни је ли ово ве ра апо стол ска и све то о тач ка?! 
Кад ова ко стра ху је Дeсанка, ко ја je жи ве ла мал те не мо-

на шким, све ти тељ ским жи во том; Де сан ка, ко ја ту гу је над 
од ло мље ном гра ном, зга же ним цве том, уби је ним леп ти ром, 
шта je оста ло на ма. Ка ко ће мо се тек за сти де ти пред Све пра-
вед ним и пред на шом род би ном та мо ми, ко ји од сва ко днев-
них зе маљ ских бри га и ин те ре са, ни смо ни ви де ли Не бо ни 
по ми шља ли на ње га и на оно шта нас че ка та мо. Ка ко ће мо 
се осе ћа ти кад им бу де мо по ка зи ва ли сво ја де ла, зa ко ја смо 
ве ро ва ли да смо их од свих би ли са кри ли?

Раз ми шљај мо о ово ме. Ова ве ра, љу бав и по што ва ње 
пре ма сво ме Твор цу и сво јој род би ни, да их не ожа ло сти сво-
јим де ли ма кад до ђе, чу ва ла je Де сан ку од гре ха. Због то га ју je 
Не бо овен ча ло веч ном сла вом и учи ни ло нај ве ћом Срп ки-
њом до са да по зна том у на шој исто ри ји.

Не ка нам ње ни сти хо ви, из не ти на овим стра ни ца ма, 
бу ду на уму кад год нам но га по сег не на стран пу ти цу. По ми-
шљај мо шта ће и на ма ре ћи наш Тво рац и на ша род би на кад 
се срет не мо. Ta по ми сао са чу ва ће и нас од мо рал не ква ре жи.
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Ста ни ша Тут ње вић (Бе о град)

ПРИ СТУП ЦJЕ ЛО КУП НОМ 
ДJЕ ЛУ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: У ра ду се по ку ша ва на зна чи ти но ви по глед 
на дје ло Де сан ке Мак си мо вић на кон об ја вљи ва ња кри тич-
ког из да ња ње них цје ло куп них дје ла 2012. го ди не. Уоча ва 
се по мје ра ње зна че ња ње ног дје ла са лир ског на ре флек сив-
но, при че му ни ми са о ност ни ли рич ност ње не по е зи је ни-
су са ме се би до вољ не, ни ти дје лу ју одво је но јед на од дру ге. 
По ме ну то уну тра шње по мје ра ње у ства ра ла штву Де сан ке 
Мак си мо вић очи ту је се и у но вом по рет ку основ них упо ри-
шта ње не по е зи је. Као при мар не тач ке ослон ца ис ти чу се 
иде ја при ро де, иде ја Бо га и иде ја по е зи је од но сно ства ра-
ла штва, док се на ред не три иде је, иде ја љу ба ви, иде ја смр ти 
и про ла зно сти и иде ја па три о ти зма и со ци јал не прав де, 
тре ти ра ју као по сље дич ни, из ве де ни ослон ци ње не по е зи-
је, што зна чи да ти ме не до би ја ју дру го ра зред ни ка рак тер. 
По сље ди ца та квог „пре у те ме ље ња“ по е зи је Де сан ке Мак-
си мо вић је и дру га чи је ту ма че ње ху ма ни стич ких са др жа ја 
и по ру ка ње ног дје ла. На при мје ру збир ке Тра жим по ми ло ва-
ње ука зу је се да пој мо ви „ху ма но“ и „људ ско“ не функ ци о ни-
шу као си но ни ми, не го има ју дру га чи ји, мо гло би се чак ре-
ћи и су про тан са др жај. За раз ли ку од пој ма „ху ма но“, по јам 
„људ ско“ ли ша ва се иде о ло шке, мо рал не и по ли тич ке ко но та-
ци је и зна чи осло ба ђа ње од та квих зна че ња. То је за пра во уну-
тра шње, људ ско осло ба ђа ње чо вје ка од ин сти ту ци о на ли за ма 
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ко ји су му на мет ну ти или их је сам до бро вољ но при хва тио. 
Ху ма ни за ци ја ту зна чи да ва ње људ ске мје ре свим ства ри-
ма око се бе.

Кључ не ри је чи: Де сан ка Мак си мо вић, ре цеп ци ја, пре у те-
ме ље ње, ху ма но, људ ско.

Мо ја те ма на овом ску пу усло вље на је не дав ном по ја вом 
кри тич ког из да ња Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у 
10 то мо ва. Она је, као што је по зна то, за жи во та већ има ла 
два ре пре зен та тив на из да ња сво јих дје ла. Пр ви су ње на Са-
бра на де ла из 1969. го ди не у ко ји ма по ред три књи ге по е зи је 
има мо и је дан њен ро ман, јед ну збир ку при по вје да ка, јед ну 
књи гу бај ки за дје цу и јед ну књи гу по е зи је за дје цу. Дру ги су 
Са бра не пе сме об ја вље не 1980. го ди не у пет од но сно шест 
књи га, (из да њу из 1987. го ди не до да та још јед на књи га нај-
но ви јих пје са ма), од ко јих је јед на по све ће на по е зи ји за дје цу. 
Са да ка да све то мо же мо упо ре ди ти са Це ло куп ним де ли ма 
ко ја, без би бли о гра фи је и ли те ра ту ре, за пре ма ју 18 аутор ских 
књи га, оби ма ка кав су има ле књи ге Са бра них де ла и Са бра-
них пе са ма, ја сно се ви ди да до са да ни при бли жно ни смо 
мо гли има ти иоле цје ло вит увид у све што је Де сан ка Мак-
си мо вић на пи са ла. По себ но смо ве о ма фраг мен тар но по зна-
ва ли њен пре во ди лач ки рад, ко ји нам се на кон Це ло куп них 
де ла у ко ји ма за пре ма два обим на то ма (че ти ри књи ге), ску-
па са по е зи јом за од ра сле и ства ра ла штвом за дје цу, ука зу је 
као тре ћи но се ћи стуб огром ног књи жев ног опу са Де сан ке 
Мак си мо вић. Пред на ма су са да, уз сву по е зи ју за од ра сле, 
цје ло куп но ства ра ла штво за дје цу и сви ње ни ро ма ни, при-
по ви јет ке, пу то пи си и књи жев но-кри тич ки спи си.

Са мо по се би је ја сно да у та квим окол но сти ма при ступ 
цје ло куп ном дје лу Де сан ке Мак си мо вић ви ше не мо же би ти 
као што је био до са да, јер је пред на ма, на про сто, са да до ста 
дру га чи је, обим ни је и ра зно вр сни је дје ло. На дру гој стра ни, 
при ступ дје лу Де сан ке Мак си мо вић по сли је два де сет уз бу-
дљи вих и тур бу лент них го ди на од ка да она ни је ви ше ме ђу 
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на ма, за ври је ме ко јих је ус по ста вљан но ви по ре дак ври јед но-
сти у мно гим обла сти ма, па и у књи жев но сти, мо ра би ти не што 
дру га чи ји од оног на ко ји смо на ви кли. То не зна чи да је она 
под ути ца јем овог вре ме на из гу би ла на зна ча ју. На про тив.

Али зна чи да у окви ру то га дје ла ипак тре ба по че ти ус по-
ста вља ти но ву хи је рар хи ју и но ва упо ри шта ње ног по ет ског 
сви је та. И у слу ча ју Де сан ке Мак си мо вић ври је ме чи ни сво је 
и је дан дио ње ног ства ра ла штва по ступ но и спон та но па да 
у за бо рав и до би ја ка рак тер ма ње ва жних књи жев них чи ње-
ни ца на ко је се ви ше с ве ли ким раз ло гом не тре ба вра ћа ти 
(ро ма ни, при че, кри ти ка, зна ча јан дио ства ра ла штва за дје цу, 
оп те ре ћен по уч но-пе да го шком функ ци јом).

Ра зно род ност и не у јед на че ност дје ла Де сан ке Мак си мо-
вић од сли ка ва се и у ре цеп ци ји то га дје ла у књи жев ној кри-
ти ци и ме ђу чи та лач ком пу бли ком. Та ре цеп ци ја је то ли ко 
раз у ђе на и ра зно вр сна да ју је ве о ма те шко кла си фи ко ва ти, 
оци је ни ти и до ни је ти ва љан суд о то ме у ко јој мје ри су уоче-
ни, ана ли зи ра ни и на пра ви на чин вред но ва ни сви аспек ти 
и сло је ви ње ног дје ла и ње ног укуп ног пје снич ког ста ту са у 
срп ској и ју го сло вен ској по е зи ји XX ви је ка. Ши ро ка ле пе за 
тек сто ва о њој кре ће се од уско ака дем ских ра до ва као што су 
док тор ске ди сер та ци је и ма ги стар ски ра до ви, пре ко мно штва 
хе те ро ге них есе ји стич ко-кри тич ких књи га и по је ди нач них 
тек сто ва и чла на ка у ли сто ви ма и ча со пи си ма у ко ји ма се 
гу би гра ни ца из ме ђу књи жев них и ванк њи жев них чи ње ни-
ца и зна че ња и у ко ји ма ре то ри ка и ли те ра ри за ци је има ју 
при мат и из ла зе из уста ље них мје ри ла књи жев не кри ти ке, 
те о ри је и књи жев не исто ри је. У та квим окол но сти ма те шко 
би би ло ре ћи да нај бит ни ја зна че ња ње ног књи жев ног дје ла, 
има ју ћи при је све га на уму ње ну по е зи ју, ни су до вољ но уоче-
на и на пра ви на чин вред но ва на, али би се, исто та ко, сло-
бод но мо гло ре ћи да је то дје ло још уви јек је дан ве ли ки, 
не ис пи та ни оке ан не слу ће них ду би на са мно штвом за го-
нет ки ко је се кри ју на ње го вом дну. Чи ни се да „кон со ли да-
ци ја“ ве ли ког, хе те ро ге ног и не у јед на че ног књи жев ног опу са 
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Де сан ке Мак си мо вић још уви јек ни је за вр ше на, а да је исти 
слу чај и са ре цеп ци јом то га дје ла и укуп ним ста ту сом ове 
пје сни ки ње у на шој књи жев но сти. Иако има сто раз ло га да 
се ова ква те за опо врг не (ко то још мо же ре ћи да ње но ви со-
ко мје сто у књи жев но сти и ње на ху ма ни стич ко-мо рал на 
су пер и ор ност ни су од у ви јек и за у ви јек утвр ђе ни?!), те шко 
је опо врг ну ти јед ну не му шту си ту а ци ју у ко јој слу чај Де сан-
ке Мак си мо вић уви јек има не што иза и не ко али, би ло да су 
у пи та њу (тра ди ци о нал ни) по е тич ки или (зна се ко ји!) по-
ли тич ки, мо рал ни и иде о ло шки раз ло зи. Не му шти ка рак тер 
ова кве си ту а ци је огле да се у то ме што се чак и у та ко ши ро-
кој и ра зно вр сни јој ре цеп ци ји ње ног дје ла, то по ми ње ри-
јет ко, не при мјет но и у по ла гла са. Мо гло би се, чак, ре ћи да 
ту по сто ји јед на, опор ту ни стич ка ли ни ја по ма ло не ис кре не 
ло јал но сти: то је, да на шњим рјеч ни ком ре че но, не ка вр ста 
„по зи тив не дис кри ми на ци је“, ко ја под ра зу ми је ва да се ње на 
„ве ли чи на“ фор мал но не пре и спи ту је, не го под ра зу ми је ва 
и „то ле ри ше“, али се на ње ну по е зи ју при мје њу ју књи жев ни 
стан дар ди и ин стру мен ти ко ји свје сно или не свје сно та кав 
њен ста тус не по твр ђу ју или га чак ис кљу чу ју, а да се то отво-
ре но и из ри чи то не ка же. У дру гом слу ча ју, то под ра зу ми је-
ва да се оно али и иза та ко ђе под ра зу ми је ва, али се из раз ло-
га опор ту ни те та не ис ти че, или ис ти че опре зно и оба зри во. 
Раз лог све му то ме, на рав но, мо же би ти, а дје ли мич но и је сте, 
и при ро да са мог дје ла Де сан ке Мак си мо вић, али и не до вољ но 
уте ме љен, из ди фе рен ци ран и про вјер љив си стем да на шњих 
књи жев них, иде о ло шких и мо рал них ври јед но сти и мје ри ла 
ко ја се на њу при мје њу ју.

Де сан ка Мак си мо вић сло ви као обра зац кла сич ног пје-
сни ка са свим што та ри јеч под ра зу ми је ва: те мат ски и из ра-
жај но ње на по е зи ја је сва ком до ступ на и као та ква ви ше 
на и ла зи на од зив ши ро ке пу бли ке не го књи жев не кри ти ке 
и на у ке о књи жев но сти. Иду ћи уви јек у су срет обич ном чи-
та о цу и ба ве ћи се сва ко днев ним пи та њи ма људ ског жи во та, 
она, на рав но, ни је уви јек успи је ва ла из бје ћи по на вља ња и 
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ма ни ри зам – пли ћа ци ње не по е зи је зна ли су по вре ме но да 
по тра ју и ду же не го што би се мо гло оче ки ва ти и што је би ло 
по треб но, а пут пре ко њих знао је да уз му ти и оте жа ви дљи-
вост у ду бин ским сло је ви ма ње не по е зи је. Про сти је ре че но, 
у ње ном из у зет но обим ном пје снич ком дје лу има до ста пље-
ве, ко ју мар љи вим ра дом ва ља из ви ја ти и ис три је би ти да би 
се до шло до скри ве ног, здра вог сје мен ског зр на ње не по е зи-
је ко је мо же да кли ја и на кон ви ше вје ко ва. То је по сао ко ји је 
зах ти је вао до ста тру да, али на ко ме се до сад, на жа лост, че сто 
и из раз ло га опор ту ни те та, ни је до вољ но ра ди ло. Та ко су 
ство ре ни при лич но чвр сти и те шко по мјер љи ви сте ре о ти пи 
о јед ној по жељ ној вр сти на ци о нал не по е зи је и по себ ном ти пу 
го то во за шти ће ног пје сни ка чи је мје сто у на ци о нал ној кул-
ту ри и књи жев но сти ни је при лич но пре и спи ти ва ти и по-
мје ра ти. С јед не стра не ти су сте ре о ти пи до ста до бра и трај на 
за шти та и уто чи ште ко је овој пје сни ки њи за и ста ни је по-
треб но, али с дру ге де сти му ли ше от кри ва лач ке по ду хва те и 
ис тра жи ва ња скри ве них и не до ступ них сло је ва сми сла и зна-
ча ја ње не по е зи је, ко јих је и до сад би ло, али не у до вољ ној мје-
ри, и ко ји су у вре ме ну ко је је пред на ма, ње ној по е зи ји у сва-
ком по гле ду по треб ни.

Уоч љи ва је по ја ва да нај ве ћи број кри ти ча ра за сво је ана-
ли зе, ко је зна че но ве и ду бље про до ре у зна че ња ње ног дје ла, 
да нас че сто узи ма не ку дру гу, у ра ни јим кри тич ким тек сто-
ви ма не по ми ња ну или не по зна ту пје сму или сти хо ве. То зна-
чи да је огром но про стран ство ње не по е зи је још уви јек и до 
да нас оста ло ter ra in cog ni ta у ко јој се кри је не ис цр пан из вор 
но вих спо зна ја, зна че ња и ту ма че ња за ко ја се по вод на ла зи 
на сва ком ко ра ку. Основ ни, пре по зна тљив и до ми нан тан ре-
цеп циј ски мо дел Де сан ке Мак си мо вић за сни ва се на из ра зи то 
лир ском ка рак те ру ње не по е зи је ко ји се, пр вен стве но, из ра-
жа ва пје сма ма о љу ба ви и при ро ди, те на по ет ским оства ре-
њи ма с па три от ским оби љеж ји ма ме ђу ко је спа да ју и оне уко-
ри је ње не у на род ну хри шћан ску и исто риј ску тра ди ци ју. Али 
то су ви ше на пр ви по глед ви дљи ва, углав ном спољ на, ви ше 
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те мат ска оби љеж ја ње не по е зи је, што не зна чи да на осно ву 
њих ни је би ло мо гу ће са гле да ти ве ли ки зна чај ове пје сни ки-
ње. Ме ђу тим, та кав мо дел ре цеп ци је по стао је пре ти је сан за 
не са гле ди ву ши ри ну и ду би ну ње не по е зи је, тим при је што 
је у зад њим де це ни ја ма сво га пје снич ког раз во ја и она са ма 
на пра ви ла ве ли ке ис ко ра ке из сво га ду го ва же ћег пје снич ког 
ка но на. То је до ве ло до то га да је лир ски ка рак тер ње не по е-
зи је у ко јој до ми ни ра ју љу бав и при ро да по сте пе но по чео да 
гу би на зна ча ју и усту па про стор ту ма че њи ма у ко ји ма у пр ви 
план до ла зи ре флек си ја. У та квим окол но сти ма кор пус ње ног 
укуп ног ства ра ла штва на не ки на чин се пре у те ме љу је и по-
ја вљу је у не што дру га чи јем по рет ку при че му се са да знат но 
уоч љи ви је не го до са да оформ љу ју и по себ не цје ли не са пје-
сма ма ауто по е тич ког ка рак те ра, пје сма ма о Бо гу и пје сма ма 
о смр ти и про ла зно сти.

У ту ма че њу ње ног ства ра ла штва, да кле, ре флек си ја 
до би ја ве ћи зна чај, и у скла ду с тим ње на пје снич ка ко смо-
го ни ја до би ја и но ва упо ри шта ко ја ра ни је ни су до вољ но 
до ла зи ла до из ра жа ја. Шта ви ше, осим при ро де као трај ног 
ослон ца ње ног по ет ског сви је та од по че та ка до кра ја у пр ви 
план из би ја ју пје сме у ко ји ма се ар ти ку ли ше ње на ауто по-
е тич ка сви јест, а по том и пје сме у ко ји ма до ми ни ра ње на 
ду бо ка и ком плек сна спо зна ја Бо га. Та ко, за пра во, иде ја при-
ро де, иде ја Бо га и иде ја по е зи је, од но сно ства ра ла штва по-
ста ју три основ на упо ри шна сту ба ње ног по ет ског сви је та. 
Те три основ не иде је ње не по е зи је спа ја ју се и про жи ма ју 
на је дин ствен, са мо овој пје сни ки њи свој ствен на чин, а на 
тој осно ви се на до гра ђу ју још три, из ве де не, „ка сни је“ иде је 
– иде ја љу ба ви, иде ја смр ти и про ла зно сти и, ко нач но, иде ја 
па три о ти зма и со ци јал не прав де, што све ску па до при но-
си ства ра њу јед не ши ро ке и рас ко шне сли ке сви је та ду бо-
ких зна че ња.

Об је ди ње не и ме ђу соб но про же те и усло вље не три основ-
не иде је пје сни штва Де сан ке Мак си мо вић, иде ја при ро де, 
иде ја Бо га и иде ја по е зи је, у осно ви се сво де на јед ну тач ку 
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– ону у ко јој се де ша ва ми сте ри о зни чин по ста ња. То их и 
чи ни те мељ ним упо ри штем ње не по е зи је. Ево ка ко то из гле-
да у при ро ди:

Сва ко га се тре нут ка
по не што у жи вот пре не,
а ја ве нем,

(ЦД 2, 22)1

ка же пје сни ки ња у пје сми „Про ле ће, а ја ве нем“. За не ма ри мо 
са да по сљед њи стих-ре френ (ко ји се по на вља на кра ју сва ке 
стро фе, а ко јим се вр ло успје шно оби љу и по ле ту ра ђа ња и 
бу ја ња у при ро ди кон тра пункт но су прот ста вља су мор на 
ми сао о ма лак са ло сти и про ла зно сти жи во та), и обра ти мо 
па жњу на пр ва два. Ка да ка же да се сва ко га тре нут ка „у жи-
вот не што пре не“ пје сни ки ња на са вр шен на чин ар ти ку ли ше 
основ но на че ло по ста ња сви је та у при ро ди. Ти ме се јед но-
став но и бе за зле но, као бље ском му ње освје тља ва онај тре-
ну так у ко ме се де ша ва чу до ко јим из не му ште бес ко нач но-
сти и пра зни не из ра ња не што што је по сли је то га жи вот и 
сви јет ко ји за нас има сми сао и свр ху!

Ра ди се, да кле, о оства ри ва њу оног уз ви ше ног и вјеч ног 
прин ци па по ко ме се из све оп ште пра зни не и маг ме не по сто-
ја ња, про бу ђе ни и по диг ну ти уни вер зал ном енер ги јом и раз-
ло гом по ста ња, пр ви пут по ја вљу ју но ви и свје жи об ли ци 
жи во та и сви је та – као за лог ње го ве не ми нов но сти и трај не 
об но ве. У том сти ху са др жа но је вр хун ско на че ло по ста ња, 
стал ног об на вља ња и, ко нач но, оп стан ка сви је та. Па жљи вим 
иш чи та ва њем по е зи је Де сан ке Мак си мо вић мо же се уочи ти 
да тај сви јет из ни че из про сто ра пред-по ста ња, од но сно да у 
ви ду не у о бли че не и не спо зна тљи ве енер ги је, као у не ви дљи вој 
оп ни пу па и стал но на ра ста у пра зни ни иза гра ни це по сто ја ња. 

1 Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, За ду жби на „Де сан ка Мак-
си мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2012 
(да ље: ЦД).
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Трај ном ема на ци јом и екс пан зи јом те енер ги је за ми шље на 
оп на пу ца, гра ни ца се за крат ко, као за трен ока, отва ра и у 
том маг но ве њу се до га ђа оно не ви дљи во чу до ра ђа ња.

Та ми сте ри ја „ве ли ког пра ска“ де ша ва се у епи цен тру 
уни вер зу ма при ро де, а ту се иден ти фи ку је и оства ру је и иде ја 
Бо га ко ја се по сред ством би блиј ске ле ген де о по ста њу сви је та, 
„ре тро ак тив но“ укљу чу је у зби ва ња на пу ту од пра по чет ка ка 
по чет ку сви је та.

На исти на чин де ша ва се и на ста нак пје сме, чи ме се и 
по е зи ја у по гле ду на стан ка и у по гле ду соп стве ног устрој ства 
и зна че ња, укљу чу је и оства ру је у уни вер зу му при ро де. Та ко 
се „ра ђа ње по е зи је“ из во ди на исту ра ван са чу дом ства ра ња 
и по ста ња у при ро ди, гдје као што је ре че но са исто вет ним 
зна че њем за ти че мо и иде ју Бо га из ра же ну би блиј ском ле ген-
дом о по ста њу сви је та. По ме ну том чед ном пје снич ком сли-
ком пре дег зи стен ци јал ног на по на ко ји се осло ба ђа у ства ра-
њу но вих жи вот них об ли ка Де сан ка Мак си мо вић, да кле, 
из јед на ча ва и из во ди на исту ра ван на че ло по стан ка сви је та 
и соп стве но схва та ње ра ђа ња пје сме. То би се исто вре ме но 
мо гло сма тра ти ње ним те мељ ним по е тич ким на че лом из 
ко га им пли цит но про из ла зи све оно што је на пи са ла у пје-
снич ком об ли ку или ре кла о по е зи ји.

Из ово га про из и ла зи да су оне дру ге три на при јед по ме-
ну те, за по е зи ју Де сан ке Мак си мо вић исто та ко ве о ма бит не 
иде је, иде ја љу ба ви, иде ја смр ти и про ла зно сти, на исти на-
чин као и иде ја ро до љу бља и со ци јал не прав де, из ве де не и 
по сље дич не, ма да од мах ва ља ре ћи, да ни су ма ње ва жне и 
су ге стив не у ње ном дје лу. На про тив, по не ка да је и обрат но.

У ве зи са сво јим схва та њем при ро де у јед ној при ли ци 
Де сан ка Мак си мо вић је ре кла и ово: „По не кад ми се чи ни да 
при ро ду осе ћам ви ше као ка ква звер ка не го као чо век“2. С тим 
у ве зу мо гли би се до ве сти и сти хо ви из не ких дру гих пје са ма:

2 Ци ти ра но пре ма: Ве ли зар Бо шко вић, „Ин спи ра тив на под руч ја у 
ства ра ла штву за де цу Де сан ке Мак си мо вић“, Ства ра ла штво за
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„И ни шу се не све сна би ћа би ља“
(„Еле ги ја“, ЦД, 1, 482)

„ве ру јем да цвет ме не, као и ја ње га,
не ким сво јим оком по сма тра“,

(„На уч ни апо криф“, ЦД, 3, 37)

А Бог као да не раз у ме и да нам се чу ди
кроз ја сно отво ре не очи цве та.

(„Про ле ће у гро бљу“, ЦД, 1,177)

То је су срет са при ро дом са ону стра ну, из ван људ ске сви је-
сти о њој, ка кву мо жда има ју дру ги жи ви ство ро ви, али и 
не жи ви при род ни фе но ме ни, гдје се при ро да ис ка зу је у ви ду 
сво је пра сли ке у не ком још уви јек па сив ном, али ла тент ном 
тран сцен ден тал ном про сто ру сви је сти. То је не ка вр ста „сви-
је сти“ при ро де о са мој се би, ко јом ко му ни ци ра ју биљ ке и дру-
га жи ва би ћа и ства ри из ме ђу се бе са мих, али и из ме ђу се бе 
и чо вје ка, при ро да ко ја се ар ти ку ли ше у оном ста њу у ко ме 
још не по сто је чо вје ков до жи вљај и сви јест о њој, у ко јој се, 
као што смо ви дје ли, чо вје ко ва сви јест о јед ном цви је ту у при-
ро ди, из во ди на исту ра ван на ко јој тај цви јет оства ру је ко му-
ни ка ци ју са чо вје ком. При ро да се, да кле, у по ет ском сви је ту 
Де сан ке Мак си мо вић за ти че у ста њу пред-по ста ња и ука зу-
је нам се као вр хов ни уни вер зум у ко ме се све оства ру је и из 
ко га на ста ју сви дру ги свје то ви.

У ве зи с тим по ста вља се и ве о ма сло же но пи та ња од-
но са при ро де и Бо га. Те шко је до ве сти у пи та ње бо жан ски 
ка рак тер при ро де у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић ко ји под-
ра зу ми је ва пот пу ну про же тост иде је при ро де и иде је Бо га, 
што пр вен стве но под ра зу ми је ва све при сут ност Бо га у при-
ро ди. У ве зи с тим у ре цеп ци ји ње не по е зи је го то во оба ве зно 
се по ми ње пан те и зам и њи ме се об у хва та ју и об ја шња ва ју 
све у куп на фе но ме но ло шка ми сте ри ја, уз ви ше ност и рас кош 

 де цу Де сан ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, За ду жби на „Де сан ка 
Мак си мо вић“ Бе о град, 2003, стр. 15.
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при ро де. Ис црп ни ји увид у де фи ни ци ју пан те и зма као фи-
ло зоф ског уче ња у ко ме се Бог по и сто ве ћу је са при ро дом, а 
при ро да се по сма тра као огле да ло бо жан ства, из че га да ље 
про зи ла зи да се све што по сто ји, па и са ма при ро да, са др жи 
у иде ји Бо га, јер је ре зул тат Бо жи је про ми сли, мо жда ипак 
пре ра но за тва ра мо гу ћу и ве о ма сло же ну и суп тил ну ди ску-
си ју о овом пи та њу. У окви ру та квог гле да ња не ма мје ста за 
раз го вор о мо гу ћем хи је рар хиј ском аспек ту од но са Бо га и 
при ро де у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић. Јер, уко ли ко та кав 
раз го вор при хва ти мо, у том слу ча ју мо ра ло би до ћи до из-
вје сног ре де фи ни са ња пој ма пан те и зма. Ис црп но иш чи та-
ва ње ње ног укуп ног пје снич ког опу са, на и ме, упу ћу је и на 
јед ну мо жда са свим нео че ки ва ну мо гућ ност: да је иде ја Бо га, 
за пра во, ипак са мо дио иде је о при ро ди. Да је, да кле, уни-
вер зум при ро де при мар ни сви јет у ко ме се, као што је ре че-
но, са др же сви дру ги свје то ви, па и сви јет Бо га, те да би, у 
скла ду с тим, уво ђе ње пој ма пан те и зма у ту ма че њу по е зи је 
Де сан ке Мак си мо вић зна чи ло не ку вр сту на кнад не или ре-
тро ак тив не де и за ци је при ро де. На при јед ци ти ра ни сти хо-
ви у ко ји ма нам се Бог чу ди „кроз ја сно отво ре не очи цве та“ 
на ис тој је рав ни са оним сти хо ви ма у ко ји ма нас цви јет по-
сма тра „не ким сво јим оком“ као и ми ње га. Ти ме се по твр-
ђу ју све при сут ност иде је Бо га у при ро ди, али на на чин ко јим 
она ни је из над при ро де не го је са мо је дан њен дио. Иде ја 
при ро де, да кле, ни је у иде ји Бо га, не го је Бог дио уни вер зу-
ма при ро де.

Ова ко схва ће на иде ја при ро де, са свим из ним на и уни-
кат на, оправ да ва раз мје ре сво је при сут но сти у по е зи ји Де-
сан ке Мак си мо вић. При ро да, као што је по зна то, у ре цеп-
ци ји по е зи је Де сан ке Мак си мо вић за у зи ма нај и стак ну ти је 
мје сто, а њен зна чај и функ ци ја до са да су освје тља ва ни из 
свих угло ва и са свих стра на. Ов дје се, ме ђу тим, нај бит ни ји 
аспек ти зна ча ја при ро де у ње ној по е зи ји по ку ша ва ју до не кле 
пре у смје ри ти сво ђе њем на ону тач ку на ко јој се у сре ди шту 
ње ног уни вер зу ма до га ђа чу до по ста ња ода кле све по ла зи 
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и да ље се раз ви ја, укљу чу ју ћи и иде ју Бо га и иде ју са ме по е-
зи је ко је су иде је суд бо но сно, као пуп ча ном врп цом, ве за не 
за то ис хо ди ште.

Мо же се ре ћи да Де сан ка Мак си мо вић устрој ством и 
је зи ком при ро де као вр хун ског уни вер зу ма об ја шња ва и 
из ра жа ва сми сао и на ста нак по е зи је ко ји се, као не ми нов но 
и не до ку чи во чу до ра ђа ња, за чи ње у пре двор ју пред-по ста-
ња и пред-спо зна ња жи во та и сви је та. У пје сми „Пе снич ко 
ве че“ пје сни ки ња у за но су ка же да ће као „ка кав об да рен 
атом“ у сва ком тре нут ку „ства ра ти зе мљу по ко ју“:

Би ће то рас ко шни пе снич ки ми о цен.
Из ха о са ће се из дво ји ти ми сли коп на
и пу чи не сно ва,
раз лу чи ће се све тло сти од та ме,

(ЦД 2, 121)

По гле дај мо, на при мјер, не ко ли ко ње них пје са ма у ко ји ма 
пје ва ка ко се ра ђа пје сма и ка ко на сви јет до ла зи пје сник. 
Дви је од њих но се исти на слов „Ра ђа ње пе сме“, јед на је об-
ја вље на 1979, а јед на 1988. го ди не. Има и пје сма са на сло вом 
„Ра ђа ње сти ха“, а у пје сми „Ра ђа ње љу ба ви“ се ра ди о на чи-
ну ка ко се ра ђа пје сник. Све ове пје сме „де ша ва ју“ се у при-
ро ди, њи хо во ра ђа ње из ра жа ва се ме та фо ра ма и пје снич ким 
сли ка ма са чи ње ним од ин вен та ра из ам ба ра при ро де, у сви-
ма пр ви по рив и им пулс за на ста нак пје сме не при мјет но 
по ла зи из ду би на не ког свог уда ље ног и не ја сног по во да и 
пра по чет ка. Пје сма зри је спо ро као ја бу ка ко јој је за то по-
треб но да око ње сун це оби ђе „де ве де сет и ви ше пу та“, она 
је онај „де ве ти вал“ што га пли ма на кра ју из но си на оба лу, 
она као ко ри јен ра жи по ни ре у „дуʹ  шē искон ско ог њи ште“, 
гдје се опло ђу је и ода тле из ра ста. Схва та ње ра ђа ња пје сме 
Де сан ке Мак си мо вић мо гло би се упо ре ди ти са убр за ним 
сним ком не у мо љи вог из ра ста ња и отва ра ња цви је та, не ви-
дљи вог про стом оку.

Ро ђе ње сти ха Де сан ка Мак си мо вић до жи вља ва као да 
не по сред но из при ро де, на ли цу мје ста пре у зи ма ру ка ма 
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при ро де на пра вље не го то ве ме та фо ре, ри ме и пје снич ке сли-
ке: она се осје ћа као да је јун ским ли ва да ма „оте ла млеч“, као 
да је из би стре ри је ке „ис пи ла слик“. Ко ли ки зна чај да је и на 
ко ји на чин из ра жа ва ми сте ри ју ра ђа ња пје сме и пје сни ка 
свје до че и ова сли ка уз бу ђе не при ро де у ко јој се де ша ва ју 
ми сте ри о зна зна ме ња и пред ска за ња то га чи на:

Пла ни ни ко ја ни кад ни је има ла мле ка
на брек ну гру ди
и бе лу одој чад обла ка до ји
и ме сец се као у мла до сти уз бу ди
кад je угле да мле ком об ли ве ну,
из ла зе на шум ску ста зу го ли си са ри
и пла чу и сме ју се као љу ди,
де вој ка ма до ла зе на сан чуд не ства ри,
a то би ва са мо кад пе сник тре ба да се ро ди.

(ЦД 2, 103)

У по ку ша ју да се мје сто и уло га при ро де у по е зи ји Де-
сан ке Мак си мо вић што пот пу ни је осви је тле, а у то ме по 
мо гућ но сти оде и не што да ље од до са да шњих ту ма че ња, 
по треб но је на пра ви ти из вје стан от клон од уста ље ног по-
ступ ка, са др жа ног у на сло ву те ме мно го број них ђач ких, али 
и на уч них ра до ва ко ја гла си „до жи вљај при ро де у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић“, ко јим се при ро да тре ти ра као те ма, 
од но сно објект за ко ји се ве жу бо га те и рас ко шне сен за ци је, 
до жи вља ји или ми сли о жи во ту и сви је ту. Тај от клон под-
ра зу ми је ва да се ово пи та ње по ку ша са гле да ти и са дру ге 
стра не, тј. да се на при ро ду у ње ној по е зи ји гле да и као на 
су бјект те по е зи је, тј. као на не ку вр сту ак те ра у на ста ја њу, 
об ли ко ва њу и функ ци о ни са њу те по е зи је. При ро да код Де-
сан ке Мак си мо вић ни је са мо те ма не го и ме ди јум у ко ме се 
ње на по е зи ја об ли ку је, из ра жај но сред ство ко јим се она 
оства ру је, и по то ме се ова пје сни ки ња раз ли ку је од мно штва 
дру гих пје сни ка у чи јој по е зи ји при ро да има зна чај но мје сто. 
На на чин ка ко се скулп ту ра оства ру је и об ли ку је у ка ме ну, 
ка ко се му зи ка об ли ку је и оства ру је у зву ку, ка ко се сли ка 
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об ли ку је и оства ру ју у бо ји и ка ко се књи жев но дје ло об ли-
ку је и оства ру је у је зи ку, та ко се и по е зи ја Де сан ке Мак си-
мо вић, осим је зи ком, об ли ку је и оства ру је и при ро дом, од-
но сно у при ро ди као ме ди ју му. При ро да је у не ком сми слу 
је зик по е зи је Де сан ке Мак си мо вић, је зик ко ји ни ко до ње у 
срп ској по е зи ји ни је та ко теч но го во рио, обо га тио и та ко 
кре а тив но ис ко ри стио и упо три је био у об ли ко ва њу сво јих 
пје са ма. Бо га ти, ра зно вр сни и рас ко шни фе но ме ни и по ја ве 
при ро де, не при мјет не ми је не и ви дљи ве про мје не ко ји ма 
она жи ви, уми ре и трај но се об на вља, као и све дру го што се 
у при ро ди де ша ва, за пра во су гла со ви, ри је чи, го то ве син таг-
ме или ре че ни це то га је зи ка ко је Де сан ка Мак си мо вић ко-
ри сти као сред ства по мо ћу ко јих ства ра ме та фо ре, пје снич ке 
сли ке, сим бо ле, але го ри је, зву ков не и рит мич ке ефек те пје-
сме, итд. Све то, ме ђу тим, не тре ба гло ри фи ко ва ти и са гле-
да ва ти ис кљу чи во са по зи тив ним пред зна ком. Јер, зна ла је 
Де сан ка Мак си мо вић у том по гле ду по не кад да бу де и пре ви-
ше бла го гла го љи ва! Зна ла је да је зик при ро де ко ри сти и ма-
ни ри стич ки, ка да то ни је нео п ход но, по на вља ју ћи се и за гу-
шу ју ћи сво ју пје сму.

Ов дје ва ља ис та ћи и то да је и уну тра шња ор га ни за ци ја 
пје сме у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић на не ки на чин би ла 
од ре ђе на зби ва њи ма у при ро ди и је зи ком при ро де ко јим ју 
је ства ра ла. На на чин ка ко се со ци јал ни жи вот и ње го ве 
струк ту ре сло же ним чи ном ства ра ња пре но се на струк тур-
но устрој ство јед ног про зног тек ста, на при мјер, та ко и бо-
га та фе но ме но ло ги ја и по ре дак у при ро ди на ла зе од ра за и 
ути чу на уну тра шње струк ту ри ра ње пје са ма Де сан ке Мак-
си мо вић. Нај јед но став ни је ре че но, не пре но си Де сан ка Мак-
си мо вић у сво јој по е зи ји са мо са др жај при род ног уни вер-
зу ма на људ ски са др жај сво јих пје са ма, не го и струк тур ну 
устро је ност то га уни вер зу ма на струк тур ну ор га ни за ци ју 
сво јих пје са ма. То је још је дан до каз да при ро да ни је са мо 
те ма од но сно пред мет ње не по е зи је, не го и би тан дио ње не 
по е ти ке. На јед ној стра ни, ви дје ли смо, ње на пје сма се ра ђа 
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по мо де лу на стан ка но вих об ли ка жи во та и сви је та у при ро-
ди, а на дру гој, опет, она се, као скулп ту ра у ка ме ну, об ли-
ку је у при ро ди као сво је вр сном ме ди ју, сред стви ма, од но сно 
је зи ком при ро де.

На ко ји на чин Де сан ка Мак си мо вић је зик при ро де ко ри-
сти као из ра жај но сред ство у сво јим пје сма ма нај бо ље се 
ви ди у слу ча је ви ма ка да пје ва о не ком ур ба ном до га ђа ју или 
ам би јен ту из ван при ро де. Као ис ку сном пје сни ку, ве ли ке 
књи жев не кул ту ре и зна ња њој, на рав но, не би би ло те шко 
да ства ри и пој мо ве ко ји се у та квој си ту а ци ји сре ћу ис ка зу-
је ри је чи ма, ме та фо ра ма и пје снич ким сли ка ма при мје ре ним 
ам би јен ту у ко ме се пје сма од ви ја. У пје сми „По ноћ ни То рон-
то“, на при мјер, ноћ ну сли ку уза вре лог, ус ко ме ша ног и бље-
шта во осви је тље ног ве ле гра да ко ју гле да са пе де се тог спра та, 
пје сни ки ња не до ча ра ва ри је чи ма, ме та фо ра ма и пје снич ким 
сли ка ма са ста вље ним од пој мо ва и ри је чи ко је озна ча ва ју оно 
што ствар но пред со бом ви ди, не го при зо ри ма, до га ђа ји ма и 
пој мо ви ма из при ро де: осви је тље на па но ра ма по ноћ ног ме-
га ло по ли са из гле да јој, на при мјер, „као за па ље на жи та Вој-
во ди не“, док умје сто мно го број них ауто мо би ла са упа ље ним 
фа ро ви ма у ње ној сли ци ули цом гми же „без број све тло сних 
ин се ка та“. Још им пре сив ни је то се ви ди у пје сми „Го вор же-
ле за“ у ко јој се као у не кој екс пре си о ни стич кој сли ци до ча ра-
ва сли ка же ље за ре у Зе ни ци, гдје се у јед ну ви зи ју сли ва ју 
пла мен упа ље не ви со ке пе ћи, ужа ре но же ље зо, пред ме ти од 
гво жђа ко ји се ту пра ве и ху ка ко ја све то пра ти:

бру је сла ву ји та на них ан те на
и зе ба че лич них сто ји сву да ци ка,
сик ћу тек ско ва ни по ско ци, уда ви,
и на о чар ка ужа ре на зве чи,
пре ти же ле зних стр шље но ва зу ка,
ци ли чу че лич ни ми ше ви у тра ви,
ме две ди ту ча ни у да љи ни ри чу,
на др ве ту гво зде на ку ка ви ца ку ка;

(ЦД 2, 114)
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По себ но је ин те ре сант но то што уку пан тај до жи вљај пје-
сни ки ња ста вља у оквир по е тич ке тер ми но ло ги је ко ја и са ма 
пре у зи ма и ап сор бу је епи те те сна жно су ге ри са ног до жи вља ја 
енер ги је же ље за као сим бо ла об но ве и из град ње зе мље:

свуд нео б у зда но ме сре та пра зно ва ње
же ле зних сли ко ва, оно ма то пе ја –

Све је то, на рав но, ра ђе но сми шље но и свје сно. Јер, иза те 
сли ке, ко ја се на ла зи у пр вом ди је лу пје сме, у ње ном дру гом 
ди је лу от кри ва се ње но на лич је: у по за ди ни буч не и ус ко ви-
тла не сна ге и ди на ми ке же ље за, пје сни ки ња још чу је „уми-
ва ње тра ва“, шум ве чер њег гра ња, ди са ње зре лог жи та, и све 
оно што ну ди из вор на и са ма се би до вољ на при ро да. Ова 
пје сма је у ства ри пра ви при мјер ка ко Де сан ка Мак си мо вић 
је зи ком при ро де успи је ва да ство ри дви је са свим дру га чи је, 
су прот не, али под јед на ко су ге стив не пје снич ке сли ке.

II
Као што ви ди мо у ду бин ским сло је ви ма ње не по е зи је 

де ша ва јед но бит но по мје ра ње. То је по мје ра ње те жи шта са 
из ра зи то лир ског, „жен ског“ ка рак те ра ње не по е зи је пре ма 
ре флек си ји. Оно је усло вље но ње ним но вим збир ка ма пред 
крај жи во та, али и но вим и дру га чи јим при сту пом књи жев-
не кри ти ке ње ном укуп ном дје лу. По сли је све га пред на ма 
се на ла зи јед на ду бо ка, сна жна и не над ма шна ре флек сив на 
по е зи ја, али по е зи ја чи ја ми са о ност ни је са ма се би до вољ на 
и ко ја не дје лу је са ма за се бе, не го је про же та сна жном лир-
ском су ге сти јом3.

У ве зи са пре мје шта њем ак цен та са лир ског на ре флек-
сив но у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, уоча ва се из вје сно 

3 Ви ше о то ме пи сао сам у тек сту „Лир ска ми сао Де сан ке Мак си мо-
вић“, Де сан ка Мак си мо вић у сво ме књи жев ном вре ме ну, збор ник 
ра до ва, при ре дио С. Ж. Мар ко вић, За ду жби на „Де сан ка Мак си-
мо вић“, Бе о град. 1995, стр. 15–27.
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по мје ра ње и у схва та њу ње ног по сло вич ног ху ма ни зма, чо-
вје ко љу бља, хри шћан ског ми ло ср ђа, итд. До са да шње схва-
та ње тог аспек та ње не по е зи је нај че шће је „ву кло“ на мо рал-
ну, хри шћан ску, иде о ло шку или по ли тич ку ра ван, а са да се 
ис под ње га ука зу је но ви, мно го ду бљи и уни вер зал ни ји сми-
сао ње ног пје снич ког ан га жо ва ња на тој осно ви. То се де ша ва 
због то га што пој мо ви „ху ма но“ и „људ ско“ ви ше не функ ци о-
ни шу као си но ни ми, не го има ју дру га чи ји, мо гло би се чак 
ре ћи и су про тан са др жај. По јам „људ ско“, на и ме, у овом слу-
ча ју не ма иде о ло шку, мо рал ну, по ли тич ку, итд. ко но та ци ју, 
не го, су прот но од то га, зна чи осло ба ђа ње од та кве ко но та-
ци је. То је за пра во уну тра шње, људ ско осло ба ђа ње чо вје ка 
од ин сти ту ци о на ли за ма ко ји су му на мет ну ти или их је сам 
до бро вољ но при хва тио. Ху ма ни за ци ја ту зна чи да ва ње људ-
ске мје ре свим ства ри ма, ко ја не ма вред но сни ка рак тер као 
ху ма ни за ци ја за сно ва на на мо рал ним, иде о ло шким и слич-
ним дру гим осно ва ма.

То се нај бо ље ви ди на при мје ру збир ке Тра жим по ми-
ло ва ње. Основ но рас по ло же ње чи та ве збир ке са др жа но је 
упра во у ње ном на сло ву: тра жим по ми ло ва ње, али су у укуп-
ној чи та лач кој и кри ти чар ској ре цеп ци ји на тај нео спор но 
ху ма ни стич ки гест до не кле нео прав да но све де на и сва оста-
ла ње на сло је ви та зна че ња. Тај за хтјев, мо гло би се ре ћи, 
пре ра ста у је дин ствен и пре сти жан пје снич ки и људ ски став 
Д. Мак си мо вић за сно ван на пра шта њу, ми ло ср ђу, ра зу ми-
је ва њу и по ми ло ва њу за сва ког и од све га што се би ло ко ме 
или че му мо же де си ти под ка пом не бе ском. Ин спи ри са на 
су ро во шћу јед ног сред њо вје ков ног за ко на и са ма пје сни ки-
ња, ме ђу тим, ни је би ла оп сјед ну та и оп хр ва на са мо чи ном 
по ми ло ва ња, не го и мно го за мр ше ни јим пи та њи ма, ди ле-
ма ма и не до у ми ца ма „о крив ди и прав ди, о ка зна ма и опро-
шта ји ма, о гре шни ма и пра вед ни ма“, гдје се на кра ју уви јек 
и не зна ко је гдје и на ко јој стра ни. Отуд и не ка при вид на 
про ти ву ри јеч ност: да пје сни ки ња тра же ћи ми лост и по ми-
ло ва ње за сва ко га и за све, за пра во под јед на ко пра шта и 
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они ма ко ји не ко ме не прав ду на но се и они ма ко ји ту не прав-
ду тр пе. Та ко гле да но, под кро вом опро ста, мо гло би се ре ћи, 
уто чи ште на ла зи и стро га не пра вед на ста ле шка хи је рар хи-
ја сред њо вје ков ног дру штва, ску па са људ ском пат њом ко ја 
из ње про из и ла зи.

Од го вор на пи та ње ка ко, до кле и за ко га пје сни ки ња 
ствар но тра жи по ми ло ва ње кри ти ча ри нај че шће ве зу ју за 
до ста уоч љи ву дво стру ку по зи ци ју лир ског су бјек та у збир ци. 
На и ме, у збир ци се, већ и по на сло ви ма, ла ко при мје ћу ју дви-
је гру пе пје са ма. У јед ни ма чи ји на слов по чи ње при је дло гом 
„О“ („О цар ском се лу“, „О по кли са ру“, итд.) функ ци ју лир ског 
су бјек та вр ши цар Ду шан ко ји из рав но, на рав но у ви ду пје-
снич ке, лир ске тран сфор ма ци је, са оп шта ва по је ди не од ред-
бе сво га за ко ни ка. (Увод на пје сма „Про глас“ та ко ђер би се 
мо гла при до да ти овој гру пи, јер и ту, од мах на по чет ку, цар 
лич но из ла же на че ла сво га за ко но дав ства). У дру ги ма, ко јих 
је не што ви ше, чи ји на слов по чи ње при је дло гом „За“ („За је-
рес“, „За по след ње да не“, итд.) функ ци ју лир ског су бјек та 
вр ши са ма пје сни ки ња ко ја у њи ма за не ко га или не што тра-
жи по ми ло ва ње (Тој гру пи су штин ски, по са др жа ју, мо же да 
се при пи ше и пје сма „Иду цар ским дру мом“).

Ве ћи ни ис тра жи ва ча и чи та ла ца по ста вља ло се пи та ње 
од но са из ме ђу ове дви је гру пе пје са ма. У они ма у ко ји ма 
го во ри цар до ми ни ра ју стро гост за ко на ко је он про пи су је 
и су ро вост мје ра про тив оних ко ји се о те за ко не огри је ше, 
а у оним у ко ји ма пје сни ки ња лич но вр ши функ ци ју лир-
ског су бјек та, пре о вла да ва ју са др жа ји бла гог и утје шног 
пра шта ња и по ми ло ва ња. Са мо по се би се на ме ће пи та ње 
да ли је кон цепт збир ке за сно ван упра во на тој су прот но сти, 
тј. да ли је оно што са оп шта ва цар за пра во ли це, а оно што 
са оп шта ва лир ски су бјект у ли ку пје сни ки ње на лич је укуп-
ног зна че ња збир ке. Да ли, да иде мо да ље, пје сни ки ња на-
мјер но и вје што ца ре вим ри је чи ма екс пли ци ра гру бост и 
не прав ду сред њо вје ков ног дру штва да би по том има ла за 
шта да тра жи по ми ло ва ње, нео ви сно о то ме што оно, на овај 
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на чин из ра же но пје снич ким чи ном, до би ја уни вер зал ни 
сми сао ко ји ва жи у свим вре ме ни ма и при ли ка ма. Да ли и 
че му пје сни ки ња да је пред ност? Да ли чи ње ни ца што збир-
ка има на слов Тра жим по ми ло ва ње зна чи да је но си вим 
ди је лом збир ке пје сни ки ња сма тра ла дру гу гру пу пје са ма, те 
да је „гру би“ са др жај пр ве гру пе са мо по вод и сред ство ко јим 
се иза зи ва кључ но зна че ње збир ке са др жа но у пра шта њу за 
сва ко га и за све?

Основ но је пи та ње, да кле, да ли је пје сни ки ња свје сно и 
са ци ља ним по е тич ким пред у ми шља јем ову збир ку за ми-
сли ла та ко да мо же мо го во ри ти о ње ном ли цу и на лич ју што 
се ме ђу соб но су о ча ва ју и усло вља ва ју, или се, мо жда, ра ди 
ви ше о спон та ном и има нент ном ства ра лач ком чи ну и ка да 
су у пи та њу по је ди нач не пје сме и ка да је у пи та њу чи та ва 
збир ка. По ку шај мо то да про вје ри мо на при мје ри ма.

По што у пје сма ма чи ји на слов по чи ње при је дло гом „О“ 
са др жај сво јих за ко на и ка зне за њи хо во не из вр ша ва ње са-
оп шта ва сам цар, по ста вља се пи та ње од ко га пје сни ки ња у 
пје сма ма из дру ге гру пе за пра во тра жи по ми ло ва ње. Ла ко 
ће мо уочи ти да се у ве ли ком бро ју слу ча је ва за по ми ло ва ње 
из рав но обра ћа ца ру („Ца ре Ду ша не“). Ла ко ће мо, исто та ко, 
при ми је ти ти да се од ца ра не тра жи по ми ло ва ње баш за оне 
гри је хе ко ји се по ми њу у пје сма ма у ко ји ма он вр ши функ-
ци ју лир ског су бјек та. Не по сто ји, да кле, не ка пра вил ност у 
сми слу да цар на јед ном мје сту екс пли ци ра од ре ђе не гри је-
хо ве, а да пје сни ки ња на дру гом мје сту тра жи по ми ло ва ње 
за оне ко ји су упра во те гри је хо ве на пра ви ли. По ми ло ва ње 
из јед не гру пе пје са ма се, да кле, не од но си на гри је хо ве ко ји 
се спо ми њу у дру гој гру пи. Осим то га у ве ли ком бро ју пје-
са ма по ми ло ва ње се и не тра жи од ца ра, не го има оп шти и 
уни вер за лан ка рак тер. Оче ки ва ло би се, уз то, да се у сва кој 
пје сми чи ји на слов по чи ње при је дло гом За у да љем тек сту 
по ми ло ва ње и тра жи. Али ни је та ко: има и пје са ма у ко ји ма 
се по ми ло ва ње уоп ште и не по ми ње, ма да се у сва ком слу-
ча ју под ра зу ми је ва. По сли је то га по треб но је по гле да ти има 
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ли ка квог си сте ма и за ко ни то сти у то ме ка ко и на ко ме мје-
сту у струк ту ри пје сме за зив по ми ло ва ња на ла зи сво је мје сто. 
Не ка да се по ми ло ва ње тра жи већ у пр вом сти ху, не ка да на 
кра ју пје сме, а не кад не гдје у ње ном сре ди шњем ди је лу. По ми-
ло ва ње се, исто та ко, у јед ној пје сми не тра жи са мо за јед ну 
не го за ви ше ства ри, што је још је дан до каз да пје сме из ове 
гру пе ни су из ра ван „од го вор“ на оно што се на ла зи у пје сма ма 
из дру ге гру пе.

По себ но је ва жно уочи ти да се оно што пје сни ки ња тра-
жи не име ну је уви јек истим пој мом. По јам по ми ло ва ња је 
нај че шћи, али не кад се тра жи бла го ра зу ме ва ње, са ми лост 
или ми лост, и сл. То ни је баш бе за злен по да так за то што по-
јам по ми ло ва ње у сви је сти са вре ме ног чи та о ца ко ме се пје-
сни ки ња обра ћа, пр вен стве но упу ћу је на прав ну ка те го ри ју 
ко ја се при мје њу је на већ осу ђе не. У овом слу ча ју у ко ме се 
ра ди о ин тер тек сту ал ној лир ској ди ску си ји за јед ним еми-
нент но прав ним ак том, Ду ша но вим за ко ни ком, то из гле да 
са свим ло гич но. Ме ђу тим, ра сло ја ва њем ка те го ри је по ми-
ло ва ња на се ман тич ки ма ње „зва нич не“ и бла же пој мо ве као 
што су бла го ра зу ме ва ње, са ми лост, ми лост – за хтјев, од но сно 
мол ба пје сни ки ње упу ће на ца ру, по сте пе но се по мје ра и уда-
ља ва од по чет не си ту а ци је. Са кон крет не прав не ре пре си је 
за кон ског ак та јед не епо хе те жи ште се пре но си на све и сва-
ко га ко је би ло кад, би ло гдје, на би ло ко ји на чин и би ло 
чи ме оба ве зан или на не што осу ђен. На рав но и на са мог ца-
ра ко ји је то био ви ше не го би ло ко дру ги, као и на све оне 
ко ји су кроз ври је ме ко ра ча ли по сли је ње га, све до нас са мих.

На кра ју, а мо гло је би ти и на по чет ку, ла ко се уоча ва да 
у рас по ре ду јед не и дру ге гру пе пје са ма та ко ђе не ма уна-
при јед сми шље ног си сте ма, јер су оне ме ђу соб но из ми је ша-
не. Да рас по ред пје са ма по то ме кри те ри ју му ни је играо 
ни ка кву уло гу свје до чи и по да так о то ме на ко је је мје сто у 
збир ци пје сни ки ња уба ци ва ла но ве пје сме ко је је у њу уно-
си ла на кон пр вог из да ња. Чи ни се да је за сва ку пје сму по-
себ но на ли цу мје ста тра жи ла и на ла зи ла мје сто на ко ме ће 
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до пу ног из ра жа ја до ћи ње на основ на зна че ња ко јим би се 
исто вре ме но осна жи ла и бит на зна че ња збир ке. У не ким 
слу ча је ви ма пре суд на је те мат ско-мо тив ска срод ност са су-
сјед ним пје сма ма, у не ким ме ђу соб на фор мал на слич ност 
„ста рих“ и „но вих“ пје са ма, а у не ким опет из гле да да је но-
вом пје смом на од ре ђе ном мје сту пје сни ки ња по ку ша ва ла 
по ја ча ти естет ски до мет збир ке.

Да удва ја ње лир ског су бјек та ко је је ре зул ти ра ло двје ма 
гру па ма пје са ма ни је мо ти ви са но не ким уна при јед за ми-
шље ним функ ци о нал но-кон траст ним од но сом из ме ђу њих 
мо жда још и нај бо ље по твр ђу ју пје сме „За је рес“ и „О је ре си“. 
И јед на и дру га у осно ви по ла зе од не по жељ но сти је ре ти ка 
у Ду ша но вом цар ству, али сва ка за се бе има ауто ном ну соп-
стве ну струк ту ру, об лик, ме та фо ри ку и ши ро ки соп стве ни 
си стем асо ци ја ци ја ко је се ме ђу соб но не усло вља ва ју ни ти 
об ја шња ва ју, што зна чи да не ма ни ка кве раз ли ке ко ја би би ла 
за сно ва на на чи ње ни ци да јед на по чи ње при је дло гом За, а 
дру га при је дло гом „О“. Мо гла је пје сни ки ња, на рав но, све 
пје сме чи ји на слов по чи ње при је дло гом „О“, чак и на кнад но 
ве о ма ла ко пре у смје ри ти и до пу ни ти за зи вом по ми ло ва ња 
по мо ћу при је дло га За. Ти ме би мо гу ћа је дин стве на кон цеп-
ци ја збир ке још ви ше до шла до из ра жа ја, али би очи то би ла 
по јед но ста вље на и по ста ла јед но лич на.

Из овог, као и све га на при јед ре че ног про из и ла зи да гра-
ни цу из ме ђу ове дви је гру пе пје са ма у осно ви ни је нео п ход но 
ни ти пре по руч љи во по вла чи ти. На ста ле на истом ин спи ра-
тив ном из во ру, оне су и у по гле ду пје снич ког об ли ка и у по-
гле ду из бо ра пје снич ких сли ка и ме та фо ра, и у по гле ду укуп-
не пје снич ке екс пре сив но сти, са свим срод не или исте. Оне 
су дио јед не те исте, исто вет не лир ске ди ску си је с Ду ша но вим 
за ко ни ком и у под сти цај ном, и у из ра жај ном по гле ду, и што 
је по себ но ва жно – у по гле ду зна че ња ко ја у се би но се, чак и 
ка да их до слов но срав њу је мо са на сло вом збир ке.

Пре ма све му, да кле, пје сни ки ња очи то ни је има ла не ку 
уна при јед сми шље ну кон цеп ци ју лир ског ожи вља ва ња јед ног 
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вре ме на, не го је, но ше на пр вим ин спи ра тив ним под сти ца-
ји ма, спон та но из ра жа ва ла ток и об лик сво је лир ске су ге-
сти је. То што по јам по ми ло ва ња не упо тре бља ва до сљед но 
у сва кој пје сми у ко јој функ ци ју лир ског су бјек та вр ши са ма 
пје сни ки ња (у не ки ма га, ви дје ли смо, и не ма!), ни ти се у 
струк тур ној ор га ни за ци ји пје сме ја вља на истом мје сту и не 
функ ци о ни ше на исти на чин, ску па са свим дру гим по ме ну-
тим „не до сљед но сти ма“, на ста ло је као про из вод има нент не, 
го то во тре нут не пје снич ке ар ти ку ла ци је јед ног сна жног и 
бур ног ин спи ра тив ног вре ла, ко је је у струк ту ру пје сме, а по-
том и збир ке, на хру пи ло од јед ном и на ли цу мје ста. Ра ди ло 
се о са мо јед ној, ко ли ко год је дин стве ној ин спи ра ци ји: за по-
че ти, стал но во ди ти на истом ни воу и успје шно при ве сти 
кра ју лир ску ди ску си ју с Ду ша но вим за ко ни ком би ло је ве-
о ма те шко без по јед но ста вљи ва ња, јед но лич но сти, „про кли-
за ва ња“, по на вља ња ме та фо ра и пје снич ких сли ка и ком про-
ми са у пје снич ком из ра зу. Отуд су уво ђе ње двој но сти лир ског 
су бјек та (ко је је ре зул ти ра ло двје ма гру па ма пје са ма), из о-
ста вља ње или дис пер зи ја зва нич не ка те го ри је по ми ло ва ња 
на „бла же“ пој мо ве (бла го ра зу ме ва ње, са ми лост, ми лост, и сл.) 
и њи хов раз ли чит рас по ред у струк ту ри пје сме, очи то би ли 
ре зул тат спон та ног и има нент ног ре а ли зо ва ња тре нут не ин-
спи ра ци је и спон та ног из бје га ва ња јед но лич но сти, а не уна-
при јед сми шље ног пла на.

Ако ства ри сто је она ко ка ко је на при јед из ло же но, он да 
не што још уви јек оста је не до вољ но раз ја шње но. Ка ко је до-
шло до то га да се у на сло ву јед них пје са ма по ја вљу је при је длог 
За, а у на сло ву дру гих О?

Ту је при је све га у пи та њу јед на са свим очи та и објек тив-
на чи ње ни ца: и у Ду ша но вом за ко ни ку уз не ке пој мо ве та ко-
ђер сре ће мо оба ова при је дло га: о пла ни нах – о пла ни на ма; 
за по па шу – за по па шу. Пје сни ки ња их је, да кле, у на сло ве 
сво јих пје са ма спон та но пре у зе ла из за ко ни ка. Што се ти че 
њи хо вог зна че ња у збир ци, ствар је, из гле да, мно го јед но став-
ни ја не го што се на пр ви по глед чи ни. Не ки ис тра жи ва чи су 
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у том по гле ду већ и да ли основ не на го вје шта је4. Про блем је 
за пра во со ци о лин гви стич ки, јер се ра ди о ми је ша њу и пре-
пли та њу два је зич ка ни воа ко ји се сре ћу у ли тур гиј ској прак-
си с ко јом се Де сан ка још у дје тињ ству би ла ве о ма до бро упо-
зна ла и с ко јом се би ла сро ди ла. То пре пли та ње по ја вљи ва ло 
се на тај на чин да су се у са вре ме ној прак си исто вре ме но по-
ја вљи ва ла оба ова при је дло га ко ји су зна чи ли исто: уз при је-
длог За још уви јек се био за др жао и ње гов ар ха ич ни об лик 
на цр кве но сло вен ском: О. То се пр вен стве но од но си на тзв. 
јек те ни је, тј. на ди је ло ве бо го слу же ња у ко ји ма се вјер ни ци 
мо ле за не ке кон крет не по тре бе: за мир ме ђу љу ди ма и у сви-
је ту, за храм у ко ме оба вља ју мо ли тву, за сво га па три јар ха, за 
на род ну власт, за бо ле сне, итд. На цр кве но сло вен ском се то 
го во ри ло: о мир је, о хра мје, о па три јар сјех итд., а у пре во ду 
на је зик ко јим се на род мо лио упо тре бља вао се об лик: за мир, 
за храм, за па три јар ха, итд.5

Ви дје ли смо да кон траст из ме ђу дви је гру пе пје са ма ни је 
план ски и свје сно гра ђен као око сни ца струк тур ног устрој-
ства збир ке из ко је да ље про из и ла зе и ње на основ на зна че ња. 
Ни је ту, да кле, на јед ној стра ни да та стро гост за ко на сред-
њо вје ков ног дру штва са су ро вим на чи ном њи хо вог спро во-
ђе ња, да би се на дру гој стра ни тра жи ло по ми ло ва ње за оне 
ко ји су се на шли на уда ру та квог за ко на. То би би ло су ви ше 

4 „Ов дје је по треб но на по ме ну ти да су на сло ви пје са ма у збир ци, 
ко ји их при вид но раз два ја ју у дви је гру пе, они са при је дло гом за 
и они са при је дло гом о, за пра во у ис тој гра ма тич кој, а он да и се-
ман тич кој функ ци ји, ако се уочи сит на, али бит на ни јан са да то 
о у цр кве но сло вен ском тек сту јек те ни ја пот пу но од го ва ра оно ме 
за у са вре ме ној срп ској по е зи ји“ (Ран ко По по вић, „Лир ски ин стинкт 
и вје ко ви то пам ће ње у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“; у: Чин пре-
по зна ва ња. Огле ди о срп ском пје сни штву, Арт принт – Фи ло зоф ски 
фа кул тет, Ба ња Лу ка 2009, стр. 84. 

5 Ову по ја ву ми је у јед ном пи сму пот пу ни је об ја снио мој мла ди 
ко ле га Да ни јел Дој чи но вић, ко ји ра ди као аси стент за сред њо вје-
ков ну књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба њој Лу ци.
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по јед но ста вље но ту ма че ње. Ко ли ко год ху ман и пре сти жан, 
чин по ми ло ва ња та квим ту ма че њем дје ло вао би су ви ше јед-
но стра но и не у вјер љи во, за др жа ва ју ћи се у гра ни ца ма већ 
по сто је ћих, по зна тих иде о ло шки огра ни че них сте ре о ти па о 
схва та њу прав де. Ти ме би, већ је ра ни је на го ви је ште но, би ла 
по ми ло ва на и не прав да. Да то не би био до бар и по у здан пут 
за ту ма че ње основ них зна че ња ове по е зи је опо ми ње нас и 
са ма пје сни ки ња, об ја шња ва ју ћи шта је у маг но ве њу по сли-
је су сре та са Ду ша но вим за ко ни ком до жи вје ла: „из би ло је 
еруп тив но из ме не све мо је схва та ње о крив ди и прав ди, о 
ка зна ма и опро шта ји ма, о гре шни ма и пра вед ни ма... оно што 
сам ду го но си ла у се би“. Ви дљи во је да пје сни ки ња већ од мах 
са те ре на кон крет них прав них и иде о ло шких обра за ца уре-
ђе ња јед ног дру штва, ар ти ку ли са них Ду ша но вим за ко ни ком, 
пре ла зи на оп шта, пр вен стве но људ ска зна че ња тих си ту а ци-
ја. Ти ме је, исто вре ме но, за ко ра чи ла у под руч је по е зи је ко је 
је кроз чи та ву збир ку ис ко ра чи ло у јед ном да ху и са за вид ним 
пје снич ким ре зул та том.

Да је Де сан ка Мак си мо вић у та кву пје снич ку аван ту ру 
ушла ин спи ри са на и дир ну та пр вен стве но људ ским аспек том 
Ду ша но вог за ко ни ка свје до чи, по ред оста лог, и јед на ре че-
ни ца из јед ног ње ног до сад нео бја вље ног пи сма Иди Ра дво-
љи ној, ру ској књи жев ни ци и пре во ди о цу, ко ја гла си: „Има 
не што у мо јој при ро ди што ми не дâ да се то ли ко за не сем да 
ми уве ре ње или иде ја по ста ну ва жни ји од људ ског ство ра“. 
То је пи смо на пи са но 12. 09. 1962. го ди не, да кле пу не дви је 
го ди не при је не го што је иза шла збир ка Тра жим по ми ло ва ње. 
Та да о њој ни је мо гло би ти го во ра ни у за че ци ма. Ни је без 
зна ча ја ни чи ње ни ца да ову кључ ну од ред ни цу сво је по е ти ке, 
пје сни ки ња са оп шта ва у пи сму, гдје се го во ри искре но, без 
на мје ре да се евен ту ал но иза ђе у су срет вла да ју ћим по е тич-
ким оче ки ва њи ма ка ква год би ла, ма да су у том тре нут ку 
код нас ма кар и за ни јан су ипак би ла дру га чи ја, а у Ру си ји, 
ку да је то пи смо оти шло, и знат но дру га чи ја. У тре нут ку ка-
да је ушла у аван ту ру са Ду ша но вим за ко ни ком пје сни ки њи, 
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да кле, „уве ре ње или иде ја“ (ма кар то би ла и иде ја оп штег по-
ми ло ва ња!) ни су мо гли би ти ва жни ји од „људ ског ство ра“ – 
би ло јој је, да кле, при мар но људ ско, а не иде о ло шко. С та квом 
по буд би ном је ушла и у Ду ша нов за ко ник. У овој збир ци, 
сто га, при је све га тре ба тра га ти за ду бо ко људ ским зна че њи-
ма ко ја иза зи ва „лир ска ди ску си ја“ с јед ним прав ним спи сом 
ко јим се на су ров на чин шти ти сред њо вје ков но фе у дал но 
ста ле шко устрој ство. А тре ба их тра жи ти на нај не о че ки ва-
ни јем мје сту: у људ ској по зи ци ји са мог ца ра, ко ји је на вр ху 
чи та ве те хи је рар хи је – при ну ђен да та кве за ко не до но си и на 
та кав на чин их спро во ди. То у из вод ној пје сми збир ке „О пра-
шта њу“ и ка же:

ја се по ср цу не упра вљам,
ја сам цар за ро бљен за ко ни ма
ко је про пи су јем сам.

Из овог мје ста по ла зе и ње му се вра ћа ју сва мо гу ћа зна че ња 
ове збир ке, сва рас кош људ ско сти ко ја је об у хва ће на ње ним 
на сло вом. Пи та ња ко, од ко га и за ко га тра жи по ми ло ва ње, 
ти ме гу бе на зна ча ју. Оно ме од ко га се по ми ло ва ње тра жи, 
по ми ло ва ње је очи то нај не оп ход ни је. Он не ма ни мо гућ ност 
ни пра во да га од не ко га иште. У Бо гу мо же да на ђе са мо 
утје ху и уто чи ште, али све оно „о крив ди и прав ди, о ка зна ма 
и опро шта ји ма, о гре шни ма и пра вед ни ма“ мо ра да пре у зме 
на сво ја пле ћа не упра вља ју ћи се ср цем не го им пе ра ти вом 
ду жно сти ко ја му је да та.

На кра ју, ва ља ис та ћи да овај по ку шај пре у те ме ље ња и 
но ви јег и дру га чи јег ту ма че ња дје ла Де сан ке Мак си мо вић 
по сли је ње них Це ло куп них де ла, ни на ко ји на чин не зна чи 
де за ву и са ње свих до са да шњих на по ра у са гле да ва њу зна че-
ња то га дје ла, не го са мо је дан мо гу ћи вид до пу не све га оног 
што је о њој до са да ре че но и на пи са но.
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Sta ni ša Tut nje vić (Beogra d)

THE AP PRO ACH TO THE WHO LE WORK 
OF DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

Sum mary
The pa per tri es to in di ca te a new ap pro ach to the work of De-

san ka Mak si mo vić af ter pu blis hing the cri ti cal edi tion of her who le 
work in 2012. One can ob ser ve in her work a shift of me a ning from 
lyri cal to re fle xi ve, with ne it her tho ughtful ness nor lyri cism of 
her po e try as a self-suf fi ci ent, nor they se em to be se pa ra te from 
one anot her. In ter nal men ti o ned shift in the work of De san ka 
Mak si mo vić is al so evi dent in new ba sic prin ci ples in it. The ide as 
of na tu re, God and po e try, or li te rary work are the main po ints of 
re fe ren ce, whe re as the ide as of lo ve, de ath, tran si en ce, pa tri o tism 
and so cial ju sti ce are tre a ted as a con se qu en ti al, de ri ved co re of her 
po e try. Ho we ver, they are not less im por tant. The con se qu en ce 
of such „re-fo un da tion“ of De san ka Mak si mo vić’s po e try is al so 
the dif fe rent in ter pre ta tion of hu ma ne con tents and mes sa ges of 
her work. It is in di ca ted in the exam ple of the col lec tion of po ems 
I am se e king a par don that terms „hu ma ne“ and „hu man“ are not 
synonyms, but ha ve dif fe rent, maybe op po si te me a ning. Un li ke 
the term „hu ma ne“, the term „hu man“ de pri ves from ide o lo gi cal, 
mo ral and po li ti cal con no ta tion, and me ans re li e ving from it. This 
is ac tu ally man’s in ter nal, hu man re li e ving from in sti tu ti o na lism 
pla ced on him or ac cep ted by him self. In such con text, hu ma ni za tion 
me ans gi ving a hu man me a su re to all things aro und.
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Сло бо дан Ж. Мар ко вић (Бе о град)

ПРИ РО ДА – ВЕ ЗИВ НО ТКИ ВО 
СТВА РА ЛА ШТВА ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: У по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић при ро да и чо-
век су по ве за ни ожи вља ва њем при ро де и бај ко ви том по ве-
за но шћу са људ ском суд би ном. Суд би ном и до жи вља јем по ет-
ских ју на ка до ча ра ва се је дин ство чо ве ка са сво јим окру же њем.

Кључ не ре чи: При ро да, чо век, по ет ски свет, зе мља, во да, 
гми зав ци, пти це, тра ва, очо ве че ње, по ве за ност.

По ет ски свет Де сан ке Мак си мо вић но си у се би про жи-
ма ње чо ве ка и при ро де и оли ча ва њи хо ву бли скост – да је 
чо век са став ни део при ро де, а да је при ро да у ње ној по е зи-
ји по ста ла но си лац људ ске су шти не. Би ла је то у ње ном ства-
ра ла штву сво је вр сна су прот ност по ја ви јед ног ви да „мо дер-
не умет но сти“ два де се то га ве ка у ко јој је чо ве ко во оту ђе ње 
и ра за ра ње по ти сну ло ње го ву људ скост и угро зи ло ве зу са 
сре ди ном, до во ди ло у пи та ње људ ске вред но сти ис ка за не и 
у умет но сти и укљу че не у ци ви ли за циј ска до стиг ну ћа про-
шло сти, са мим тим и у књи жев но сти. Осла ња ју ћи се на 
тра ди ци о нал не вред но сти Де сан ка Мак си мо вић је у свој 
ства ра лач ки чин уно си ла из са вре ме ног, мо дер ног ли те рар-
ног ства ра ла штва оно што као еле ме нат ни је про ти ву ре чи-
ло ње ном ви ђе њу све та. Ти ме је обо га ћи ва ла свој ства ра-
лач ки по сту пак и чи ни ла да ње на по ет ска пред ста ва бу де 
зна ча јан вид срп ске књи жев но сти у два де се том ве ку. Она је 
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би ла ве за са књи жев ном тра ди ци јом – осла ња ју ћи се на њу 
и над гра ђу ју ћи је. Ак ти ван од нос Де сан ке Мак си мо вић 
пре ма срп ској књи жев но сти у про шло сти огле да се и у ње ном 
ви ђе њу при ро де ко ја у умет нич кој пред ста ви ње не по е зи је 
има зна чај ну уло гу и као уче сник, но си лац и под стре кач 
осе ћа ња, ми сли и ви ђе ња од но са, као ак тер или као сим бол. 
Би ло је то на сла ња ње, али и обо га ће ње при су ства и уло ге 
при ро де у по ет ском све ту на род ног ства ра ла штва, по себ но 
ства ра ла штва у срп ској и свет ској књи жев но сти де вет на е-
стог и на по чет ку два де се то га ве ка – у по е зи ји Бран ка Ра ди-
че ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Во ји сла ва Или ћа, Ми ла на 
Ра ки ћа, Јо ва на Ду чи ћа и дру гих.

У пр вој књи зи Пе сме (1924), у пр вој пе сми „Мол ба мла-
до сти“ у по чет ним сти хо ви ма Де сан ка Мак си мо вић узи ма 
при ро ду као мо гу ћег за штит ни ка ко ји би имао уло гу бра ни о-
ца осе ћа ња људ ског би ћа. На во ди мо по че так пе сме у ко ме је 
од нос при ро де и мла дог чо ве ка (кон кре ти зо ва но као мо гу ћи 
про то тип „мла де пе сни ки ње“) раз ви јен и ја сан као је дан 
зна ча јан вид пе снич ког ства ра лач ког по ступ ка:

О, мла до сти, мла до сти,
да бр зо про ла зиш, љу ди ка жу.
А ја те не ћу ни кад пу сти ти.
Око ср ца сво га по ста ви ћу стра жу
јед ног бо ла и јед не ра до сти;
око вра та сво га за са ди ћу ви со ке
бо ро ве, и бр шља не, и па ви ти;
ве тро ве и ре ке ши ро ке
бу ји цом ћу на ви ти
свуд око на ше га бре га;
а ви дик у круг ћу за ви ти
ци чом и сме том сне га.1

1 Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, том 1, За ду жби на „Де сан ка 
Мак си мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2012, т. I, стр. 11 (у да љем тек сту ЦД). 
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Би ље, као и дру ги ви до ви при ро де, има ју уло гу сред ста-
ва за од бра ну мла до сти, ле по те и љу ба ви. Њи хо ва функ ци ја 
у ства ра лач ком по ступ ку пе сни ка је ствар но сног ка рак те ра, 
и по ред то га што су ма што ви то упле те ни у те шко оме ђе ну 
и флу ид ну област емо ци ја, рас по ло же ња и људ ских мла да-
лач ких на ме ра.

У по след њој збир ци пе са ма за де цу Де сан ке Мак си мо-
вић, Де те у тор би, об ја вље ној 1977. го ди не, у ве ћи ни пе са-
ма ак те ри по ет ских зби ва ња и кључ ни чи ни о ци пе снич ких 
сли ка су вид ни или ма ње уоч љи ви „ство ро ви“ или „жи вуљ-
ке“ из људ ског окру же ња – ди вље жи во ти ње, пти це, мра ви, 
гми зав ци, ин сек ти и дру ги ствар но сни ста нов ни ци при ро-
де. Ме ђу тим, они у бу квал ном или бај ко ви том и ба сно ли ком 
при су ству и де ла њу у сти хо ви ма под се ћа ју или има ју уло гу 
људ ских ак тив но сти, осе ћа ња, од но са и суд би на. За при мер 
се мо гу узе ти, из ме ђу оста лих, две пе сме: „Над ме та ње“ и 
„Бај ка о твр до гла вој зми ји“. У пе сми „Над ме та ње“ ме ђу соб-
но се так ми че два га вра на, две чав ке, две ку ка ви це, две 
зми је, жа бе, зе лем ба ћи, пу но глав ци и та ко да ље... Так ми че-
ње има вид ба сне и асо ци ја ци јом се про јек ту је на ствар но сне 
људ ске од но се, али без на го ве шта ја по сле ди ца и под стре ка 
за „из вла че њем“ на ра во у че ни ја. Над ме та ње или так ми че ње 
се од ви ја у ду ху игре, што по сво ме ка рак те ру од го ва ра 
све ту де тињ ства.

Нат пе ва ле се из зе ле не тму ше
зе бе, ко но пљар ке и гр му ше.
Над и гра ва ли се сун че ви од бле сци
с ве ве ри ца ма не мир ним у ле сци.2

Ме ђу тим, у дру гој ба сно ли кој пе сми исте збир ке – „Бај-
ка о твр до гла вој зми ји“ уло га, од нос и суд би на ак те ра су 
из ди фе рен ци ра ни и ко ре спон ди ра ју са људ ским свој стви ма 
и по ступ ци ма. Кћи змиј ског ца ра се „за љу би ла у обич ног 

2 Исто, том 6, стр. 317. 
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зе лем ба ћа, пу ног жу тих ша ра“, а отац је про ку не „што не-
цар ски укус има“, те да „ра ђа обич не зе лем ба ће“.3

Ме ђу број ним пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић у ко ји ма 
ра зно ли ки ви до ви при ро де има ју зна чај но ме сто у ства ра њу 
по ет ске пред ста ве ка рак те ри стич на је по ја ва и од нос пе сни ка 
пре ма зми ји. У ње ној збир ци Пе сме на ла зи се и пе сма „Зми ја“4 
пр ва пе сма у ко јој се овај гми за вац по ја вљу је као „це ло вит“ 
по ет ски ју нак, ко ји ће се ка сни је ја вља ти у раз ли чи тим ви-
до ви ма и број ним пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић. Зми ја у 
овој пе сми не но си ни јед ну од уста ље них осо би на и сим бо-
ла у на род ном схва та њу – од бој но сти, не при јат но сти, зла и 
стра ха, већ је при сут на као „са го вор ник“ – но си лац те шке 
и тра гич не со ци јал не ду би не. И у мно гим ка сни јим ње ним 
пе сма ма, у ко ји ма се зми ја ја вља у раз ли чи тим ви до ви ма, 
не ма ни чег за јед нич ког са тра ди ци о нал ном сим бо ли ком 
овог ак те ра. Зми ја се на ста ни ла у мно гим пе сма ма и из ја-
ва ма Де сан ке Мак си мо вић као нео би чан ак тер, што је при-
ву кло па жњу и мно гих из у ча ва ла ца ње не по е зи је.5

Ши рок је круг „жи вуљ ки“ из при ро де или де ла при ро-
де ко ји ма је Де сан ка Мак си мо вић по све ти ла сво ју пе снич-
ку па жњу, би ло као по ет ским ју на ци ма или пак као чи ни-
о ци ма суд бин ских уде са људ ско га ро да, од но сно ко ји сво јим 
бај ко ви тим и ба сно ли ким уло га ма под сти чу асо ци ја ци је на 
људ ске суд би не. (О то ме сам пи сао у сту ди ји „Чо ве ко ли ка 
фан та сти ка – бит на осо би на по ет ског све та за де цу Де сан-
ке Мак си мо вић“, Збор ник – Књи жев ност за де цу и њен ути-
цај у вас пи та њу и обра зо ва њу де це школ ског уз ра ста.6 Не ке 
се на ла зе и у на сло ви ма збир ки: Ре ка по моћ ни ца, Ве тро ва 

3 Исто, стр. 325. 
4 Исто, том 1, стр. 31.
5 М. Р. Бле чић, Жи вот Де сан ке Мак си мо вић пра ћен пе смом, Бе о град, 

1968, стр. 9–31. 
6 Збор ник о књи жев ном де лу Де сан ке Мак си мо вић, Вра ње, 2013, 

стр. 20–28. 
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успа ван ка, Про лећ ни са ста нак, Шум ска љу ља шка, Сун че ви 
по да ни ци, Па у ко ва љу ља шка, Пти це на че сми, Злат ни леп-
тир, Бу ба ма ра, Бе ла вра на, Пе сме о пти ца ма и дру ге.

По ред пре те жно сти при су ства вр ста фа у не, или по ре-
чи ма пе сни ки ње „жи ву ља ка“, нај че шће ак тив них уче сни ка 
у по ет ским пред ста ва ма ње не по е зи је, Де сан ка Мак си мо-
вић је у сти хо ви ма ко ри сти ла и дру ге вр сте при ро де – тра-
ве, жбу ња, ка ми ча ка, во де... Во да је, на при мер, и по моћ-
ни ца (Ре ка по моћ ни ца), ме сто оку пља ња, за до вољ ство 
уто ља ва ња же ђи и збо ро ва ња (Пти це на че сми), али је и 
„по ди вља ла ре ка“ људ ска опа сност. Пе сни ки ња је обра ти ла 
па жњу и на тра ву и се ме на би ља ка, на по вр ће, др ве ће, во ће 
и на жи то. Ме ђу тим, сво јом жи во пи сно шћу и ко ри сно шћу 
као ле по та, хра на или се ме ни про ду же так вр сте они се не 
ова пло ћу ју у пе сни ко вој па жњи сво јом уло гом у тра ја њу 
при ро де и ко ри сно шћу у жи во ту чо ве ка, већ се пе снич ки 
угра ђу ју у чо ве ко ву свест и осе ћа ња при сва ја ју ћи људ ске 
осо би не и суд би не као сво је. Тим ожи во тво ре њем пе сник 
их угра ђу је у је дин стве ни жи ви свет при ро де, до ча ра ва га 
из гле дом и по ступ ци ма уну тра шњег или спољ ног бив ство-
ва ња ко ји асо ци ра ју на чо ве ка, им пли ци те се по твр ђу ју у 
по ет ској пред ста ви. Ожи во тво ре ње, сло же ност, ду би на и 
асо ци ја ци ја суд бин ске сли ке пре ки ну то сти вид но је у сти-
хо ви ма пе сме „По ко ше на ли ва да“:

Ли ва да крај ре ке са ња.
Зри кав ци ту жно зри чу.
По мр лих тра ва ду ше
још леб де врх от ко са
што се ла га но су ше.
О, ви не зна те ту жну
о смр ти тра ва при чу.7

По ет ска суд би на је бај ко ви то пре о бра же на и пе сник је 
раз ви ја да ље као ствар но сну по сле ди цу у ко ју је асо ци ја тив но 

7 ЦД, том 1, стр. 30.
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укљу чен чо век. У то ку ка зи ва ња на ра тор им пли ци те ис по-
ља ва и свој од нос. Пан те и стич ким ви ђе њем укуп но сти и 
је дин ства чо ве ка и при ро де Де сан ка Мак си мо вић их спа ја и 
по и сто ве ћу је у је дин стве ну це ли ну. Осе ћа ју ћи то је дин ство, 
она га под вла чи и у пе сми „Про ле ће гне здо гра ди“:

Исто је пе сма ср ца и пе сма кли ца
што ни чу ју трос зе мљи из ду би на.8

Из по е зи је Де сан ке Мак си мо вић про из ла зи да је при ро-
да зна ча јан чи ни лац чо ве ко вог окру же ња, без ко га он, као 
њен део, не би по сто јао. Но се ћи то осе ћа ње у се би она је „ома-
мље на“ при ро дом, у њој отва ра сво ју пе снич ку ду шу, угра ђу-
је је као зна чај ног де лат ног и сим бо лич ног чи ни о ца у сво ју 
по е зи ју свих ви до ва. Ти ме по ве зу је фан та стич но и ре ал но 
(бај ко ви тим или ба сно слов ним на чи ном) у по ет ску ви зи ју 
је дин ства све та ко ји има ду шу и ко ји про жи ма људ скост.

О сво јој по ве за но сти са при ро дом и ви ђе њу чо ве ка у њој 
Де сан ка Мак си мо вић је го во ри ла у ра зним при ли ка ма, ис-
ти чу ћи се ћа ње на род ни ва љев ски крај и сво је де тињ ство у 
ње му. То је и из ра зи ла у сти хо ви ма пе сме „Се ћа ње на за ви чај“:

Сва ка сто па зе мље та мо је ме ни зна на,
ми ри си што се ди жу са шу ма и са њи ва.
Знам ка кво је не бо у ко је до ба да на;
ка кво ве се ље та мо и ка ква жа лост би ва;
с ко га у је сен хра ста на југ по ла зе ја та,
крај ког се по то ка ка ме њар ке ле гу,
и у пр ву зи ме ноћ, на ком ће бре гу
сне жни смет нај пре ста ти да се хва та.9

Ду би на ње ног са жи вља ва ња са при ро дом – до по и сто-
ве ће ња, из ко га про из ла зи и њен од нос пре ма њој и ви ђе ње 
је дин стве ног жи во та за пре та ног у свим ви до ви ма при ро де, 
са др жи се у пе сми „Над књи гом бај ки“:

8 Исто.
9 Исто, том 1, стр. 269.
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Де ча че, при зна јем ти, ни за ме не не ма
на све ту ства ри ни мр тве ни не ме,
ка ме ње хо да и пе ва ју тра ве;
све ства ри су у све ту жи ве и го ле ме,
и све го во ре и има ју људ ске очи пра ве.10

Сна га и ду би на по зна ва ња све та при ро де, са жи вља ва ња 
са њим, ја чи на ин спи ра ци је, осо бе ност и до след ност у ства-
ра лач ком чи ну при гра ђе њу сво је по ет ске пред ста ве чи ни о-
ци ма ствар но сног и из ма шта ног о чо ве ку и ње го вом окру-
же њу, људ ској суд би ни и жи вот ним од но си ма, емо ци ја ма и 
по ступ ци ма, у че му је при ро да зна чај ни но си лац и по сред-
ник у по ет ској пред ста ви, по ве зу ју све ви до ве пе снич ког 
ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо вић и чи не га са мо свој ним.

Slo bo dan Ž. Mar ko vić (Beogra d)

NA TU RE – CON NEC TI VE TIS SUE 
OF DE SAN KA MAK SI MO VIĆ’S OPUS

Sum mary
All forms of De san ka Mak si mo vić’s cre a ti ve ex pres si on are 

con nec ted and ma de auto no mo us by her in spi ra tion, to get her 
with her cre a ti ve pro cess in which the world of na tu re as a man’s 
en vi ron ment plays a sig ni fi cant ro le in ma king po e tic ide as abo ut 
hu man de stiny and li fe re la ti on ships, emo ti ons and ac ti vi ti es. 
The qu a lity of fa iry ta les and fa bles are sig ni fi cant cha rac te ri stics 
of the po e tic world.

10 Исто, том 3, стр. 83.
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Мар ко Авра мо вић (Бе о град)

ПЕ СМЕ О ПЕ СМИ 
У ПО Е ЗИ ЈИ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ*1

Ап стракт: У ра ду се ана ли зи ра ју пе сме о пе сма ма, пе-
сни ци ма и ства ра лач ким про бле ми ма Де сан ке Мак си мо вић. 
Раз ма тра се ме та по е зи ја и са по чет ка ње ног ства ра ла штва, 
као и из ње ног зре лог ства ра лач ког пе ри о да, али се нај ве ћи 
ак це нат ста вља на ње но по зно пе сни штво, у ко ме је овај круг 
пе са ма до био по себ но ис так ну то ме сто. Ту се пре све га ми сли 
на ње ну те ста мен тар но ин то ни ра ну књи гу Пам ти ћу све.

Кључ не ре чи: по е зи ја, по е ти ка, пе сме о пе сми, пе снич ка 
са мо свест, ауто ре флек сив на по е зи ја, по зно пе сни штво.

Већ одав но је у књи жев ној кри ти ци оби чај да се по е зи ја 
Де сан ке Мак си мо вић де ли у не ко ли ко те мат ских кру го ва. 
Та ко Љу би ца Ђор ђе вић у сре ди шњем де лу сво је мо но граф ске 
сту ди је Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо вић ли ри ку ове срп ске 
пе сни ки ње де ли на „љу бав ну по е зи ју“, „по е зи ју о при ро ди“, 
„по е зи ју рас по ло же ња“, „со ци јал ну по е зи ју“, „ро до љу би ву 
по е зи ју“ и „ре флек сив ну по е зи ју“ (в. Ђор ђе вић 1973). Да ни-
ца Ан дре је вић, у сво јој књи зи По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић 

* Текст је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Сме на по е тич ких 
па ра дигми у срп ској књи жев но сти дваде се тог ве ка: на ци о нал ни и 
европ ски кон текст (178016) Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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из два ја пе сме по све ће не „све ту при ро де и де тињ ства“, „ро-
до љу би ву и со ци јал ну по е зи ју“ и ми са о но пе сни штво, док 
књи гу Тра жим по ми ло ва ње сма тра „су блим ним де лом ове 
на ше пе сни ки ње, ства ра лач ком син те зом пе ва ња и ми шље-
ња“ (Ан дре је вић 1983: 46). Слич ним пу тем, у сту ди ји „Пе сни-
штво Де сан ке Мак си мо вић – при зо ри лир ске до бро те и са-
ми ло сти“ об ја вље ној као про прат ни ко мен тар из бо ру из 
це ло куп ног пе снич ког ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо вић, 
ишао је и Ми ро слав Еге рић ко ји је ли ри ку ове пе сни ки ње 
по де лио на пе сме у ко ји ма је до ми ни ра мо тив при ро де, за тим 
оне се љу бав ном те ма ти ком, као и на круг пе са ма ко ји об у-
хва та пе сни ки њи ну ре ли ги о зну ли ри ку. У овој сво јој по де ли 
и Еге рић по себ но ме сто да је пе снич кој збир ци Тра жим по-
ми ло ва ње, у ко јој је цен трал ни мо тив ми ло сти за жи вот. Ову 
сво ју по де лу Еге рић за вр ша ва из два ја њем кру га пе са ма са 
мо ти ви ма смр ти и људ ске про ла зно сти, ко ји је пе сни ки ња 
при кљу чи ла сво ме де лу тек у сво јим по зним збир ка ма, по-
чев ши од књи ге Не мам ви ше вре ме на (в. Еге рић 1998).

Ми шље ња смо да би се овим већ ви ше пу та из дво је ним 
пе снич ким кру го ви ма у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић мо гао 
при дру жи ти је дан, до ду ше не пре ви ше оби ман ка да се узме 
у об зир об у хват ност по е зи је на ше аутор ке, али ни ка ко ни 
пре ма ли пе снич ки круг. У пи та њу је си гур но не ко ли ко де-
се ти на пе са ма чи ја је те мат ска пре о ку па ци ја са ма по е зи ја, 
про бле ми пе снич ког ства ра ња, је зи ка и по ло жа ја и уло ге 
пе сни ка.1 Овај скуп пе са ма би смо мо гли озна чи ти као круг 
пе са ма у ко јем се ис по ља ва пе снич ка са мо свест Де сан ке 

1 На овај круг у пе сни штву  Де сан ке Мак си мо вић ука зао је ра ни је 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић у сво јој мо но гра фи ји По е зи ја Де сан ке Мак-
си мо вић, на во де ћи да „ка да се у број ним збир ка ма Де сан ке Мак си-
мо вић па жљи во са бе ру пе сме тог ти па, из не на ђу ју ће де лу је да она у 
ви ше од сто ти ну пе са ма го во ри о по е зи ји“, као и да је „та ње на по е-
зи ја о пе сми, о ства ра ла штву (или ка ко се мо дер ним тер ми ном ка же 
ме та по е зи ја) раз у ђе на (је) у чи та вом ње ном ства ра лач ком опу су“ 
(Мар ко вић 1990: 47). Мар ко вић ис ти че и да се у до та да шњој кри ти ци 
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Мак си мо вић или скуп ауто ре флек сив не по е зи је. По јам пе-
снич ке са мо све сти, пре ма Ти хо ми ру Бра јо ви ћу, мо же мо да 
за ми сли мо као „син те тич ки об је ди њу ју ћи те о риј ски кон-
структ ко ји се ти че на ро чи тог, пе снич ки ар ти ку ли са ног 
се бе-зна ња […] Ва ља скре ну ти па жњу на то“, на ста вља да ље 
Бра јо вић „да ова ко схва ће на, пе снич ка са мо свест за пра во 
пред ста вља (ме та)естет ски фе но мен ко ји је у из ве сном сми-
слу ’ши ри’ од екс пли цит не или им пли цит не ауто по е ти ке 
лир ског ства ра ла штва, што ће ре ћи да, за ви сно од кон тек ста 
и окол но сти, мо же у це ли ни да об у хва ти ауто по е тич ки 
аспект, или да га пак са мо ’окр зне’, бу ду ћи да под ра зу ме ва 
све у ку пан, ег зи стен ци јал но ак ту е ли зо ван – а не тек за нат-
ски и ’тех нич ки’ про фи ли сан – од нос пе сни штва пре ма 
се би и све му што га окру жу је“ (Бра јо вић 2013: 35). Ова ко 
схва ће на пе снич ка са мо свест, при лич но је раз у ђе на, и кре ће 
се, пре ма Ан дре а су Је ге ру, „од пи са ња ’о по е зи ји и пе сни ци-
ма’, тј. од по е то ло шке по е зи је у ши рем зна че њу ре чи, пре ко 
’ауто ре флек сив но сти као свој ства пе снич ког је зи ка што у 
пр ви план ста вља тек сту ал ност пе сме’, па све до ’ауто ре флек-
си је као ре зул та та пе сни ко ве све сти о соп стве ном ста ту су 
у мо дер ном дру штву’“ (на ве де но пре ма Бра јо вић 2013: 35). 
У сво јој сту ди ји Нар ци сов па ра докс Ти хо мир Бра јо вић на во-
ди и ста во ве Ал фре да Ве бе ра ко ји из два ја ауто ре флек сив ну 
по е зи ју као по се бан лир ски те мат ски жа нр ко ји „укљу чу је 
све пе сме ко је се ба ве пе сни ком (ње го вом по зи ци јом и уло-
гом у кул ту ри и дру штву соп стве ног вре ме на), пи са њем по-
е зи је (кре а тив ним про це сом и је зич ким про бле ми ма) и/или 
пе сме (умет нич ко де ло, ње го ва струк ту ра и ква ли тет)“ (на-
ве де но пре ма Бра јо вић 2013: 36).

Ли ри ка Де сан ке Мак си мо вић укљу чу је у се бе све ове 
те мат ске под гру пе ауто ре флек сив не ли ри ке, ка ко их на во ди 

 по све ће ној де лу Де сан ке Мак си мо вић рет ко „обра ћа ла па жња на 
пе сме у ко јим сам аутор пе снич ки го во ри о по е зи ји, о сво ме ви ђе њу 
то га чи на и о од но су пре ма ње му“ (Мар ко вић 1990: 47).
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Ал фред Ве бер, од пе са ма о пе сни ку и ње го вом по ло жа ју у 
кул ту ри, пе са ма ко је се ба ве про бле мом на стан ка пе сме и 
пи та њем ин спи ра ци је, све до оних у чи јем сре ди шту је па-
жња усме ре на на сам је зик. Ауто ре флек сив не пе сме се у 
по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић по ја вљу ју по чев од са мог по-
чет ка ње ног пе снич ког ства ра ла штва, па се та ко у пр вој 
пе сни ки њи ној збир ци јед но став но на сло вље ној као Пе сме 
из 1924. на шао текст „При ча о пе сни ку“, где се пе сник апо-
стро фи ра као „ло вац ср ца свог ро ђе ног“2, што је са свим у 
скла ду са кон тек стом ове пе снич ке збир ке, у ко јој до ми ни-
ра љу бав на и ис по вед на ли ри ка. У Но вим пе сма ма, об ја вље-
ним не што ви ше од де це ни ју ка сни је, та ко ђе се на шло и 
не ко ли ко ауто ре флек сив них пе са ма. У њој се на ла зи и ве о ма 
ка рак те ри стич но за на шу те му на сло вље на „Пе сма“, у ко јој 
се пе снич ки текст ап со лу ти зу је, и за сту па се ста но ви ште 
сво је вр сног пан по е ти зма – за аутор ку сти хо ва, све је, да кле, 
пе сма: Пе сма је ово што ми на ли цу пи ше/ не мо ра да се ка же 
ни јед но сло во /Пе сма је и кад шу ма ду бо ко ди ше, /пе сма кад 
ми се по глед на те би сме је“.3

И у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та, Де сан ка Мак си-
мо вић на ста вља да сво је пе снич ке књи ге обо га ћу је и пе сма ма 
о по е зи ји и пе сни ци ма. Та ко се у књи зи Пе сник и за ви чај, у 
исто и ме ном ци клу су, по ред још не ко ли ко ауто ре флек сив них 
пе са ма на ла зи и „По е зи ја“. У њој пе сни ки ња ис по ве да да је у 
ми ло сти „бо гу по е зи је“. Овај „бог по е зи је“ је пе снич ком „ја“ 

2 Сви ци та ти из по е зи је Де сан ке Мак си мо вић на ве де ни су пре ма 
Це ло куп ним де ли ма Де сан ке Мак си мо вић I–X об ја вље ним 2012. 
го ди не у из да њу За ду жби не Де сан ке Мак си мо вић, Слу жбе ног гла-
сни ка и За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства. 

3 За ни мљи во је ов де на ве сти Лу ка чев по зна ти став о пан по е зи ји као 
ва жном де лу ро ман ти чар ске кон цеп ци је пе сни штва: „По глед ко-
ји ро ман ти зам има на свет је сте су шти пан по е ти зам: све је по е зи-
ја, а по е зи ја је оно ’јед но и све’ (Лу кач 1973: 93). О овој срод но сти 
по е тич ких ис ка за Де сан ке Мак си мо вић са по е тич ким срод но сти-
ма ро ман ти зма још ће мо ре ћи не што у за вр шном де лу на шег ра да. 
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био је ди на уте ха, и ком пен зо вао је све ње не гу бит ке на дру гим 
стра на ма жи во та: „Гре хо ве све нај го ре/ вр ли на ма по зла тио,/ 
гу бит ке да ро ви ма нај дра жим/ увек уз вра тио“.

Из ове ства ра лач ке фа зе је и пе сма „Пе сник и про ле ће“, у 
ко јој чи ни се пе сни ки ња бра ни соп стве на схва та ња по е зи је и 
сво је те мат ске пре о ку па ци је: „Ко ка же да се о љу ба ви пе ва ти 
не сме,/ ни ти о ме се чи ни, про ле ћу и ро си,/ да крај пе сме на-
ро ду и до мо ви ни/ не сме ју пре тр ча ти и сти хо ви бо си/ април-
ске, пљу ском уми ве не пе сме.“ Као да се из ових сти хо ва мо жда 
мо же иш чи та ти и бла го опо ни ра ње та да шњем нор ма тив ном 
на ло гу да пе сма тре ба да слу жи но вом дру штву и ње го вој из-
град њи. Пе сни ки ња зах те ва и пра во на са свим лич не те ме 
(„на сно ве, про ле ћа, на ра до сти лич не“). Она то чи ни у име 
нео п ход но сти при ка зи ва ња це ло ви то сти жи во та у по е зи ји. 
Пе сни ци не тре ба „ни од сна, ни од ствар но сти“ да бе же у сво-
јим сти хо ви ма. Пе сме у пот пу но сти или де ли мич но по све ће-
не по е зи ји не из о ста ју ни из пе сни ки њи не нај це ње ни је збир-
ке Тра жим по ми ло ва ње („За не рот ки ње“, „За пе сни ки њу зе мљу 
ста рин ску“, „За пе сме“). Пе сник или пре ци зни је ре че но пе-
сни ки ња у овој мно го хва ље ној и ана ли зи ра ној књи зи се ви ди 
као не ко ко је по се бан, ко ис ка че из ру ти не сва ко днев не и 
„оп чи њен лу та не куд ван дру ма древ на“. Ипак, ова по себ ност 
пе снич ка се пла ћа од су ством соп стве ног по ро да, чи ме се по-
сред но мо же за кљу чи ти да као је ди но по том ство пе сни ки ња 
(и пе сни ка) оста ју њи хо ви сти хо ви.

У пе сни ки њи ном по зном ства ра ла штву ова ра ни је до ста 
дис крет на ме та по е тич ка ли ни ја ње не ли ри ке до би ја ви дљи-
ви је и ис так ну ти је ме сто. Пи шу ћи о ме та по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић Сло бо дан Ж. Мар ко вић је на пи сао да је пе сме 
овог ти па „аутор ни је ис ти цао у сво јим збир ка ма ста вља ју-
ћи их на удар на ме ста, рет ко су то про ло зи или увод на ме ста“ 
(Мар ко вић 1990: 47–48). Ипак, ми би смо ре кли, да се у по-
зним књи га ма Де сан ке Мак си мо вић ово ме ња, пе сме о пе-
ва њу су све ис так ну ти је и број ни је. У књи га ма Ни чи ја зе мља, 
Сло во о љу ба ви и Ме ђа ши се ћа ња на ла зи се бар по не ко ли ко 
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ауто ре флек сив них тек сто ва. У пе сми „Иза шти та по е зи је“ 
пе сни штво се ви ди као го вор о оно ме што се ни је мо гло ре ћи 
у лич но име. По е зи ја та ко по ста је про стор сло бо де, мо гућ-
ност пот пу ног ис по ља ва ња би ћа. Од пе са ма из овог пе ри о да 
вре ди по ме ну ти и пе сму „Гој ко ви ца“, ко ја сва ка ко иде у ред 
нај леп ших пе са ма ауто ре флек сив ног ти па у Де сан ки ној по-
е зи ји. Ова пе сма „о мо ћи и не мо ћи пе снич ког ства ра ња“ 
(Тар та ља 2013: 230) чи ни нам се ати пич ном у од но су на оста-
так опу са Де сан ке Мак си мо вић. На и ме, она пред ста вља јед-
но од рет ких пе сни ки њи них оства ре ња у ко ји ма је она на-
пу сти ла ди рект ни на чин обра ћа ња, и на по зор ни цу сво је 
пе сме из ве ла, ка ко би Ели от и Па унд ре кли „пер со ну“, лик 
Гој ко ви це из на ше на род не пе сме ко ја нам ове сти хо ве о по е-
зи ји са оп шта ва. Гој ко ви цу у овој пе сми не за зи ђу ју рад ни ци 
ко ји зи да ју град ско утвр ђе ње, већ вре ме. Ов де се сре ће мо и 
са те мом про ла зно сти ко ја је као што је већ по ме ну то ка рак-
те ри стич на за по зну ли ри ку Де сан ке Мак си мо вић. На су прот 
вре ме ну ко је све ви ше огра ни ча ва лир ску ју на ки њу („вре ме 
ме за зи ђу је“), сто ји по е зи ја ко ја пред ста вља сред ство за из ла-
зак из гра ђе ви не про ла зно сти.

У по зној књи зи Са јам ре чи, за на шу те му ве о ма ка рак те-
ри стич ног на сло ва, на ла зи се цео исто и ме ни увод ни ци клус 
збир ке од 14 со не та по све ћен те ма ма из књи жев ног жи во та, 
али и те ма ма пе снич ког ства ра ња. По чев од оних ма ње ин те-
ре сант них при год них пе са ма ис пе ва них у част сај ма књи га, 
све до оних ко је се ба ве про бле ми ма пе снич ке ре чи и је зи ка. 
Пе сма „Ре чи и пе сник“ по све ће на је мо жда и нај до ми нант ни-
јој те ми ме та ли ри ке Де сан ке Мак си мо вић, про бле му пе снич-
ког ства ра ња и ин спи ра ци је. За аутор ку књи ге Тра жим по ми-
ло ва ње пе сник је не ко ко са мо при ма им пул се ин спи ра ци је са 
не по зна то га ме ста, он ни је го спо дар ре чи, оне њи ме вла да ју: 
„Он не тра жи реч, она ње га тра жи“ и „Од пе сни ка бо ље зна ју 
оне/ ка да тре ба ко је да за зво не/ у ча су ус хи та и ча су без на ђа“. 
Ме ђу тим у текст „Суд би на ре чи“ ства ри сто је не што дру га чи-
је. Пе сник је ов де онај ко ји ре чи ма рас по ла же и ко ји их ства ра 
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(„у пе сни ка дав ног ро ђе на си уму“), као и не ко ко мо же древ-
ним ре чи ма по но во вра ти ти жи вот у сво јим сти хо ви ма: „Ожи-
ве ћу те у свом сти ху не ком/ да не ста неш опет са овим ве ком/ 
кад сти хо ви узму дру ги смер“. За ни мљи во је ов де и то што 
пе сни ки ња да је сво је ви ђе ње књи жев них про ме на, тј. она зна 
да ће реч ко ја је у ње ној по е зи ји ожи ве ла, по но во у на ред ном 
ве ку по то ну ти у за бо рав, ка да „сти хо ви узму дру ги смер“. 
Ипак, упр кос све му, реч је та ко ја има нај ду жу трај ност, и то 
на ред ну пе сму у овој књи зи „Реч“ по ве зу је и са прет ход но 
по ми ња ном „Гој ко ви цом“. Ка да чо век оде оно што за њим 
оста је је су ре чи. По ред ово га реч је и су шти на и срж људ ског 
би ћа и по ре ди се са мле чом код ма слач ка: „Оста ла је у се ћа њу 
са мо реч/ сем ње не по сто ји ни шта ви ше/ ни осме си, ни по-
гле ди ко ји би ше/ цве та не ма, остао је са мо млеч“.

Ипак, чи ни нам се, да је свој вр ху нац ова ауто ре флек-
сив на нит по е зи је Де сан ке Мак си мо вић до жи ве ла у књи зи 
Пам ти ћу све, об ја вље ној 1988. го ди не, у вре ме ве ли ког ју би-
ле ја пе сни ки ње, де ве де сет го ди на од ње ног ро ђе ња. Ов де је 
ме та по ет ски ток Де сан ки не по е зи је до жи вео свој вр ху нац 
не са мо због број но сти пе са ма по све ће них пе сни штву и књи-
жев но сти уоп ште, а има их пре ко два де сет, што је ви ше не го 
у би ло ко јој дру гој књи зи ове аутор ке, већ и због њи хо ве те-
мат ске ра зно вр сно сти, ко јом се об у хва та ју све, или бар ве-
ћи на, ви до ва ис по ља ва ња пе снич ке са мо све сти ко је смо 
на ве ли на по чет ку на шег ра да. При ли ком по ја вљи ва ња књи-
ге Пам ти ћу све Че до мир Мир ко вић је на пи сао да „књи га 
са др жи пет–шест ја сно на зна че них те мат ских кру го ва, са-
гла сних и ис пре пле те них ме ђу соб но“ (Мир ко вић 1988: 155). 
У збир ци Пам ти ћу све се на ла зе пе сме по све ће не при ро ди, 
за ви ча ју, ре флек сив не пе сме, као и пе сме о пе сма ма. По пре-
се ца њу ве ли ког бро ја те мат ских кру го ва у овој пе снич кој 
књи зи, по ње ном на сло ву, али и по мо ти ву про ла зно сти ко ји 
сен чи пе сме рас по ре ђе не у све ове те мат ске це ли не, ова књи-
га се умно го ме мо же схва ти ти као јед на од за вет них књи га 
Де сан ке Мак си мо вић. Пе ва ње о по е зи ји и пе сни ци ма у овој 
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књи зи на из ве стан на чин је сте и ре ка пи ту ли ра ње до та да шње 
ауто ре флек сив не ли ри ке, као и про ду бљи ва ње и на го ми ла-
ва ње не ких, за овај те мат ски круг ка рак те ри стич них те ма. 
Ове пе сме су у књи зи Пам ти ћу све рас по ре ђе не у два ци клу-
са, у увод ни, на зван „Су мор на ве шти на“ и че твр ти ко ји но си 
на слов „На дах ну ће“, и ко ји је у це ло сти окре нут те ма ма по е-
зи је и књи жев но сти.

О до ми на ци ји ауто ре фе рен ци јал не те ма ти ке у овој књи-
зи све до чи и пе сма ко ја отва ра збир ку, а то је „Шта ли те 
спре чи“, ко ја је уз пе сму „Пам ти ћу све“ сва ка ко нај по зна ти-
ји текст из ове књи ге. Пе сни ки ња се ов де ба ви јед ном од 
сво јих оми ље них те ма ка да је у пи та њу овај пе снич ки круг – 
пи та њем и про це сом на стан ка јед не пе сме. Пе сма на ста је за 
вре ме не сна, ка ко пе сни ки ња ка же, ко је мо же мо схва ти ти 
као ста ње ко је ни је ни сан, али ни ја ва, већ оно по зна то пе-
снич ко из ме ђу ја ве и сна, или „ме ђу ја вом и међ сном“ ка ко 
је то већ фор му ли сао Ла за Ко стић. Пе сма та ко ђе ни че и из 
„слат ких му ка“ и чи ни нам се да се на осно ву ових сти хо ва 
мо же за кљу чи ти да се ја вља пр во сво јим зву ком, по што се 
при ли ком про це са ње ног по ја вљи ва ња на све тлу стра ну 
пе сни ки њи не све сти пр во по ми ње ослу шки ва ње ње ног то-
на, па тек он да ње ног сми сла („ра за би ра ла сам ти ре чи“). 
Ме ђу тим, „Шта ли те спре чи“ све до чи и о ства ра лач ким по-
те шко ћа ма, о не мо гућ но сти да се из сва ког тре нут ка ко ји пе-
сник про ве де „ме ђу ја вом и међ сном“ ро ди пе сма. Не до во-
ди сва ки ства ра лач ки про цес до свог кра ја, ни ти сва ки да је 
исте ре зул та те, ма ко ли ко исто вр сан про цес на стан ка и осе-
ћа ји ко ји се том при ли ком по ја вљу ју би ли. По ово ме пе сма 
„Шта ли те спре чи“ при зи ва у се ћа њу Ки шо ву на ра тив ну 
пе сму „Злат на ки ша“, ко ја та ко ђе го во ри о јед ном не у спе лом 
на стан ку књи жев ног де ла. Код Ки ша до ко нач ног „по ро ђа-
ја“, ипак, до ла зи, али је тај про из ве де ни текст раз о ча ра ва ју-
ћи, иако је сам про цес на стан ка био иден ти чан са на стан ком 
не ких ра ни јих успе лих де ла, и обе ћа вао је ве ли ка оства ре-
ња (в. Киш 2003: 16-20). Над фе но ме ном овог умет нич ког 
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не у спе ха оста ју за пи та ни и Киш и Де сан ка Мак си мо вић. На 
ову пе сму Де сан ке Мак си мо вић и ње не ди ле ме, као да се 
на до ве зу је пе сма „Нек оста не мут но“ из истог ци клу са. Пре-
ма ис ка зи ма из не се ним у њој, оно што ни је пот пу но ја сно 
и ра зу мљи во и тре ба да оста не мут но и там но. Из ово га би 
се мо жда мо гао из ве сти до ду ше ма ло сло бод ни ји за кљу чак 
о то ме за што у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић не ма не ја сних 
пе са ма. Сва она не ја сна и не ра зу мљи ва рас по ло же ња те шко 
под ло жна би ло ка квој вр сти је зич ке или би ло ка кве дру ге 
ар ти ку ла ци је, на ко ји ма ве о ма че сто мо дер на по е зи ја ин си-
сти ра, на ша пе сни ки ња ни је ни по ку ша ла је зич ки да уоб ли-
чи. Оно што је и њој са мој би ло не ја сно, пе сни ки ња је оста-
ви ла у про сто ру ти ши не.

Па жњу при вла чи и пе сма „Пра у зрок“ у ко ме пе сни ки ња 
от кри ва из вор це ло куп не сво је ли ри ке. За по е зи ју Де сан ке 
Мак си мо вић ни је ни ма ло нео бич но што се тај узрок на ла зи 
у де тињ ству и ра ним сен за ци ја ма, и што је њен ства ра лач ки 
на пор те жња да се ре кон стру и ше и об но ви у де тињ ству не кад 
дав но чу та и за бо ра вље на при ча или пе сма: „И све сад што 
ми се у ми сли ма ра ђа/ мо жда је не све сна кра ђа/ те не раз го-
вет не ле по те/ ко ју ми за бо рав кри је,/ тог на гве шта ја бла га/ 
за ко јим тра гам“.

На ред ни ци клус На дах ну ће отва ра пе сма истог на сло ва, 
ко ја нас опет вра ћа, ка да су пи та ња по е зи је по сре ди, Де сан-
ки ној оми ље ној те ми. Пре ма пе сни ки њи тре ба ухва ти ти 
тре ну так на дах ну ћа, док се не сми ри, док не спла сне, ка ко 
са ма фи гу ра тив но ка же, ње го ва пе на. За Де сан ку Мак си мо-
вић по сто је по вла шће ни тре ну ци за пе сму, ко ји не за ви се од 
пе сни ка, и ко је он мо ра ко ри сти ти, упр кос све му. О то ме 
го во ри и пе сма „Ра ђа ње пе сме“. У тре ну ци ма ка да „бур на и 
не ја сна/ на до ла зи пли ма“ пе сник се мо ра ис кљу чи во њој 
пре да ти. У пе сме ко је се ба ве про бле ми ма пе снич ке ин спи-
ра ци је ула зи и пе сма „Ро је ње“, док се је дан за ни мљив ис каз 
о пе сни ку и ин спи ра ци ји на ла зи и у пе сми „Здра ви ца мла-
дим пе сни ци ма“, где се ка же: „Бла го сло ве ни за ре чи то сти 
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брит ке, за но се олуј не, за што та ко ђе ни сте за слу жни“. Пе сник 
је са мо по сред ник, ко ме не по зна те си ле или мо жда бо ље ре-
че но онај „бог по е зи је“ по ми њан у не ким ра ни јим пе сма ма 
Де сан ке Мак си мо вић из не зна ног раз ло га да ју моћ ства ра ња. 
Ка да упо ре ди мо ове пе сни ки њи не по зне сти хо ве, са сти хо ви-
ма из већ на во ђе не пе сме „Пе сма“, на ста лим ви ше од ше зде-
сет го ди на ра ни је: „Не чу ди се, пе сма са ма ни че/ и про ти ву 
мо је ра ђа се во ље,/ она са ма од се бе би ва“, ви ди мо да је ова-
кав до жи вљај по е зи је и ства ра ла штва јед на од кон стан та 
ауто ре флек сив не по е зи је Де сан ке Мак си мо вић.

Ов де тре ба још по ме ну ти и пе сму „Раз го вор ра до знал ца 
са пе сни ком“, у ко јој на ша пе сни ки ња та ко ђе из но си не ка од 
сво јих уве ре ња о при ро ди по е зи је и уло зи пе сни ка. У овом 
тек сту пе сник по но во као и у ра ној ауто ре фе рен ци јал ној пе-
сми Де сан ке Мак си мо вић „При ча о пе сни ку“, об ја вље ној ви ше 
од ше зде сет го ди на ра ни је, да ју ћи од го во ре на пи та ња не ког 
ра до знал ца по на вља да је љу бав јед на од нај ва жни јих пе снич-
ких те ма, али за раз ли ку од лир ског су бјек та пе сме „При ча о 
пе сни ку“, он по ми ње и пе ва ње о про шло сти, по тре бу за искре-
но шћу у сти хо ви ма, као и по ни ра ње у дух. И ту се ус по ста вља 
раз ли ка из ме ђу ове две пе снич ке фи гу ре у по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић, јед не с по чет ка, а дру ге са кра ја ње ног опу са. 
Пе сник из пе сме „При ча о пе сни ку“ ин си сти рао је са мо на 
љу бав ној ком по нен ти пе снич ког ства ра ла штва, да је, ка ко смо 
већ на ве ли, ло вац „ср ца свог ро ђе ног“, док за пе сни ка из Де-
сан ки них по зних сти хо ва по е зи ја тре ба да бу де под јед на ко 
по све ће на и љу ба ви, и ре флек си ји и исто ри ји. Ово је ком пле-
мен тар но са ствар ним кре та њем и ши ре њем те ма у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић. На и ме, већ је у кри ти ци при ме ће но и 
на гла ша ва но ње но кре та ње од чи сто љу бав не ли ри ке ка ре-
флек сив ној по е зи ји и по е зи ји са исто риј ском ин спи ра ци јом.

По ред ових пе са ма о пе снич кој ин спи ра ци ји и ства ра-
ла штву, у окви ру ових ауто ре флек сив них пе сма књи ге Пам-
ти ћу све мо же се из дво ји ти још јед на под гру па, у пи та њу су 
пе сме Де сан ке Мак си мо вић по све ће не дру гим ауто ри ма, 
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пр вен стве но ње ним са вре ме ни ци ма Јо ва ну Ду чи ћу, Иси до-
ри Се ку лић, Бран ку Ћо пи ћу, Ми ла ну Бог да но ви ћу, Ра до ва-
ну Зо го ви ћу, али и стра ним пи сци ма по пут Ни ки те Ста не-
скуа. Пе сме по све ће не дру гим пи сци ма и о дру гим пи сци ма 
ни су но вост у опу су Де сан ке Мак си мо вић, по што је и у прет-
ход ним де це ни ја ма она у сво јим пе снич ким књи га ма об ја-
вљи ва ла пе сме по све ће не дру гим књи жев ни ци ма, Ње го шу, 
Иси до ри Се ку лић, Ада му Миц ки је ви чу, Бран ку Ра ди че ви ћу. 
Овај круг пе са ма от кри ва по ред пе сни ки њи них лич них људ-
ских сим па ти ја и ње не по е тич ке на кло но сти. Пе сме по све-
ће не дру гим ауто ри ма из књи ге Пам ти ћу све углав ном су, 
ипак, не ка вр ста по след њег опро шта ја пе сни ки ње са дра гим 
љу ди ма, пре ми ну лим књи жев ним са бор ци ма, ње но и у сти-
ху им ре че но збо гом. Њи хо ва књи жев на ве шти на ни је овај 
пут у цен тру пе сни ки њи не па жње, из у зев у слу ча ју пе сме 
по све ће не Јо ва ну Ду чи ћу, где се овај пе сник мо дер не на зи ва 
„вол шеб ни ком ре чи“ и „вла да ром сро ка“. Из гле да да је упра-
во ње го ва пе снич ка ме ло ди ја, мно го о спо ра ва на као што је 
по зна то од пе сни ка аван гар де, пе снич ки ква ли тет ко ји је у 
сво јој пе сми у пр ви план ис та кла Де сан ка Мак си мо вић.

На кра ју у јед ном оп штем по гле ду на ме та ли ри ку Де сан-
ке Мак си мо вић, мо гло би се ре ћи да је цен трал но ме сто ових 
ње них сти хо ва, иако као што смо већ по ме ну ли ауто ре флек-
сив на по е зи ја ове аутор ке об у хва та ра зно вр сне аспек те уже 
и ши ре по ста вље них пе снич ких пи та ња, ипак пи та ње пе снич-
ке ин спи ра ци је и про це са на стан ка умет нич ког де ла. По свом 
по ве ре њу у пе снич ко на дах ну ће, и ви ђе њу пе сни ка као по-
сред ни ка из ме ђу све та и нео бја шњи вих бо жан ских си ла Де-
сан ка Мак си мо вић је вр ло срод на пе сни ци ма ро ман ти чар ске 
ори јен та ци је4. Код ње по е зи ја ни је ни „свет ко ви на ин те лек та“ 

4 Пи та ње пе снич ке ин спи ра ци је као цен трал но пи та ње ро ман ти-
чар ске пе снич ке са мо све сти у сво јој књи зи ис ти че и Ти хо мир 
Бра јо вић: „нео п ход но је зна ти да је ге не рал но гле да но, епо ха ро-
ман ти зма у Евро пи, али исто та ко и у ју жно сло вен ском пе снич ком 
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ни „па те ти ка ума“. И овим сво јим по ве ре њем у на дах ну ће, 
ко је је се ти мо се Ху го Фри дрих ис кљу чио као кон сти ту ент 
мо дер не ли ри ке, Де сан ка Мак си мо вић се при кло ни ла јед ном 
тра ди ци о нал ни јем кон цеп ту схва та ња пе сни штва, ко ме су 
бли ске и број не дру ге стра не ње не по е зи је. Али ако је на јед-
ној стра ни овом ве ром у спон та ност по ет ског чи на не што 
из гу би ла, чи ни се ка ко је на дру гој стра ни до ста и до би је но. 
Та ко ка да се ме та по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић упо ре ди са 
сти хо ви ма о по е зи ји не ких дру гих срп ских пе сни ка са вре-
ме ни ка, до ду ше до ста мла ђих, по пут Бран ка Миљ ко ви ћа, 
Ива на В. Ла ли ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа и Алек сан дра Ри сто-
ви ћа, ко ји сва ка ко пред ста вља ју сам врх срп ске ауто ре флек-
сив не по е зи је у дру гој по ло ви ни два де се то га ве ка, јед на ствар 
при ли ком па жљи ви јег упо ред ног чи та ња ве о ма ла ко упа да 
у очи. На и ме, оно што раз ли ку је ме та по е тич ке сти хо ве Де-
сан ке Мак си мо вић у од но су на исто вр сне сти хо ве на бро ја них 
пе сни ка, је сте од су ство сум ње и не по ве ре ња спрам по е зи је и 
ње них сред ста ва код Де сан ке Мак си мо вић, ко је у по е зи ји 
Миљ ко ви ћа, Ла ли ћа, Ри сто ви ћа и Ра до ви ћа из ме ђу оста лих, 
пред ста вља ве о ма че сто до ми нант но осе ћа ње. Њи хо ва ме та-
ли ри ка сна жно је обе ле же на скеп сом пре ма соп стве ном по-
зи ву пе сни ка и пре ма из ра жај ним мо гућ но сти ма са мог је зи-
ка. Сти хо ви на то пље ни сум њом, ко ји го во ре о бе ди по е зи је, 
ње ној не мо ћи и не по треб но сти, што су мо ти ви стал но при-
сут ни у са мо све сној по е зи ји по ме ну тих пе сни ка, у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић ско ро пот пу но да из о ста ју. Као илу-
стра ци ја ове по ме ну те раз ли ке мо же нам по слу жи ти по ре-
ђе ње из ме ђу две те мат ски ве о ма срод не пе сме, пе сме „Пе сни-
ков кип у пар ку“ Де сан ке Мак си мо вић из књи ге Ми рис зе мље 

кру гу, про бле му пе снич ке ин спи ра ци је при сту па ла с по себ ном 
па жњом, а то зна чи не као пи та њу кон вен ци је или ини ци ја циј ске 
’тех ни ке’ у суп тил ним по сло ви ма по ет ске при ро де, не го као мо-
жда и од лу чу ју ћем аспек ту укуп ног по и ма ња пе снич ког уме ћа“ 
(Бра јо вић 2013: 125).
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и чу ве не пе сме Бо ри сла ва Ра до ви ћа „Ко ро на“, по све ће не „Пе-
сни ку у град ском вр ту“. Са исто вет но шћу цен трал ног мо ти-
ва о спо ме ни ку пе снич ком ве ли ка ну по ста вље ном у град ском 
вр ту сва ка слич ност из ме ђу ове две пе сме се за вр ша ва. Ра до-
ви ћев пе сник из град ског вр та иако је из ли ва њем у брон за ни 
кип у пар ку по ста вљен ме ђу ве ли ка не, по ста је још са мљи 
не го што је био за жи во та. Он је још ви ше из мак нут из ви-
до кру га сва ко днев ног жи во та за јед ни це ко ја га је та ко ре ћи 
обо го тво ри ла. Он ни је „уче сник/ свет ко ви не ко ја кр кља под-
но зи да/ и у се ћа ње при зи ва жит но мо ре“ (Ра до вић 2002: 53). 
Брон за у ко ју је из ли вен увек је „јед на ко уда ље на/ од зна че ња 
у ње ној око ли ни“ (Ра до вић 2002: 56). У пе сми Де сан ке Мак-
си мо вић, ме ђу тим, пе сни ков лик из ли вен у спо ме ник на ста-
вља да жи ви као део са јед не стра не за јед ни це дру гих пе сни-
ка чи ји се спо ме ни ци та ко ђе на ла зе у пар ку, а са дру ге стра не 
као и да ље део за јед ни це ко ја му је по част ука за ла. Он је и 
да ље укљу чен у сва ко днев ни жи вот обич них љу ди: „У пар ку 
до мо ви не, ис под ја си ка,/ чи та ће де вој ке тво је пе сме“. Сва ко-
днев на и трај на при сут ност пе сни ка у жи во ту за јед ни це још 
ја че је ис так ну та у на ред ним сти хо ви ма: „До ћи ће мла ди ћи 
крај спо ме ни ка/ твог да го во ре о ве ли ким ства ри ма/ у пар ку 
сун цем оба сја ном,/ и но ћу, и зи ми, и ра ном зо ром./ Би ћеш 
ве зан са сва ким у зе мљи да ном,/ са сва ким ство ром“. Иако се 
и у пе сми Де сан ке Мак си мо вић на јед ном ме сту на по ре до са 
укљу че но сти пе сни ка у жи вот, ста вља и ње го ва са мо ћа, она 
је ис кљу чи во у функ ци ји ука зи ва ња на по себ ност пе сни ко ве 
лич но сти. Пе сник у схва та њу Де сан ке Мак си мо вић је сте по-
се бан и раз ли чит у од но су на оста ле чла но ве дру штва, али 
он ни ка ко ни је у том дру штву не по тре бан и су ви шан, ни ти 
из ње га из оп штен. Све ве ћа из дво је ност Ра до ви ће вог пе сни-
ка из за јед ни це, из за јед ни це из ко је из о ста је пред ска за ње, 
ко је мо же до не ти са мо ве ли ки пе сник, и то ве ро ват но са мо 
за то што за јед ни ца ни не ма ри да га чу је, пот пу но је стра но 
пе снич ком тек сту „Пе сни ков кип у пар ку“ Де сан ке Мак си-
мо вић. Код Ра до ви ћа, па ра док сал но, ве ли ки пе сник ка да је 
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ове ко ве чен у брон зи, по ста је де фи ни тив но мр тав за за јед ни-
цу ко ја га је ове ко ве чи ла. Код Де сан ке као што смо већ по ме-
ну ли, пе сник је ап со лут но укљу чен у за јед ни цу, и по став ши 
кип, он је дво стру ко би тан, као део за јед ни це обич них љу ди, 
јед ног хо ри зон тал ног по рет ка, ако та ко мо же мо ре ћи, али и 
као део оног вер ти кал ног, као део за јед ни це оних ве ли ка на 
ду ха, још ра ни је исто та ко ове ко ве че них у ка ме ну.

Као што је, ка ко је то у кри ти ци већ ис ти ца но, Де сан ка 
Мак си мо вић има ла нео гра ни че но по ве ре ње у свет и ње го ву 
ле по ту, и да је из те ве ре у ве ли кој ме ри ис ти ца ла ње на пе-
снич ка ви тал ност, она је исто та ко, ре кло би се, има ла и нео-
гра ни че но по ве ре ње у моћ пе сме и пе сни ка. По ред по ве ре ња 
у ле по ту све та ко ји је опе ва ла пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо-
вић је та ко ђе га ји ла и пу но по ве ре ње у моћ сред ста ва ко ји ма 
рас по ла же. Чи ни нам се да ово по ве ре ње у соп стве но пе снич-
ко по зва ње ни је ни нај ма ње био за не мар љив раз лог ње не 
пе снич ке ви тал но сти и ду го трај но сти.
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Mar ko Avra mo vić (Be o grad)

PO EMS ON PO E TRY 
IN DE SAN KA MAK SI MO VIĆ’S OPUS

Sum mary
This pa per of fers an analysis of De san ka Mak si mo vić’s po ems 

on po e try, po ets and the po e ti cal cre a tion. Af ter a re vi ew of auto-
re  fle xi ve ver ses in her ear li er po e try, we fo cus on the la te po ems 
of De san ka Mak si mo vić, espe ci ally the col lec tion I Will Re mem ber 
Everything [Pamtiću sve] (1988), whe re this tra it of her po e try is 
most pro mi nent.





59

Ди ми три је M. Ка ле зић (Бе о град)

ДУ ХОВ НОСТ У ДЈЕ ЛУ 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: У тек сту је ри јеч о то ну ње жне и ис кре не 
ду хов но сти у дје лу Де сан ке Мак си мо вић. Те ме и то но ви 
бла ге ду хов но сти би ли су њен стал ни мо тив ко ји ни кад ни-
је ис тро шен за шест де це ни ја ње ног сти хов ско га и сти хо ва-
ног ка зи ва ња.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, ду хов ност.

Јед но књи жев но дје ло, a то je сва ко од ре да, ви ше слој но 
je и ви ше ди мен зи о нал но. Не ки од ње го вих са др жа ја, стра на, 
осо би на мо гу да има ју и сло же ни ја и трај ни ја зна че ња, a не ки 
јед но став ни ја и ма ње са др жај на. Ако je то дје ло ко је je над-
жи вје ло сво га ауто ра, мно ге oд ње го вих осо би на вре ме ном 
ула зе све ви ше и ви ше у сфе ру по сма тра ња и про у ча ва ња, 
сту ди ра ња и про ду бљи ва ња. Вре ме ном се још ви ше ожи вља-
ва ју и ак ту а ли зу ју.

Ово пи та ње, пи та ње ду хов но сти, про ду бље не и естет ски 
обо га ће не, мо би ли ше на шу па жњу у обим ном дје лу Де сан ке 
Мак си мо вић. Али при је но што пре ђе мо на раз гле да ње ње-
них и те ма и под те ма, пр во ће мо њу, са мо у крат ким на зна-
ка ма, да ви ди мо у кон тек сту тра ди ци је, a не да je са мо гле-
да мо и ви ди мо из у зе ту од све га и ап стра хо ва ну. На ма je 
по треб но, ма кар ма ло, са мо у основ ним де бе лим ли ни ја ма, 
да je ви ди мо у аре а лу и ам би јен ту на ше исто ри је, по себ но 
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исто ри је кул ту ре, и на ро чи то књи жев но сти, по себ но ње ног 
ре ли ги о зног сми сла и зна че ња. Она и је сте књи жев ник од 
во ка ци је и стру ке, од дје лат но сти... Ми смо има ли у на шој 
кул тур ној про шло сти ма ли број књи жев ни ца – пје сни ки ња. 
Ме ђу они ма из ста ри јих вје ко ва – зна них и не зна них Је ле на, 
у мо на штву Је фи ми ја – je уса мље на, не са мо код нас, не го je 
ве ли ко пи та ње да ли joj има рав не у ци је лој Евро пи то га вре-
ме на и на ред них не ко ли ко вје ко ва. Она je, кад je оста ла без 
оца, му жа и си на, до шла на двор кне за Ла за ра, a би ла je у род-
бин ској ве зи са кне ги њом, та да већ мо на хи њом Ми ли цом – 
Јев ге ни јом и на дво ру по ма га ла у по сло ви ма, по себ но вас пи-
та ва ју ћи дје цу. Ово се ви ди пo ре зул та ти ма: де спот Сте фан je 
био вр ло обра зо ван, по себ но књи жев но, Ma pa та ко ђе, a Је-
ле на, уда та Бал шић, исто та ко, као и ду хов но ра до зна ла: 
ве ли ки ду хов ник иси ха стич ке тра ди ци је и ве ли ких ди мен-
зи ја, Ни кон Је ру са ли мац за њу са ста вља Го рич ки збор ник, 
ве ли ку збир ку, ан то ло гиј ски би ра них тек сто ва из ду хов но сти, 
ве о ма суп тил них и та на них.

Ду го вре ме на по сли је то га (XIX ви јек) ја ви ће се у на шем 
на ро ду по не ка ма ње по зна та по е те са, и то ви ше усме но не го 
пи сме но, али је то све ма ло, за не мар љи во, док се на пре ла зу 
XIX y XX ви јек не ро ди 16. ма ја 1898. го ди не, у ва љев ској 
око ли ни, Де сан ка Мак си мо вић. Она je из ку ће, по ри је клом 
хер це го вач ке, до се ље не у ва љев ски крај, у Ра бро ви цу код 
Бран ко ви не, сто ти нак го ди на ра ни је. Ње ни пре ци пo мај ци 
би ли су из по ро ди це све ште нич ке тра ди ци је, a отац joj je био 
учи тељ и пи сао je пје сме и кра ће драм ске са ста ве. Она je би ла 
пр во ди је те, ра на сре ћа – у мно го дјет ној по ро ди ци би ло их 
je осмо ро. Ње но шко ло ва ње je ишло с пре ки ди ма кроз пр ве 
дви је де це ни је два де се то га ви је ка, a он да до ла зи ета па уни вер-
зи тет ско га обра зо ва ња: у Бе о гра ду сту ди ра упо ред ну књи-
жев ност, оп шту исто ри ју и исто ри ју умјет но сти (1919–1923). 
Пје сме пи ше од 1920. го ди не. Би ла je, пo за вр шет ку фа кул-
те та, су плент гим на зи је у Бе о гра ду, a 1924–1925. го ди не на 
Сор бо ни слу ша исто ри ју умјет но сти, по сли је че га је јед ну 
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го ди ну (1925–1926) би ла про фе сор Учи тељ ске шко ле у Ду бров-
ни ку, a он да опет у Бе о гра ду 1926–1941. го ди не, по сли је ра та 
про фе сор Пр ве жен ске бе о град ске гим на зи је од 1944–1947. го-
ди не, ка да je пен зи о ни са на.

Ова ква мре жа и ши ри на кре та ња и обра зо ва ња, сту диј-
ског ин те ре со ва ња и пра ће ња кул ту ре до но си усло ве ши ро ком 
раз ви ја њу и раз ма ху, ни јан са ма и та на но сти ма за бо гат ство 
књи жев них ви зи ја, то пли ну ду шев ну, пре фи ње ност ду хов ну... 
и све се то – осо би то кроз књи жев ну ри јеч ис по ља ва у ње ним 
ме ђу људ ским од но си ма и сре ди на ма у ко ји ма je ра ди ла и 
кре та ла се. За то ово иза зи ва ље по ту ње но га је зи ка, ва љев ског 
го во ра, по зна то га пo ље по ти и та на но сти и ње го вог ра ни јег 
ко ри је на – хер це го вач ког. Не ма мно го са чу ва них по да та ка о 
ње ном ве ћем за хва ту у област на уч ног са др жа ја, али, сва ка ко, 
њој као обра зо ва ном ли цу и исто ри ча ру умјет но сти од стру-
ке, то ни је би ло ту ђе и уда ље но. Ње на ду хов ност, по себ но 
из ра же на кроз сти хо ве, би ла je пре о ку па ци ја и пред мет епи-
ско пу Ла врен ти ју и дво ји ци ње го вих са рад ни ка (про ти Вла-
да ну Ко ва че ви ћу и про то ђа ко ну Љу бо ми ру Ран ко ви ћу) те су 
из ње ног бо га то га пје снич ког опу са из дво ји ли ше зде се так 
пје са ма ду хов не и ре ли ги о зне те ма ти ке и то пли не, са ста ва и 
ин то на ци је, и штам па ли по себ но у књи зи Де сан ка Мак си мо-
вић, Ду хов ни за ви чај (Бран ко ви на, 1993). Ов дје су ушле пје сме 
ко је су цје ли ном та кве, али има још пје са ма у ко ји ма je стро-
фа или дви је са др жа ва ла ре ли ги о зно чув ство, из ра же но кроз 
ин ти му и то пли ну сти хо ва. Kao не цје ло ви те, ова кве пје сме 
ни је су ушле у овај из бор.

Та ква ду хов на те ма ти ка, са др жај, мо ти ви, број ни ји су 
не го што je то овом, ина че до бром књи гом об у хва ће но и 
при ка за но.

Сфе ра ње не ду хов но сти je из на ро да, али ни је оста ла у 
при зе мљу на ту ра ле, не го je окре ну та, би ло уну тра, би ло на-
ви ше за овим мо ти ви ма.

Ње на ду хов ност je до бро осло ње на на вас пи та ње и при-
зе мље со ци ја ле и сва ко днев но га жи во та, сва ка ко из раз ло га 
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што je код ши ро ко га по пу лу са, дје це и од ра слих, при мје ћи-
ван про стор ко ји тра жи ри јеч, до жи вљај и упут с ове стра-
не – та мо. За то до бро та, ње жност, то пли на, љу ба зност, по ро-
дич на кли ма па три от ско га и до мо љу би во осје ћа ње бље ска ју 
кроз мно ге ни ске ње них сти хо ва.

Ши ро ко за сно ва ној и отво ре ној сфе ри ду хов но сти oнa 
отва ра – и ти ме да је, не та ко че сто и пре на гла ше но – и ди-
мен зи ју не бе ско га ак цен та. Ме ђу пје сма ма те вр сте ко је усмје-
ра ва ју и на гла ша ва ју пра вац и сфе ру ду хов но сти ис ти чу се 
на ро чи то „Раз го вор мо на хи ње с Бо гом“ и „Са вин мо но лог“, 
а од пје са ма дру ге вр сте, ма на стир ске мо ти ва ци је, ту је њен 
уни кум, „Гра ча ни ца“, и да нас без по ре ђе ња.

Зна чи, ње на те ма ти ка ду хов но сти ни је са мо плит ко на-
ту рал но при зе мље у со ци јал ној рав ни, не го свој су бјект усмје-
ра ва пла ве ти ма над не бе сја.

На ша Де сан ка опле ме њу је до бро том ко ја je уну тра шња 
ље по та – сва ко дне ви цу и обич ног чо вје ка да не бу де ро бу стан, 
груб, те жак...

По себ ну па жњу je при ву кла се би, пр во на сло вом, кад се 
по ја ви ла ње на збир ка Тра жим по ми ло ва ње – она je вр ло за-
ни мљи ва и као мо тив за об ра ду и као на чин об ра де: од но си 
се на не по ет ски са др жај, за кон ски текст, али она тај од нос 
пре жи вљу је и над вла да ва, сту па ју ћи у пје снич ки од нос, пун 
искре но сти и пје снич ке то пли не, са за ко но дав цем и ње го вим 
за ко ном. Знат но при је то га, у го ди на ма по сли је Дру го га свјет-
ског ра та, ње на „Кр ва ва бај ка“ je об ра ди ла ве ли ки и ту жни 
мо тив – по ги би ју не ви них кра гу је вач ких ђа ка. Ta je пје сма 
че сто пре штам па ва на, ре ци то ва на, му зич ки об ра ђе на и, та-
ква, не ка ко утки ва на у ми љеа по ли тич ка, што je њу ма ло и 
по ти сну ло из сфе ре по пу ла ри са ња. Мно штво не ви них ђа ка 
je стри је ља но, без кри ви це и раз ло га, и то je био ствар но ве-
ли ки и жа ло сни мо тив ко ме је она по кло ни ла ни ску сво јих 
од го ва ра ју ћих сти хо ва без ика кве по ли тич ке ин си ну а ци је, 
јер ту ни је би ло по ли тич ког мо ти ва. За то je та пје сма ка сни-
је ско ро за па ла у за бо рав – нео прав да но, јер je то оди ста 
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би ла ве ли ка тра ге ди ја. И мла ди, и не ви ни, не раз ви је не мла-
до сти, не свр ше них раз ре да, а по стра да ли... Ов дје je до бро 
фи гу ри ра ла те ма жа ло сти и ту ге ко ја je оста ла не за бо ра вље-
на, a по сво јим етич ким мо ти ви ма има шан се да пре ра сте у 
не за бо рав. Oнa je оста ла до са да не за бо ра вље на јер je и не-
за бо рав на: не из бро јан број мла дих жи во та, оме те них и пре-
ки ну тих, а не ви них! Ње ни сти хо ви су ње на ту го ван ка за мла-
до шћу, на сил но пре ки ну том. Ње на je ду ша ту би ла пу на ту ге 
ко ју je из ли ла кроз ни ске сти хо ва, као кроз не пре су шне по то-
ке, али ни је па ла у без на ђе и оча ја ње. И њих je че ка ла бу дућ-
ност ду хов на – не пре ки ну та.

Чи ње ни ца je да у ње ној ду хов но сти не ма оне ти пич не 
мо на шке кон цен три са но сти и успо на на ви ше, ми сте риј ски 
усмје ре ног, не го je упу ће на на ши ро ки по пу лус ко ји сво јом 
об ра дом за дах њу је љу ба вљу, об у хва та гa и про жи ма и упу-
ћу је ми сте риј ско ме успо ну, под ви гу и ква ли те ту ду хов но сти. 
То у из вје сној мје ри то пло илу стру је њен лик на фо то гра фи-
ја ма: на њи ма je пред ста вљен бла ги лик, то пло га по гле да кроз 
ко ји бо га то зра чи уну тра шња до бро та, то пли на, не по сред-
ност... У пи та њу je лик Бо га над твар но га ко ји je се бе ути снуо 
и на ње но ме ствар ном ли ку остао ње гов оти сак – сли ка (на-
ста ло од С + ЛИК-а).

Сад она ту ље по ту и ту сли ку пре но си на оно га ко ји с во-
љом по гле да њен лик и има у се би осје ћај ност да до жи ви ту 
не по сред ност и то пли ну. Ту, у то ме je ква ли тет љу ба ви као 
по себ но га осје ћа ња, гдје се до ди ру ју и сје ди њу ју два су бјек та: 
љу бе ћи и љу бље ни. Ово га од но са не мо же би ти та мо гдје не ма 
та јан стве но га и ин тим ног до жи вља ја тих два ју чи ни ла ца ко ји 
се у ње му сје ди њу ју, па овај дру ги, љу бље ни, ни кад не оста је 
по ре чен, од ба чен, за не ма рен. Из то га и та квог од но са ра ђа 
се пси хо ло ги ја бо го чо вје чан ске љу ба ви – нај ду бљи, нај о бу-
хват ни ји и нај пу ни ји об лик љу ба ви уоп ште. Њен лик je у ве-
ли кој мје ри и из вор и илу стра ци ја уну тра шње ље по те ко ју 
иси ја ва из сво је ин ти ме, и без тем пе ра ту ре, из ну тра, за гри-
ја ва ње ног по сма тра ча и чи та о ца.
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Сад би, на кра ју, би ло и за ни мљи во и илу стра тив но да 
скре не мо па жњу на рит ми ку при чи та њу ње них сти хо ва. Ту 
ће мо ука за ти на не ко ли ка сти ха гдје je ис по ље на фи но ћа и 
ме ко та као она, на при мјер, гдје по ми ње „жи ве ки шне ни ти“, 
стих пла сти чан и пје смен, па за тим ка же: „Свој ве чер њи сан 
не пре ки дам пре сти“, па: „Пу ту ју ве три с ис то ка за па ду“, и 
та ко ре дом. Пси хо ло шки je ме ко и ње жно, до жи вљај но ово 
мје сто и ње гов мо тив у пје сми „Ве чер ња мо ли тва“:

На све ре чи увре да тре ба се сме ши ти ту жно и бла го.
Не тре ба ре ћи ни јед ну реч пре ко ра,
тре ба се сме ши ти са мо,
ту жно и бла го.

И да ље у пје сми „Знак кр ста“ гдје се за крст ве ли:
Он ме ми ри са не бом;
без ње га би ми се ду ша пре тво ри ла
у ве ли ку по мр чи ну мр жње.

Или:
Би ла бих во да ри ца, ви ла.
До бра cecтpa Све то га Са ве.

На ве де ни из во ди не по сред но илу стру ју на шу по е те су и 
пред ста вља ју не по сред не до ка зе ње не то пли не и фи но ће. 
Те ме и то но ви бла ге ду хов но сти су би ли њен стал ни мо тив 
ко ји ни кад ни је ис тро шен за шест де це ни ја ње ног сти хов ско-
га и сти хо ва ног ка зи ва ња. Пам ти мо je пo то ме и до жи вља-
вај мо ње ну фи но ћу и ду хов ност, a то дво је за јед но су и До-
бро та – она ри јет ко ду бо ка!

Ово не ка бу де на ша во шта ни ца, њој у спо мен при пре-
мље на, али на пра вље на од ње но га во ска! Не ка сви је тли и 
освје тља ва joj прав це, хо ри зон те, пер спек ти ве... над твар но-
га без гра нич ја и про стор но га и вре ме ном вјеч ног! То је за њу 
би ла сфе ра ви ше ре ал но сти још за жи во та у овом сви је ту: 
a кад je од о вуд пре ми ну ла 11. фе бру а ра 1993. го ди не, та мо je 
оти шла у пер спек ти ву не по ни шта ва ју ћи ре тро спек ти ву. Ово 
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зна чи да je ли је пи и сви је тли траг ње жне и то пле лич но сти, 
да нас бо га ти ји и то пли ји не го при је де сет, два де сет го ди на, 
јер број ње них чи та ла ца ра сте и умно жа ва се, a то зна чи: још 
ће ви ше, јер ни је кре нуо са ни че га, не го са ве ли ко га и ква ли-
тет но са др жај ног не че га.

Di mi tri je M. Ka le zić (Beogra d)

SPI RI TU AL LITY IN DE SAN KA MAK SI MO VIĆ’S WORK

Sum mary
This pa per has the aim to gi ve a full pic tu re of the in tel lec tual 

and the spi ri tual, cul tu ral and pa tri o tic cha rac ter of our po e tess, 
De san ka Mak si mo vić. It is abo ut her birthpla ce, Va lje vo, and the 
ori gin of hers – Her ze go vi na, and espe ci ally abo ut the be a uty of 
the ir lan gu a ge; then abo ut her edu ca tion, her ser vi ce and wri ting, 
both po e try and pro se – all di rec ted wi de spre ad to wards spi ri tu-
a lity, and her spi ri tu a lity is less ele va ted, but much, much mo re 
gro und – sur fa ce di men si on sed, whe re go od ness, spi ri tual be a uty, 
spi ri tu al lity are wi de spred and de li ve red in pa tri o tic way. This is 
what gi ves thro ugh her ver ses and strop hes we alth of im me di a te 
warm ness, her own and in ti ma te, that ta kes over and aera ted 
re a der – and to day, many years la ter, it’s still not out da ted.
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Да ни ца Ан дре је вић (Бе о град)

ФЕ НО МЕН СМР ТИ 
У ПО Е ЗИ ЈИ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: Ду бо ка јед но став ност и јед но став на ду би на 
по е зи је јед не же не ко ја је го то во це ли два де се ти век про пра-
ти ла сво јом ма тер њом ме ло ди јом сти ха пот пу но је сра сла са 
срп ском по е зи јом у прет ход ном ве ку и по ста ла си но ним за 
ту исту ли ри ку у окви ру европ ске кул ту ре. Де сан ка Мак си-
мо вић је, по себ но у збир ка ма Тра жим по ми ло ва ње и Не мам 
ви ше вре ме на озна чи ла на ци о нал не и лич не мар ке ре по е зи-
је све љу ба ви и на ту рал но сти. Хо да ла је сво јом оде ли том 
ста зом у срп ском пе сни штву, слу же ћи са мо срп ском је зи ку 
и на ци о нал ној кул ту ри. У је ку аван гар де из ме ђу два свет ска 
ра та и књи жев ног де ло ва ња ул тра мо дер ни ста ко ји су не ги-
ра ли тра ди ци ју, она је тој тра ди ци ји оста ла вер на, обо га ћу-
ју ћи је мо дер ним сен зи би ли те том и пра ве ћи соп стве ни по-
ре дак кул тур них и на ци о нал них вред но сти Ср ба. Есте тич ки 
и ак си о ло шки ре зул та ти ње не по е зи је по ка зу ју уз ла зну ли-
ни ју лир ског зре ња од Па на до Ми сли о ца и ап со лут ног пе-
сни ка. Је дан од нео бич них фе но ме на за ње но пе сни штво је 
по ја ва мо ти ва смр ти, ши ре раз ви је на у по зном пе сни штву.

Кључ не ре чи: по е зи ја, је зик, на род.

Мо тив смр ти у ли те ра ту ри стар је ко ли ко и ли те ра ту ра 
са ма. Књи жев ност и умет ност су и на ста ле са спо зна јом смр-
ти и пред ли цем та ме. Та ко је и на стао мит о Ор фе ју ко ји ће 
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умет но шћу по ку ша ти пре ва ри ти смрт. Ве за но с тим, у ми то-
ло шком кљу чу, чам џи ја Ха рон и ње гов пут пре ко ре ке Стикс 
сим бо ли шу је зик ли те ра ту ре ко ја по ку ша ва да пре ђе пут из-
ме ђу тај не жи во та и тај не смр ти. Ед гар Мо рен, Мо рис Блан шо 
и Луј Вен сан То ма у књи га ма Чо век и смрт, Умет ност и смрт 
и Ан тро по ло ги ја смр ти ука зу ју на пре суд ност Та на то са у 
умет но сти и ли те ра ту ри. Смрт је ениг ма ко ју Би бли ја пред-
ста вља фе но ме ном че ти ри ја ха ча апо ка лип се. Она је ин тен-
зив ни ја од апо ри ја и ок си мо ро на жи во та, бу ду ћи да пред ста-
вља па ра диг му уки да ња ег зи стен ци је и есен ци је и по ја ча ва 
је зу од не по зна тог. Ме та фи зич ка, мит ска и он то ло шка при-
ро да смр ти и њен тра гич ни ка рак тер узро ку ју ti mor mor tis и 
по ста ју трај ни кон сти ту и тив ни еле мен ти ли те ра ту ре. Фе но мен 
смр ти има вер ско, фи ло зоф ско, ло гич но-на уч но, али и пси-
хо ло шко-емо тив но од ре ђе ње. Та нај дра стич ни ја жи вот на 
чи ње ни ца по ста ла је и го ле ма умет нич ка чи ње ни ца. Нео т кло-
њи ви крај ко ји све рав на, ко нач ни ап со лут, смрт на ме ће при-
хва та ње не при хва тљи вог за чо ве чи ју свест ко ја се не мо же 
на ви ћи на не ми нов ност смр ти, на пат њу пред ње ним ли цем, 
на уки да ње соп стве ног ја ства. Ужас од смр ти по ти че по нај ви-
ше од чи ње ни це да је то фе но мен о ко ме се не мо же све до чи-
ти, ко ји је не ис ку ствен, без мо гућ но сти по врат ног опи са. Упра-
во та не по зна ни ца ко ју ис тра жу је сва ка умет ност и је сте основ 
есте тич ке функ ци је фе но ме на смр ти у ли те ра ту ри.

Ка ко из гле да ви зи ја смр ти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо-
вић, на ше ве ли ке пе сни ки ње, ако има мо у ви ду но тор ну 
те о риј ску чи ње ни цу да је ве ћи део ње ног лир ског опу са сат-
кан од илу ми на ци је при ро де, ве дри не осун ча них про сто ра, 
по зи тив них емо ци ја и по е ти ке све љу ба ви? Да ли је у пра ву 
би ла ра ни ја књи жев на кри ти ка (Ми лан Бог да но вић, Ми лош 
И. Бан дић, Ра до мир Кон стан ти но вић) ко ја је за ме ра ла на шој 
пе сни ки њи на од су ству зла, не до стат ку ду бљих те ма и сен-
ти мен тал но сти? Ка ко је Де сан ка Мак си мо вић не ги ра ла при-
мед бе о ге не рал ној јед но став но сти сво је по е зи је и од Па на 
по ста ла Ми сли лац?
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Сво је ду а ли стич ко осе ћа ње све та, спо зна ју би нар но-опо-
зит них ка те го ри ја ствар но сти и ни јан си та ме у при су ству 
смр ти ве ли ка пе сни ки ња ге не ри ше још у сво јим ра ним пе-
сма ма „Зми ја“, „Зла ноћ“, „Не бој се“. Ре флек сив на при ро да 
те по е зи је до ду ше, још увек се по вла чи пред при ка за ма мра-
ка и сен ка ма смр ти Пе сни ки ња лир ски ар ти ку ли ше по ми сао 
на те фе но ме не као по е ти ку про ла зно сти, хе ра кли тов ске 
про ме не и ди ја лек тич ке про ме не. Фе но мен смр ти у ра ном 
пе сни штву фор му ли сан је као део стал ног про це са ме та мор-
фо зе и ци кли за ци је де ша ва ња у све ту.

И у веч но сти по сле ни кад ви ше
сун ча ти се не ће иста зми ја
нит истих пти ца ми ну ће лет
ни ка да ви ше исти цвет
не ће ни ћи.
Сун це си ја.

(Мак си мо вић, 1969, 130)1

Сим бол зми је је тра ди ци о нал ни, уни вер зал ни и по ли-
ва лент ни знак ani me mun di и ци кли за ци је по сто ја ња и као 
му шки прин цип зна чи смрт и уни ште ње, а као жен ски уро-
бо рос све про жи ма ју ћег по сто ја ња. У сва ком слу ча ју, при ро-
да у овим пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић ни је ви ше дру же-
љу би ви са пут ник чо ве ка, ње на фло ра и фа у на кри ју тај не и 
опа сно сти. Зе мља је ро ди тељ ка и са хра ни тељ ка, ис хо ди ште 
и увир, а по е ти ка про ла зно сти ема ни ра на је с го то во ди сов-
ским осе ћа њем оп штег гу бит ка, као у пе сми „Зла ноћ“.

И чи ни ми се љу ди не где сад
про ла зност има ју на уму
па ће до ћи но ћас на наш брег
да спо кој но све га се од рек ну.

(Мак си мо вић, 1969, 79)

Зле ми сли, пра мен та ме и сен ке смр ти опле ме ње не су, 
као увек у лир ском дис кур су на ше пе сни ки ње, бла го шћу и 

1 Де сан ка Мак си мо вић, Са бра на де ла, књи га 3, Но лит, Бе о град, 1969.
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ху ма ни змом и ње ном спо соб но шћу да и о нај те жим пи та-
њи ма људ ске ег зи стен ци је лир ски по све до чи јед но став но и 
при род но, па и о там ном ви ла је ту смр ти и не стан ка. У пе сми 
„Не бој се“ Де сан ка Мак си мо вић во ди чо ве ка ка веч ном ко-
на чи шту кроз про сто ре све тло сти ка ко би мрак учи ни ла 
ма ње мра ком, ка ко би олак ша ла при бли жа ва ње смр ти. У ту 
свр ху она кре и ра и ус по ста вља лир ски су ве ре но су блим но 
је дин ство с ма те ри јом при ро де, као и се ан су с ње ним ду хо ви-
ма у пред смрт ни час. Ве ли ка мај ка нас при ма на траг у сво ју 
ма те ри цу, по ру чу је пе сни ки ња, а по е ти ка при ро де и при-
род но сти тво ри ва ку ум ски про стор пред смр ти ко ја нас та ко 
си гур но че ка. Тре нут ке уми ра ња она по ве зу је с при ро дом, 
а страх од не по зна тог убла жа ва пред ста вом смр ти у сли ци 
не про зир не за го нет ке бу дућ но сти. Ве ли ка, стра шна тај на 
смр ти, те по след ње сен за ци је људ ског жи во та, тај стра шни 
суд сва ке ин ди ви дуе, лир ски пер со нал но и аутен тич но, пе сни-
ки ња пред ста вља и у пе сма ма „Куд одем да одем“, „А и те бе то 
мо лим“, „Не знам шта је го ре“, „Раз го вор у гра њу“, „Са стан ци 
у сну“, „По сле сто го ди на“.

Нај су ге стив ни је пред ста вља ње ко лек тив не смр ти по стиг-
ну то је у јед ној од нај чу ве ни јих пе са ма Де сан ке Мак си мо вић 
„Кр ва ва бај ка“, где се фор ми ра ан ти у то пиј ски про стор не га-
тив не бај ке ко ја лир ски про јек ту је смрт кра гу је вач ких ђа ка. 
Ова пе сма, ко ја при па да кру гу ро до љу би ве ли ри ке на ше пе-
сни ки ње, ди же моћ ни лир ски про тест про тив на сил не, не ху-
ма не и опа ке при ро де дру штва и исто ри је у два де се том ве ку. 
Мо жда нај бо ља пе сни ки њи на збир ка Тра жим по ми ло ва ње 
та ко ђе са др жи сјај не при зо ре та ме и смр ти. Њу уз бу ђу је и 
уми ра ње вел мо жа, ко ли ко и се ба ра јер ње на са ми лост за тро-
шног чо ве ка пред ужа сом смр ти има оп ште људ ски, фи лан-
троп ски ка рак тер. Жао јој је чо ве ка, са у че сно се иден ти фи-
ку је са му ка ма сва ког од њих. Вел мо жа се не мо же од бра ни ти 
од смр ти цар ским па ра гра фом ко ји га је шти тио за жи во та. 
У пе сми „За по след ње да не“ она мо ли и за страх ма лих љу ди 
од смр ти, бу ду ћи да су они већ „сврг ну ти из жи во та“. У пе сми 
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„За смр то мр сце“ је реч о ка те го ри ји љу ди ко ји као соп стве ну 
уну тар њу дра му це лог жи во та но се на гла ше ни страх од смр-
ти и цр ни ла, ко ји се гро зе по ми сли да би мо гли умре ти и чи-
ји је је ди ни грех што из бе га ва ју под се ћа ње на њу. Ти љу ди су 
збу ње ни не ми нов но шћу смр ти, не же ле да уче ству ју у гро-
бљан ским об ре ди ма, окре ћу гла ву од та ме смр ти и не по се ћу-
ју гро бо ве при ја те ља. Они су убе ђе ни да смрт ни су за слу жи ли, 
гну ша ју се ње не мо ћи и увре ђе ни су ње ним при су ством.

Де сан ка Мак си мо вић у овој пе сми лир ски фор му ли ше 
ста ње ду ха и по се бан пси хо ло шки про цес у чо ве ку у ко ме се 
емо ци ја авер зи је пре ма смр ти уоб ли ча ва у струк ту ру жи вот-
ног уве ре ња и ге сла и у фик тив но од би ја ње смр ти као пој ма 
ко ји не ма ни ка кве не по сред не ве зе са ствар но шћу. Смр то мр-
сци же ле да жи ве без сен ке смр ти, не ка жње ни ње ним при-
су ством, као за го ва ра чи чо ве ко ве не по ми ре но сти с ре ал но шћу 
и по ри ца ња ра ци о нал ног. Смр то мр сци хо да ју по уза ној, за-
тег ну тој жи ци из ме ђу жи во та и смр ти и пе сни ки ња раз у ме 
њи хов ужас док ви бри ра ју и уза луд но на ги њу са мо жи во ту. 
Уну тра шњи пор трет та квог мен тал ног ста ња чо ве ка пред 
стра хом од смр ти гу би свој ства чо ве ко љу бља. Љу ди та квог 
мен тал ног ста ња на ла зе сво ју од бра ну од смр ти у от по ру 
пре ма њој и рав но ду шно сти пре ма ту ђим смр ти ма.

За љу де ко ји су на смрт љу ти
Ко је вре ђа
по ми сао да би мо гли умре ти,
Ко ји ће у гроб по ћи за бри ну ти
као они што иду у ту ђи ну
где не зна ју ни је зик ни оби ча је,
где не по зна ју ду ше жи ве,
за љу де ко ји пред смр ћу не го ду ју
као да их ни ду жне ни кри ве
ша љу на ро би ју ко ја веч но тра је.

(Мак си мо вић, 1969, 190)

Смрт не ми мо и ла зи ни ва жне. Вла сти у смр ти не ма и 
њи хо ве дру штве не при ви ле ги је се то пе пред ли цем смр ти. 



Над целокупним делом Десанке Максимовић

72

Тра ги ка ва жних је што су на вик ну ти на по вла сти це и хе до-
ни зам жи во та. Пе сма „За ва жне“ је фрој дов ска лир ска сту-
ди ја о оту ђе њу и ауто ма ти зму по на ша ња по вла шће них. Ва жни 
има ју ну ме ри са на ме ста и ре зер ви са не по зив ни це за сва сла-
вља у жи во ту, они су и са ми ну ме ра, знак пред ста ве ко ју игра-
ју пред све том. У смр ти не ма ју за шти ту ма ске ни по вла шће-
но ме сто. Ова пе сма се, из та ме до ба ца ра Ду ша на обра ћа 
вр ло ак ту ел ном по ли тич ком и со ци јал ном еста бли шмен ту 
ур ба ног оту ђе ња. Гра да ци ја лир ских на зна ка ко је на овом 
све ту ужи ва ју ва жни, по ка зу је да ће се иро ни ја суд би не тра-
гич но под смех ну ти ви ше њи ма, бу ду ћи да су се бри сви кли 
на убо гост. Пе сни ки ња раз у ме њи хо ву аго ни ју кад бу ду оста-
вље ни са ми са со бом, без по мо ћи дру штве ног пре сти жа, где 
не по сто ји ни ка ква ка ри ка ни ве за ко ја пре мо шћу је по нор 
пред смрт ног ча са и кад пред ви шом си лом не ма при ма та. 
Спољ ни ре кви зи ти вла сти и дру штве ног ран га ко ји су се ме-
ри ли ве ли чи ном ма те ри јал ног имет ка, ни ште се у смр ти и 
бив ши ва жни по ста ју по то њи стра шљив ци и бро до лом ни ци.

Тра жим по ми ло ва ње
за оне ко ји има ју по зив ни це
за сва ку по вор ку и па но ра му,
ко га и у во зу, и на го зби, и у хра му,
ну ме ри са но ме сто че ка,
за оне ко ји још за ве ка
гроб ни цу где ће ле ћи зна ју,
за љу де ко је на сва кој во ди
че ка ју бро ди
и ко тва на сва ком бро до ло му,
ко ји ма су сви зна ни и не зна ни
ан ђе ли ми ло ср ђа оси гу ра ни,
јер би ће за њих раз о ча ре ње
ка да усред ве ли ког мра ка
где се све из ме ша
не мо гу на пи па ти ни јед но дуг ме,
ни јед но звон це,
ко ји ма се у по моћ зо ве,
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ка да не мо гу на ћи ни јед ног бро да
ни да се вра те до тво је па ла те,
ни да про ду же до обе ћа ног
не бе ског сво да.

(Мак си мо вић, 1969, 191)

Ова пе сма је об ли ко ва на бри жно ода бра ним и ефект ним 
пе снич ким сред стви ма. Ме та фо ра ма – по вор ка, во да, мрак, 
пе сни ки ња су ге ри ше си ту а ци је ко ји ма се ва жни кре ћу у то ку 
свог дру штве ног успо на и ве ли чи не до мра ка где их, у сна-
жном кон тра сту пре ма прет ход ној дру штве ној ле стви ци, 
че ка не ми нов ност смр ти. Тра гич ни ји је пад лир ског ју на ка 
из по вла шће не кла се у смрт, да кле, с ве ће ви си не, не го обич-
ног ма лог чо ве ка.

Ме ђу тим, нај моћ ни ја лир ска ви зу е ли за ци ја смр ти и нај-
су блим ни ја по ет ска пред ста ва овог фе но ме на у по е зи ји Де-
сан ке Мак си мо вић оства ре не су у збир ци Не мам ви ше вре-
ме на. Пе сни ки ња је ту ис пе ва ла сво је нај по нор ни је сти хо ве, 
свој лир ски ре кви јем жи во ту и сво је при ла же ње смр ти. Оп ште 
ми са о не сен тен це о смр ти и про ла зно сти, ра су те по дру гим 
збир ка ма, ов де су син те ти зо ва не у пер со на ли зо ва ну ви зи ју 
смр ти. Та су бјек ти ви за ци ја и ин ди ви ду а ли за ци ја те ме пред-
ста вља ли ри ку о сво јим мр тви ма и о сво јој смр ти и но си ду-
бо ки уз дах и ми са о ност пред фе но ме ном смр ти. Де сан ка 
Мак си мо вић је у то ме на тра гу сти ха че шког пе сни ка Ја ро-
сла ва Сај фер та ко ји ка же да је смрт ма ти свих бо ло ва све ту 
зна них. Пе сни ки њу по хо де мр тви, она жи ви са се ни ма дра гих, 
су пру га Сла сти ко ва, мај ке. У су мор ном кру гу оса ме, у по зним 
да ни ма, под бре ме ном ис па ће ног про шлог ис ку ства, у по е-
ти ци сво ђе ња ра чу на јед ног жи во та, пе сни ки ња осе ћа сво ју 
ста рост по ме те ним ср цем и мут ним ми сли ма. Ми сао из пе сме 
„Не бој се“ ко јом дру гог при пре ма за смрт, по ка зу је се не ко-
ри сном и мла ком. Умно же на и про јек то ва на на лич но ис ку-
ство, те ма смр ти ме та ста зи ра у стра ву пред смрт них пи та ња 
и си ла ска у хад. У пе сми „Си ла зи те по ла ко“ пе сни ки ња са 
истин ском стра вом у ду ши опи су је ужас на си ла зној пу та њи 
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ка смр ти по ко јој дра га би ћа хо да ју. Смрт је са да лич на чи ње-
ни ца и ње на бли зи на је по ра зна. Пе сни ки ња је у пе сми „Не бој 
се“ те ши ла дру ге у смрт ном ча су. Са да се она бо ји за њи хо ву 
те ско бу и очај на пу ту до та ме по но ра. Она пра ти њи хо ву за-
лу та лост на ста зи без по врат ка. Она ула зи са њи ма до са мог 
лим ба, пре двор ја смр ти, ду бо ко не срећ на што мо ра да их 
пу сти на ону стра ну, у пре де ле смрт них ка та ком би.

Си ла зи те по ла ко
бо јим се не ви ди се прст пред оком
бо јим се да је она ко
ка ко се ми сли украј одра.
Си ла зи те по ла ко
др жи те пред со бом пру же не ру ке
бо јим се да је та ма цр но мо дра.
Си ла зи те по ла ко
бо јим се кли за во је и стр мо,
бо јим се ни је вам скло на си ла ви шња,
бо јим се по лу тар ски је жар ко,
а мо жда је и по лар на ци ча,
бо јим се она ко је
ка ко се у стра ху при ча.

(Мак си мо вић, 1973, 37)

У јед ној од нај у пе ча тљи ви јих сли ка смр ти у на шој по е зи-
ји, ис пра ћа пе сни ки ња у смрт нај дра жу ма ти ко ја је у ле ген ди 
де тињ ства би ла веч на и ко ја је обе ћа ла да ће оста ти веч на. 
По тре сном сна гом и по ет ском ана ло ги јом с че стим сим бо лом 
сво јој по е зи ји – пти цом и ње ним уми ра њем, пе сни ки ња опе-
ва мај чи ну смрт, пре во ди је у тран сцен ден тал ни дух ва зду ха 
и ослу шку је ти ши ну ко ја на ста је кад за мре пти ца у гру ди ма.

При зо ри људ ских уми ра ња ро ђа ка и при ја те ља и страх 
чо ве ка на по след њој ин стан ци, на нај стра шни јем од свих мег-
да на, сме њу ју се са сли ка ма људ ске тро шно сти и опа да ња „ове 
сно ва и пра ха људ ске сво те.“ Без на гла ше не ме та фи зи ке ко ју 
обич но на ме ће те ма смр ти, без за ум но сти, де мо ни зма и укле-
то сти, као и све што је до та да ис пе ва ла, Де сан ка Мак си мо вић 
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при род но и с ду бо ком јед но став но шћу пе ва о смр ти као за-
вр шни ци жи во та ко ја том жи во ту да је дра го це ни ји сми сао.

Пе сме ко је се на по се бан има ги на ти ван на чин окре ћу 
те ми смр ти су „Има мо па сош“ и „Пу то ва ње“. Оне оства ру ју 
фик ци о нал ни пут у Мо скву са су пру гом Сла сти ко вом, ак-
ти ви ран уобра зи љом, у вир ту ел ној сли ци у ко јој пе сни ки ња 
ср цем за кла ња свог су пру га од не по го де и слу чај но сти не-
ствар ног пу то ва ња. С убе ђе њем де те та ко је не ве ру је у смрт, 
на ро чи то у смрт дра гих, пе сни ки ња за ми шља бо ра вак с му-
жем на нај ви шем спра ту не ког хо те ла где ће би ти „та ко опет 
бли зу обла ку и ја ту“. Оп се нар ска ат мос фе ра пе сме мо же се 
схва ти ти и као мо дер ни зо ва на об но ва „мр твог дра гог“ у срп-
ској са вре ме ној по е зи ји. При су ство се ни Сла сти ко вих пре-
пла вљу је и лир ски про стор пе сме „Тај ни са ста нак“.

Сре ди шња, крун ска и есте тич ки нај о ства ре ни ја је ду га 
пе сма, по е ма, ве нац ту жба ли ца „Зе мља је смо“, ко ме је дат 
би блиј ски при звук из Књи ге по ста ња и По ру ке Про по вед ни-
ко ве. Очи то је да у овом ци клу су по сто је лир ске асо ци ја ци је 
на де вет кру го ва Дан те о вог па кла и на је да на ест пло ча Гил-
га ме ша, бу ду ћи да и ов де има је да на ест пе са ма. При су ству је-
мо пот пу ном отва ра њу зе мље и стра шним прет ња ма ње ног 
ам би са у ко га пе сни ки ња гле да ши ром отво ре них очи ју, све-
сно от кри ва ју ћи не га ци ју жи во та и по е ти ку мра ка, на по-
след њој сте пе ни ци си ла ска у ни шта ви ло. Тај лир ски сле ђе ни 
страх фор му ли сан је су ге стив но, рав но ве ли чи ни фе но ме на 
смр ти. У ва три жи во та из го ре ла су мно га мла да лач ка ус хи-
ће ња, уса хле стра сти, за мр ле ве ре, не ста ли при ја те љи, по мр ли 
ро ђа ци. Оста ли су пе пео и кри ста ли зо ва на су шти на смр ти 
пред ко ји ма се по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић пре та че у но ву 
фор му и но во осе ћа ње, ко ји је во де до ствар не спо зна је смр ти. 
Од му дро сти жи вот не све љу ба ви до му дро сти бре ме ни те 
смр ћу, пе сни ки ња сла же пе сму по пе сму гор чи не и ду би не 
по след њег ис ку ства. До шла је до тач ке на ко јој су пре ста ла 
чак и стра да ња. Оста ла је до сто јан стве на смер ност и ми ре ње 
са смр ћу У пе сми „Зе мља је смо“ пре по зна је мо чи сту, су шту 
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смрт без остат ка ко јом је пе сник као уда рен и остао сам, нео-
по ра вљен, пре не ра жен. Син таг ме „зе мља је сам“, „пе лен је сам“, 
„пат ња је сам“ от кри ва ју по но ре људ ског пла ча док аутор ка 
хо да до ли ном ја да и смр ти. При су ство ап сур да смр ти за пе-
сни ка је ко нач на спо зна ја чо ве ко вог не стан ка.

Зе мља је смо
оста ло су све при ви ди.
Је ди но ни је при вид ра на
ко ја се у ноћ отва ра и бри ди.
При вид ни су је ди но во де мут не
ожа ло шће ни ко вих сно ва
и не сре ћа на го ве шта ји,
је ди но при вид ни су зле слут ње.
При вид је ди но ни су
уми ру ће га по след њи са ти
ни ти без на ђе и по но ри
ко ји се отво ре
кад ко мо ра у зе мљу да се вра ти.

(Мак си мо вић, 1973,49)2

У јед ној од по след њих пе са ма збир ке Не мам ви ше вре-
ме на, у пе сми „Лав на са мр ти“ аутор ка пер со ни фи ци ра же-
љу ла ва ко ји ло ми там ни цу у мег да ну са смр ћу и ма ни фе сту-
је, по пут чо ве ка, из ли шност те бор бе. Укло ње ни су сви 
ве ло ви илу зи је и сви при ви ди. Жи вот је по тро шен, ва ља 
пре ћи пре ко ре ке Стикс, у по све лич ној ре зиг на ци ји, на у чи-
ти умре ти упр кос чи ње ни ци да то пси хо ло шки ни је мо гу ће. 
Ова збир ка ко нач но де ман ту је ми шље ње де ла кри ти ке да су 
по е зи ја и пе снич ко би ће Де сан ке Мак си мо вић ге не рал но 
јед но став ни и жен ски сен ти мен тал ни (као да род на те о ри ја 
зна чи вред но ва ње). Пра де вој чи ца и Али са у зе мљи чу да по-
ста ла је же на за ми шље на над тај на ма озбиљ них жи вот них 
и смрт них то ко ва. Овај сми рен, ко на чан тон збир ке Не мам 
ви ше вре ме на го во ри о гор кој спо зна ји до вр ше но сти вла сти тог 

2 Де сан ка Мак си мо вић, Не мам ви ше вре ме на, Про све та, Бе о град, 1973.
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жи во та, ма да је у ства ри пе сни ки ња умр ла го то во две де це-
ни је ка сни је. Је дан вре мен ски век, њен бо ра вак на зе мљи, 
цу ри по ла ко и њен дух по е зи је са би ра те да не. Чо век је смр-
тан, ли те ра ту ра је бе смрт на, по ру чу је нам ова збир ка пе са ма 
Де сан ке Мак си мо вић. Спи ри тус сва ког ве ли ког ства ра о ца 
про ди ре у основ не те ме људ ске ег зи стен ци је на свој на чин. 
Њен на чин је био ини ци ја ци ја у фе но мен смр ти, ње на ин ти-
ми стич ка про јек ци ја и есте ти за ци ја овог мо ти ва.

Му кли, ду бо ки му дри тон ове по е зи је ис ти че ан ти те зу 
жи во та и смр ти, су штин ски до ве де ну до кра ја, до оштри це 
но жа, до по след њих да на жи во та. Смрт ни је ви ше са мо зеб-
ња и је за из ра них пе са ма Де сан ке Мак си мо вић. Она је ту, 
нео по зи ва, не по ре ци ва, раз ди ру ћа чи ње ни ца. За стра ше ност 
фе но ме ном смр ти уоп ште као уни вер зал ној те ми ли те ра ту-
ре пре ра ста у нај лич ни ји ужас пред про ва ли јом и ни шта ви-
лом си ла ска у трај ну там ни цу. Та ма ће пре кри ти цео свет 
ко ји је је дин ка по зна ва ла. Смрт, као бол ни ожи љак из „Кр-
ва ве бај ке“, са да је знак вла сти тог кра ја. По ра зно по де ље не 
би нар но-опо зит не ка те го ри је жи во та и смр ти узро ку ју стра-
шно стр мо гла вље ње у смрт. Ка да сте бли жи кра ју не го по-
чет ку жи во та, раз ми шља се су мар но и су мор но јер у бли зи-
ни смр ти чо век ин тен зи ви ра сво ју жи вот ну ра чу ни цу. Свет 
уми ра ња са да је енор ман, ве чи ти, док је жи вот био ма ли, 
кра так. Ли ше на па те ти ке, ду бо ко јед но став на и сти ша но 
му дра, по е ти ка смр ти у овој збир ци Де сан ке Мак си мо вић 
при па да вр хо ви ма срп ског пе сни штва. Би блиј ски ви хор 
смр ти ко ји се ја вља у збир ка ма Ле то пис Пе ру но вих по то ма-
ка и Ни чи ја зе мља при па да на ци о нал ној и исто риј ској лир-
ској про јек ци ји ове те ме. Од са бор ног умља и ген ских ар хе-
тип ских пред ста ва смр ти као он то ло шком са др жа ју овог 
фе но ме на, пе сни ки ња ко нач но са ма за ко ра чу је у ње но по ље 
и у си нер ги је мно го број них стра хо ва ња и пи та ња ко је ње на 
ми сте ри ја но си. По нор ност и лир ска раз ви је ност те ме смр ти, 
по себ но у по зном пе ри о ду ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо-
вић, ни ка ко ни је на ив на и ге не рал но јед но став на ка ко су то 
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ми сли ли по ме ну ти кри ти ча ри. Пе сни ки ња је до ка за ла да је 
осво ји ла и по и ма ње стра шних и ве ли ких те ма су прот них 
ње ном ан тро по ло шком оп ти ми зму. Ти ме це ло куп на ње на 
по е зи ја до би ја још је дан ак си о ло шки са др жај и по ка зу је се 
као сло же на, по ли фо на, дис пер зив на и ме та мор фо зи ра ју ћа 
це ли на ко ја је то ком го то во це лог два де се тог ве ка по твр ди ла 
јед ног ап со лут ног пе сни ка.

Da ni ca An dre je vić (Beogra d)

DE ATH PHE NO ME NON IN THE PO E TRY 
OF DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

Sum mary
De san ka Mak si mo vić’s po e tic work mar ked the 20 cen tury 

in Ser bian li te ra tu re, due to the fact that she was a synonym for 
na ti o nal po e try sin ce the ’20s to the 90’s. Apart from avant-gar de 
and ra di cal chan ges in the Ser bian in ter-war po e try, she sa ved 
the me lody of Ser bian ver se and tra di ti o nal mo tifs of na tu re, lo ve 
and pa tri o tism. The mo tif of de ath, fo res ha do wed in the early 
po e try of De san ka Ma ki mo vić, got its full aest he tic and axi o lo gi cal 
sig ni fi can ce only in her la te col lec ti ons I am se e king a par don and 
I ha ve no mo re ti me. De ve lo ping her own lyri cal ma tu rity from 
Pan to Thin ker, De san ka Mak si mo vić, be si de in tel lec tual op ti mism 
and the po e tics of cha rity, shows al so her lyri cal sen se for the dark 
si de of hu man exi sten ce, hu man tran si en ce and de ath phe no me non. 
This pa per fol lows the ge ne sis and de ve lop ment of this mo tif in 
the po e try of such gre at po e tess.
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Да вор Ми ли че вић (Ки чи нер, Ка на да)

АКРИ ВИ ЈА И ИКО НО МИ ЈА 
У ПЈЕ СНИ ШТВУ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: Основ ни по е тич ки ме ха ни зам лир ског из-
ра за Де сан ке Мак си мо вић по ку ша ва се об ја сни ти на при-
мје ру збир ке Тра жим по ми ло ва ње тер ми ни ма пре у зе тим из 
сфе ре пра во слав ног цр кве ног на сље ђа – „акри ви ја“ (прин цип 
без у слов ног по што ва ња цр кве не дог ме) и „ико но ми ја“ (на-
че ло снис хо ђе ња и са жа ље ња при ли ком при мје не ка но на). 
У кон тек сту збир ке, ова два пој ма озна ча ва ју два гла са Де-
сан ки них „лир ских ди ску си ја“: стро гог сло ва цар ског за ко на 
и мо ли тве ног од зи ва на те про пи се. У ши рем кон тек сту на-
ци о нал не књи жев но сти ово ис тра жи ва ње упу ћу је на од нос 
тра ди ци о нал ног и мо дер ног у срп ској ли ри ци 20. ви је ка, 
ука зу ју ћи на пра во слав ну ду хов ну по тку као пре су дан еле-
ме нат чи јим је дје ло ва њем омо гу ће но пре во ђе ње тра ди ци о-
нал ног у мо дер ни по ет ски из раз.

Кључ не ри је чи: акри ви ја и ико но ми ја, по е ти ка и те о ло-
ги ја, ро ман ти зам и пра во сла вље, тра ди ци о нал но и мо дер но.

1.
Спе ци фич но оби љеж је ства ра ла штва не ког пје сни ка ипак 

не ће мо от кри ти у до ми нант ним те мат ским мо ти ви ма, ни ти 
ће мо га де фи ни са ти раз ма тра њем нај че шће ко ри шће них по ет-
ских об ли ка. Ко ли ко год да ле ко се за пу ти ли овим нај при род-
ни јим и са свим ле ги тим ним пу те ви ма књи жев но кри тич ког 
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ис тра жи ва ња – и ма ка ко при то ме ин вен тив ни би ли – ако 
смо има ло по ште ни пре ма се би, мо ра ће мо на кра ју при зна ти 
да нам она су штин ска, пре по зна тљи ва осо би на пје сни ка ко-
јим се ба ви мо не ка ко ипак из ми че. Су о че ни са са зна њем да 
не ма са др жа ја на ко је би од ре ђе ни аутор мо гао да по ла же 
екс клу зив но пра во, ни ти да по сто је по вла шће ни об ли ци ко-
ји би са тим са др жа ји ма ко ре спон ди ра ли, ми смо из но ва при-
ну ђе ни да при хва ти мо соп стве ну осу ђе ност да се за гле да мо 
у ри је чи на па пи ру, свје сни у исто ври је ме да оно за чим тра-
га мо не мо же мо на те ри је чи да све де мо. Јер та не у хва тљи ва 
осо би на ауто ро ва ни је у са др жа ју ко ли ко у ње го вом од но су 
пре ма са др жа ју; она ни је у фор ми у ко јој се ја вља ис каз ко ли-
ко, опет, у од но су пре ма фор ми ко ји пре ра ста зна чај сва ког 
по је ди нач ног по ја вљи ва ња гру пе ри је чи у да том об ли ку. Та ко, 
уоста лом, и де фи ни ше мо ту не ствар ну а исто вре ме но не по-
ре ци во при сут ну спе ци фич ну осо би ну пје сни ко ву: као ње гов 
„глас“– не што што је сте ри јеч ју до не се но али се у по сто ја ном 
за пи су те ри је чи ни је до кра ја за др жа ло; као лир ско „ја“ – не-
што што без сум ње је сте сам тај пје сник, али у исто ври је ме 
је и ње го ва фик тив на кре а ци ја, не по сто ја ни ње гов лик ко ји, 
опет, је ди ни са вла да ва про ла зност вре ме на.

По сто ја ње ове ауто ро ве ли те рар не ауто про јек ци је као 
не ми нов не чи ње ни це сва ког књи жев ног из ра за има на ро чи-
тог зна ча ја у про у ча ва њу по е зи је. При је све га, овим се до во ди 
у пи та ње већ по сло вич на тврд ња о сти хо ви ма као „го во ру 
ср ца“ и упо зо ра ва да осје ћај ла ко ће и не по сред но сти у лир-
ском из ра зу ни је тек ствар не ког ди рект ног пре но ше ња емо-
ци ја са пје сни ка на чи та о ца. Али, до дат но, ово нас под сје ћа 
да се ни ми са ми не ба ца мо у за гр љај ауто ру или ње го вој у 
ри је чи ма отје ло вље ној фик ци ји. Јер као што сва ко дје ло има 
свог фик тив ног ауто ра, та ко и сва ки чин при ма ња дје ла има 
и свог има ги нар ног чи та о ца. То је онај чи та лац ко ме је дје ло 
на ми је ње но, и чи је на о ча ле и ми, при ли ком чи та ња дје ла, 
ста вља мо на нос. Од то га да ли нам та по су ђе на ди оп три ја 
од го ва ра или не, нај че шће и за ви си на ша бу ду ћа бли скост са 
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ауто ром, мно го ви ше од не ка квог објек тив ног ква ли те та дје-
ла (ма ка ко га де фи ни са ли), а по го то во од са мог са др жа ја дје-
ла или ње го ве фор ме. А при зна мо ли да и у су о че њу са лир ском 
пје смом пре по зна је мо у се би тог фик тив ног чи та о ца – што је, 
сва ка ко, мно го лак ше при хва ти ти док чи та мо про зно дје ло 
или дра му – он да већ мо же мо да го во ри мо о вр ло сло же ном 
ду хов ном ме ха ни зму ко ји пред ста вља сам те мељ књи жев ног 
из ра за, о кон стан ти ње го ве при ро де на чи јем се фо ну мо гу 
са гле да ти све про мје не сло же них ду хов них сил ни ца на овај 
на чин са бра них и уву че них у сви јет дје ла.

Пје снич ко дје ло Де сан ке Мак си мо вић са гле да но у овом 
свје тлу до би ја по себ но мје сто уну тар срп ског по ет ског то ка. 
Јер у по кла па њу хо ри зон та оче ки ва ња има ги нар ног ауто ра 
и има ги нар ног чи та о ца – што је у слу ча ју ове пје сни ки ње 
из но ва по твр ђи ва но у бли ско сти ко ју су са ње ним сти хо ви-
ма ус по ста вља ли број ни срп ски чи та о ци у не ко ли ко ге не ра-
ци ја – не мо же мо а да не ви ди мо и ван ред но ја сно оцр тан 
на ци о нал ни ду хов ни про фил од ре ђе ног до ба. Дуг пе ри од 
ства ра ња Де сан ке Мак си мо вић да је на ро чи ту те жи ну ис тра-
жи ва њу ове вр сте, али исто та ко и чи ње ни ца да је ри јеч о 
пје снич ком опу су ко ји је на ста јао у вре ме ну бур них пре ви-
ра ња у по ет ском сви је ту. Њен аутор ски раз вој под ра зу ми је-
вао је кон стант не ре ак ци је на не ма ле по е тич ке иза зо ве. Али 
у свим тим од го во ри ма на за хтје ве пје снич ких мо да, и по ред 
фор мал но ра зно вр сно об у хва ће них раз ли чи тих ду хов них 
ста ња и ин те ре са, по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић оди са ла је 
од ре ђе ном ду хов ном кон стан том ко ја се очи то ва ла у стал но 
одр жа ва ној при сно сти са чи та о ци ма.

Дру гим ри је чи ма, иза сти хо ва ко ји су се кри ти ча ри ма 
про шло га ви је ка, у по ре ђе њу са број ним и ма ни фест но ин то-
ни ра ним по зи ви ма на по е тич ке по бу не, нај че шће чи ни ли као 
не сум њи ва и по ма ло на ив на од бра на „го во ра ср ца“, кри је се 
мно го сло же ни ји и ду бљи им пе ра тив спа са ва ња и очу ва ња 
пје снич ког су бјек та. Оту да мо жда и пје сни ки њин опрез ка да 
је ри јеч о из ла га њу екс пе ри мен ти ма са пје снич ком фор мом. 
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Као да је Де сан ка осје ти ла да се ра за ра њем чвр стог об ли ка 
пје сме за пра во ре ла ти ви зу је по зи ци ја пје снич ког „ја“, оно 
су штин ско је згро по ет ског из ра за ко је др жи ства ри на оку пу. 
Не ко му ни ка тив ност мо дер не по е зи је, уоста лом, те шко мо же 
да се ди рект но по ве же са би ло ка квим изо ло ва но по сма тра-
ним фор мал ним осо би на ма; оно што сто ји иза на ру ша ва ња 
об ли ка у по е зи ји два де се тог ви је ка је сте де ста би ли зо ва ње 
стај не тач ке пје снич ког су бјек та и уво ђе ње про це са еро зи је 
ве зе ко ја по сто ји из ме ђу ње га и чи та о ца. За то је мо жда и при-
род но што је срп ска кри ти ка, за о ку пље на по тре бом да сро чи 
од го во ре на без број но вих пи та ња ко ја су на ме та ли ак ту ел ни 
по е тич ки трен до ви, у слу ча ју Де сан ке Мак си мо вић до бра но 
ка ска ла за чи та лач ком пу бли ком у при зна ва њу ври јед но сти 
ње не по е зи је. Баш као што се и са ма пје сни ки ња опре зно 
упу шта ла у пре и спи ти ва ње об ли ков них на че ла сти ха: од ми-
ца ла се по ла ко од чвр стог и пра вил ног ка тре на и опро ба ва ла 
у сло бод ни јем, али по пра ви лу ипак ри мом уве за ном из ра зу, 
тек он да ка да је у ње го вом не рав но мјер ном рит му мо гла да 
осје ти да мар сво га нај ин тим ни јег би ћа и да пре по зна фре-
квен ци ју ка дру да до пре до чи та о ца. И за пра во, чи ни се да 
овај „ход на пр сти ма“ ко ји је во дио ка про ми шље ном осва ја-
њу но вих фор ми у пот пу но сти од го ва ра са мој су шти ни по е-
зи је Де сан ке Мак си мо вић. Јер ово по сте пе но али не ми нов но 
ис ко ра чи ва ње ка но вом, ка да је о фор мал ном аспек ту по е зи-
је ри јеч, ана лог но је оном те мељ ном осје ћа њу ко је се не из бје-
жно ја вља у су о че њу са ње ним опу сом, да је на цје ло куп ним 
пје снич ком пу ту Де сан ке Мак си мо вић при сут на „јед на моћ-
на екс пан зи ја“.1 А у сре ди шту тог про це са, без има ло сум ње, 
сто ји пје снич ки су бје кат чи јем је ши ре њу у ду хов но кон цен-
трич ним кру го ви ма под ре ђе но све. По глед уна зад на ње но 
пје сни штво уоча ва ја сну ли ни ју раз во ја ко ја ће по твр ди ти да 
су све ње не глав не те ме би ле „има нент но при сут не од са мог 

1 Ни ко ла Ко ље вић, „Зр но на оп штем гум ну и влат са ко ре“, Ико но-
бор ци и ико но бра ни те љи, Бе о град, 1978, стр. 316.
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по чет ка“.2 Јер и оне су, баш као и фор мал на оби љеж ја ове по-
е зи је, у слу жби оног што је за пје сни ки њу нај ва жни је – из ра-
ста ња ње ног лир ског „ја“. Пје сме Де сан ке Мак си мо вић до но-
се пред чи та о ца тре нут ке у ко ји ма лир ски су бје кат ис по ља ва 
и у исто ври је ме за до во ља ва по тре бу да се пре по зна у не чем 
ве ћем од се бе са мо га, по тре бу ко ја ни је пу ки хир не го ре зул-
тат пот пу ног са гле да ва ња и бол ног до жи вља ва ња не до вољ-
но сти би ћа све де ног на сво ју би о ло шку за да тост, по сље ди ца 
спо зна је да је за оства ри ва ње пу но ће сво га иден ти те та у сва-
ком тре нут ку нео п ход но не по сред но от кри ва ње се бе у тки ву 
сви је та: „Оно што је Ели от јед ном при ли ком на звао ’да ва њем 
се бе она квог ка кав је чо век у тре нут ку не че му што је вред ни-
је од то га’ би ло је осно ви им пе ра тив би ћа ове пе сни ки ње, 
ко ји се та ко је дин стве но пре о бра зио у лук ње ног пе сни штва“.3 
И не ће би ти ни ма ло слу чај но што ће упра во за хва љу ју ћи овој 
на гла ше ној осо би ни пје сни штва Де сан ке Мак си мо вић, кри-
ти ка ко ја је умје ла да пре ва зи ђе по вр шан при ступ овој ве ли кој 
ства ра тељ ки на слу ти да се у ње ном ста са ва њу уз ста бло на ци о-
нал не тра ди ци је у вре ме ну из ло же но сти ви хо ри ма про мје на 
у европ ској књи жев но сти, кри је исто вре ме но и кључ за ра зу-
ми је ва ње укуп не по е ти ке срп ског пје сни штва. „Ро ман ти зам, 
у ства ри, још увек тра је“,4 кон ста ту је Ни ко ла Ко ље вић по во дом 
ове пје сни ки ње и дру гог ве ли ког уса мље ни ка мо дер не срп ске 
по е зи је, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, по зи ва ју ћи се баш на њи хо ву 
на гла ше ну же љу да се „са сво јим све том не бу де на ’ви’ не го на 
’ти’“.5 А по ве зи ва њем ро ман ти зма са до бом де кон струк ци је 
тек ста – у по е тич ком сми слу два уда ље на и по мно го че му 
су прот ста вље на вре ме на, а по нај ви ше по од но су пре ма лир-
ском су бјек ту – и ус по ста вља њем ду хов не вер ти ка ле у срп ском 

2 Иван Шоп, „На пра гу веч них зго нет ки“. На ве де но пре ма: Ико но-
бор ци и ико но бра ни те љи, стр. 316.

3 Ни ко ла Ко ље вић, „Зр но на оп штем гум ну и влат са ко ре“, Ико но-
бор ци и ико но бра ни те љи, стр. 316.

4 Исто, стр. 296.
5 Исто, стр. 296. 
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пје сни штву од сре ди не 19. ви је ка до да нас чи ја би се упо ри шна 
тач ка на ла зи ла у стал ној на мје ри по твр ђи ва ња лир ског „ја“, 
при вид но ана хрон по ет ски из раз Де сан ке Мак си мо вић по ка-
за ће се за пра во као на су шни од го вор на за хтје ве соп стве не 
пје снич ке тра ди ци је у вре ме ну ве ли ких по е тич ких и ду хов них 
ис ку ше ња. Про у ча ва ње овог из ра за учи ни ће нам ја сни јим и 
плов ни јим мно ги вир и ко ви тлац по е зи је на ма бли ског вре-
ме на већ са мим тим што се на овај на чин мо гу са гле да ти у 
све у куп ној ши ри ни ма ти це срп ског пје снич ког то ка.

2.
У про це су „екс пан зи је“ пје снич ког би ћа Де сан ке Мак си-

мо вић по себ но мје сто има збир ка Тра жим по ми ло ва ње. У сти-
хо ве ове збир ке ули ва се ути сак „о лир ској при сно сти са це лим 
јед ним све том би ћа“6, ко ји сли је ди из Де сан ки них ра ни јих 
обра ћа ња при ро ди али и из ње ног осва ја ња отаџ бин ске исто-
ри је и по и сто ве ћи ва ња са суд би ном на ци је. А из По ми ло ва ња, 
Де сан ка Мак си мо вић из ла зи са ис ку ством пот пу ног са о сје-
ћа ња са пат њом дру го га, спрем на да „кр чи се би пут ка пе ва-
њу о смр ти као нај ве ћој пат њи“7 и да сво је лир ско ја, та ко, у 
ка сни јој збир ци Не мам ви ше вре ме на, по твр ди у су о че њу са 
ни шта ви лом и соп стве ном не га ци јом.

Са стра ни ца По ми ло ва ња чак и по глед на ра на, у нај ши рој 
чи та лач кој пу бли ци ве о ма по пу лар на оства ре ња Де сан ке Мак-
си мо вић, мо же да нам кри тич ки ра ци о на ли зу је осје ћај да у 
тим сти хо ви ма има мно го ви ше од пу ке сен ти мен тал но сти. 
Не ће ли у дје во јач ком осје ћа ју на до ла ска пли ме жи вот них со-
ко ва пред сли ком при ро де ко ја се бу ди у про ље ће, би ти са кри-
ве на и кли ца жуд ње пре да ва ња не чем ве ћем од се бе спо соб на 
да по да ри пло да и ван оцр та не бра зде му шко-жен ског од но са:

Осе ћам ве че рас док по сма трам ла сте
и пу пољ ке ра не

6 Исто, стр. 305.
7 Исто, стр. 323. 
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Ка ко ср це мо је по ла га но ра сте 
ко ви дик у ле пе, на сме ја не да не:
Ка ко с мла дим би љем по ста је све ве ће
и ла ко ко кри ло, 
и ка ко му це ло јед но не бо сре ће
и па као бо ла не би до ста би ло

(„Про лет ња пе сма“)

А и сам из раз мје ре пре да ва ња дру гом би ћу от кри ва ме-
ха ни зам вред но ва ња у чи јој осно ви је ве за по је дин ца са ци је лом 
тво ре ви ном, не рас ки ди ва чак и у тре ну ци ма свје сног за тва ра-
ња у сви јет гра ви та ци о не си ле ко ја вла да из ме ђу за љу бље них:

Не ме рим ви ше вре ме на са те, 
ни по сун че вом вре лом хо ду; 
дан ми је кад ње го ве се очи вра те, 
и ноћ кад по но во од ме не оду.

(„Сре ћа“)

По ми ло ва ње је оно кључ но мје сто лич не аутор ске по е ти-
ке ко је да је спе ци фи чан при звук зна че њи ма и прет ход них и 
ка сни јих сти хо ва. Ту се Де сан ка Мак си мо вић, ка ко је при ми-
је ти ла кри ти ка, „рас пе ва ла као ни кад ра ни је“8, што по твр ђу-
је и че сто на во ђен аутор кин за пис о на стан ку сти хо ва ове 
збир ке: „До го ди ло се оно нај по жељ ни је: об лик и са др жај су 
сли ве ни, јед но дру го ис ти чу и до пу њу ју. Ја на то ни сам обра-
ћа ла па жњу пи шу ћи, на мет ну ло се то као са мо од се бе. Кад 
сам при ме ти ла куд ме ву че ин спи ра ци ја, и све сно сам по не-
го ва ла ово при до ра ђи ва њу“.9 За пра во, „ин спи ра ци ја“ а и „до-
ра ђи ва ње“ во де пје сни ки њу не са мо до ре корд ног бро ја из да-
ња збир ке не го, усљед ду жи не и ин тен зи те та ства ра лач ког 
им пул са ко ји се сли вао у ду хов ни оквир „лир ских ди ску си ја 

8 Исто, стр. 321.
9 „Ја сам во ље ни роб са мо ће“, раз го вор са Б. Бо ге ти ћем, По бје да, 22, 

2406 (1.5.1965). На ве де но пре ма: Де сан ка Мак си мо вић, Тра жим 
по ми ло ва ње, ин те грал но кри тич ко из да ње, при ре дио Ста ни ша 
Тут ње вић, Бе о град, 2005, стр. 127. (Из вор: Ми ло рад Р. Бле чић, Де-
сан ка Мак си мо вић жи вот пра ћен пе смом, Бе о град, 1985.)
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с Ду ша но вим за ко ни ком“, и до ње них раз ли чи тих вер зи ја. Као 
што по ка зу је ин те грал но кри тич ко из да ње По ми ло ва ња из 
2005. го ди не,10 сти хо ви ко ји ула зе у раз ли чи та из да ња збир ке 
– али и они ко ји су, из раз ло га зна них са мо ауто ру, оста ли ван 
њих11 – на ста ју у пе ри о ду од по чет ка 1963. па до са мог кра ја 
1967. го ди не. Иако збир ка из ла зи кра јем 1964, Де сан ка Мак-
си мо вић на ред не пу не че ти ри го ди не на ста вља да во ди сво је 
„лир ске ди ску си је“. Ни дру го из да ње По ми ло ва ња не успи је ва 
да оку пи све сти хо ве ко ји ор ган ски сли је де из ове исте „ин-
спи ра ци је“, ре зул тат су тог истог „до ра ђи ва ња“. У пи та њу је 
очи то ду хов ни оквир ко ји пре ва зи ла зи оме ђе ња пје сме, ци-
клу са или чак збир ке пје са ма; у пи та њу је по е тич ка са мо спо-
зна ја на ста ла у чи ну кре а ци је и ис ка за на са мим тим чи ном, 
пре по зна ва ње и де фи ни са ње соп стве ног гла са у чи јем се од-
је ку от кри ва ши ри на сви је та и ве за пје снич ког су бјек та с њим.

Сна га овог по ет ског за ма ха по ста вља у пр ви план мо ли-
тве ни тон као су штин ско оби љеж је Де сан ки ног пје снич ког 
гла са. Јер мо ли тва нам се от кри ва упра во као од нос пре ма 
ствар но сти. И то од нос ко ји по ва жно сти пре ва зи ла зи бо-
гат ство по је ди нач них ма ни фе ста ци ја те ствар но сти већ са мим 
тим што их кре и ра и што успи је ва да у сми сле ну цје ли ну 
об у хва ти и по ста ви њи хо ву раз у ђе ност. Јед но став но, про фил 
би ћа и ства ри ко је пред нас ис кр са ва ју у овој збир ки, из сти ха 

10 Де сан ка Мак си мо вић, Тра жим по ми ло ва ње, ин те грал но кри тич ко 
из да ње, при ре дио Ста ни ша Тут ње вић, Бе о град, 2005. Тут ње вић у 
до дат ку збир ке до но си спи сак свих ва ри јан ти пје са ма, уз ис црп не 
би бли о граф ске по дат ке, ко је су ушле у из вор ну и у ка сни ју, до пу-
ње ну вер зи ју збир ке. У дви је кри тич ке на по ме не на кра ју књи ге, 
Тут ње вић упу ћу је и на пје сме „исто вет ног ин спи ра циј ског по ри-
је кла“, ко је ни су об ја вље не у збир ка ма а по ја ви ле су се у пе ри о ди ци. 

11 Ри јеч је о пје сма ма: „За је ре ти ке“, „За охо ле“ и „За цр ва ко ји се у 
ср цу ро ди“, об ја вље не у ча со пи су Књи жев ност још 1963. го ди не, 
као и о пје сма ма об ја вље ним у Ства ра њу, 1964. го ди не: „За Дон 
Ки хо те“ и „Пе ле ну“ (ви ди Тут ње ви ће во из да ње, стр. 129). Све ове 
пје сме, да кле, мо гле су да се по ја ве још у пр вом, из вор ном из да њу 
збир ке Тра жим по ми ло ва ње. 
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у стих, од ре ђен је мо ли тве ним то ном. И фор мал на оби љеж ја 
ове по е зи је би ва ју дик ти ра на тим истим од но сом: свој те мељ-
ни об ли ко твор ни прин цип сти хо ви збир ке цр пе из мо ли тве-
не ин то на ци је ко ја се ја сно пре по зна је као од јек јек те ни ја, 
да кле као при род ни про ду же так ли тур гиј ског мо ли тво сло-
вља. Мо ли тва про ис те кла из хи ља ду го ди шњег ста са ва ња 
на ци је уз пра во слав ни об ред ов дје пред ста вља су штин ску 
по е тич ку осо би ну при су ства пје снич ког су бјек та. Отуд и 
раз лог да се основ ни по е тич ки ме ха ни зам лир ског из ра за 
Де сан ке Мак си мо вић по ку ша об ја сни ти по мо ћу тер ми на 
пре у зе тих из сфе ре пра во слав ног ду хов ног на сље ђа.

„Акри ви ја“ у тер ми но ло ги ји пра во слав не цр кве озна ча ва 
прин цип без у слов ног по што ва ња цр кве не дог ме, ње не стрикт-
не при мје не на на чин про пи сан ка но ни ма, док „ико но ми ја“, 
ви ђе на као Бо жи ји план спа се ња чо вје ка и укуп не тво ре ви-
не – као дје ло љу ба ви Бо жи је – уво ди у цр кве ну прак су на-
че ло снис хо ђе ња и са жа ље ња при ли ком при мје не ка но на. Већ 
на пр ви по глед би ва ја сно да у кон тек сту збир ке ова два пој ма 
озна ча ва ју два гла са Де сан ки них „лир ских ди ску си ја“: стро гог 
сло ва цар ског за ко на и мо ли тве ног од зи ва на те про пи се. Али 
ова по ду дар ност има и сво ју мно го ду бљу осно ву ко ја нам омо-
гу ћа ва да ус по ста ви мо ре ле ван тан од нос из ме ђу по е тич ке и 
те о ло шке сфе ре, да по е тич ку ар ти ку ла ци ју де фи ни ше мо и 
ту ма чи мо те о ло шким тер ми ни ма. Јер акри ви ја и ико но ми ја 
ни су дио дог мат ског ин вен та ра Цр кве. Њи ма се озна ча ва сам 
на чин по сто ја ња Цр кве, оно што је сте су шти на хри шћан ског 
од но са пре ма сви је ту, и они у том сми слу пред ста вља ју осно ву 
на ко јој се на до гра ђу ју дог мат ска од ре ђе ња, њи хов пред у слов. 
И баш као што се сам жи вот Цр кве, ње но при су ство у сви је ту, 
обје ло да њу је у ме ђу соб ном су че ља ва њу ова два прин ци па, 
та ко се и при су ство пје сни ки њи ног „ја“ у сти хо ви ма збир ке 
Тра жим по ми ло ва ње утвр ђу је у од но су два су ко бље на гла са. 
Из кљу ча ко ји на ста је из скло па два раз ли чи та то на ли те та 
огла ша ва се цје ло куп ни Де сан кин сви јет. Сви де та љи ван пје-
снич ке ствар но сти – а „ин спи ра ци ја“ и „до ра ђи ва ње“ ов дје 
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те же да при зо ву и у стих пре то че чи тав је дан уни вер зум ра-
зно вр сних те ма – би ва ју по ет ски ожи во тво ре ни упра во кроз 
мо ли тве ни тон на стао по ста вља њем не при ко сно ве ног ауто-
ри те та за кон ског окви ра и од зи ва на та кву нор му ко јим се 
тра жи ми лост у име сла бог и по ср ну лог чо вје ка, чи та вог ње-
го вог сви је та. Сви јет се ов дје обје ло да њу је кроз чин мо ли тве; 
мо ли тва пред ста вља об лик ње го вог по сто ја ња.

У хри шћан ску при ро ду ова ко ви ђе ног од но са пре ма сви-
је ту у сти хо ви ма Де сан ке Мак си мо вић не би тре ба ло да се 
сум ња. И због то га што цар ски ауто ри тет за ко на мо гу да пре-
ва зи ђу је ди но љу бав и ми ло ср ђе, вр хун ска на че ла вје ре ко ја 
нас учи да се Бог, упра во из љу ба ви пре ма па лом чо вје ку, ова-
пло тио и по ди је лио с на ма, и ра ди нас, на шу људ ску суд би ну 
и пат њу – од ра ђа ња у бо лу и пла чу у хлад ној пе ћи ни, до му-
ка, по ни же ња и сра мот не смр ти као ис ку пље ња за све гри је-
хе људ ско га ро да. Али и због то га што тај ва пај за ми ло ср ђем 
ни је ис пје ван у сво је име већ је, у скла ду са нај ду бљом хри-
шћан ском тра ди ци јом (за сно ва ној баш на Хри сто вој жр тви), 
упу ћен за спа се ње дру гих. И ко нач но, и по то ме, што је, већ 
са мим усмје ре њем на спа се ње бли жњих, хри шћан ска, пра-
во слав на мо ли тва го вор у име мно жи не, као што и сло ви у 
са мом по чет ку основ ног обра ћа ња Бо гу, чак и он да ка да је то 
обра ћа ње нај при ват ни је и нај ин тим ни је – Оче наш. И са пу-
ним пра вом је при ми је ће но да у хра му Де сан ки ног сти ха, у 
ње ном тра же њу по ми ло ва ња, баш као у чи ну све те ли тур ги-
је, то ком јек те ни ја, у по за ди ни ди ја ло га два по ме ну та гла са 
ко ји се „опет и опет“ без пре стан ка во ди, од је ку је и тре ћи, 
Бо жи ји глас. Као што нас, уоста лом, и учи Го спод ка да нас 
упу ћу је у тај ну са бор но сти: „Јер гдје су два или три са бра на 
у име мо је, он дје сам и ја ме ђу њи ма“ (Мт. 18, 20).

Ова кво по ста вља ње основ ног по е тич ког прин ци па по-
е зи је Де сан ке Мак си мо вић у са ме те ме ље хри шћан ске ду хов-
но сти са свим је у скла ду са при ро дом ње ног лир ског из ра за. 
Чи та ње ње ног лир ског дво гла сног за пи са као од је ка акри ви-
је и ико но ми је у ду ху пра во слав ног на сље ђа, узе ће, са пу но 
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по што ва ња, у об зир онај че сто из ри ца ни суд о Де сан ки Мак-
си мо вић као пје сни ку ис тан ча ног лир ског ин стинк та, ауто ру 
ко јем ни је и не мо же би ти ста ло да сво ју ин спи ра ци ју, за но се 
и уз ле те, гра ди на дог мат ским фор му ла ци ја ма вје ре. Јер за 
раз ли ку од ве ћег ди је ла мо дер не по е зи је, ре ли гиј ски мо ти ви 
у ње ној по е зи ји „ни су ци та ти, пре у зе те пе снич ке сли ке или 
дог мат ски фор ми ра ни алу зив но-асо ци ја тив ни од је ци би блиј-
ских те ма, мо ти ва и на гла ше ног ре то рич ког то на“.12 Де сан-
ки на ре ли ги о зност је нео п те ре ће на дог ма ти ма и от кри ва се 
„на пла ну ин ту и тив ног“,13 оно га што се про ја вљу је „у са мој 
мај ци При ро ди и ње ним за ко ни ма“,14 оно га што је са др жа но 
у „оби чај ном, об ред ном, на ви ка ма и пра ви ли ма“.15 Пој мо ви-
ма акри ви ја и ико но ми ја утвр ђу ју се упра во те нај ши ре оба-
ле хри шћан ске ду хов не ма ти це ко је и омо гу ћа ва ју да се су-
шти на вје ре при гр ли без ула ска у во де дог мат ских рас пра ва 
и од ре ђе ња. За то се у тим те мељ ним ка те го ри ја ма пра во слав-
ног ду хов ног на сље ђа, уну тар ко јих је кроз оби чај но-об ред ну 
ре ли ги о зност при род но ста са ва ло срп ско на ци о нал но би ће, 
са гле да ва ју и осно ве Де сан ки ног по е тич ког пре и спи ти ва ња 
и у њи ма се ја сно ука зу је при ро да цје ло куп ног ње ног пје сни-
штва. Укло ни мо ли лир ски текст за ко ни ка у ко јем се у По ми-
ло ва њу по е тич ки ма ни фе сту је дух акри ви је, су о чи ће мо се са 
не ми нов ним пре но ше њем прин ци па акри ви је на ши ри план 
Бо жи јег за ко на. То и је сте основ на си ту а ци ја до не се на кон-
тек стом ве ћи не пје са ма Де сан ке Мак си мо вић, јед но став на 
исти на о њи ма: ње ни сти хо ви су мо ли тве на ре ак ци ја на са-
му при ро ду Бо жи јег сло ва ко је се об ја вљу је у Ње го вој тво-
ре ви ни. Уво ђе њем гла са цар ског про гла са у По ми ло ва њу, 

12 Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, „На гра ни ци ве ре и сум ње. 
Хри шћан ска „ре ли ги о зност“ у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“. Хри-
шћан ско и па ган ско у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић. Збор ник ра до-
ва, Бе о град, 2005, стр. 151. 

13 Исто, стр. 149. 
14 Исто, стр. 149–150. 
15 Исто, стр. 149. 
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пје сни ки ња нам je са мо обје ло да ни ла ме ха ни зам сво је по е ти-
ке. А без тог окви ра, „лир ске ди ску си је“ мо гу са мо би ти, и 
је су, ње но пре би ра ње по тка њу сви је та, са ци љем да се из мо ли 
ми лост за чо вје ка об да ре ног сло ве сно шћу и бре ме ном сло бод-
не во ље ко ја му је да та „по по до би ју Бо жи јем“. Оту да и Де сан-
ки но стал но огле да ње бе сло ве сног у сло ве сном, и да ва ње атри-
бу та сло ве сно сти у сли ка ма при ро де. У овом из јед на ча ва њу 
ве ли ча се Бо жи ја тво ре ви на као цје ли на не би ли се и оном 
ње ном про кле том ди је лу, па лом чо вје ку, уди је ли ла ми лост 
од о зго. У сво јим сти хо ви ма, баш као у мо ли тви, она бла го си-
ља Твор ца да би и са ма, и све око ње, би ло бла го сло ве но. Го спод 
се ве ли ча и у нај та њој трав ки и у нај ни жим од свих би ћа. Сва-
ки њен стих и је сте под сје ћа ње да су и нај не знат ни ји дио при-
ро де и нај бјед ни ји ме ђу љу ди ма, и жир и си ро та ку дељ ни ца, 
дио Бо жи јег ства ра лач ког чи на, оно га што „до бро бје ше ве о-
ма“ (1. Мојс. 1, 31). У том он то ло шком, ду бо ко хри шћан ском 
схва та њу до бра са др жа но је пра во пје сни ки ње да се за у зи ма 
и за је ре ти ке и за сврг ну те, и за чо ве ка ко ји је по гу био пер га-
мен те и за оне ко ји се спо ти чу пре ко пра га, и за не рот ки ње и 
за па ству ср ца. И да нам у Сло ву љу ба ви, у пје сми „Ве ру јем у 
ато ме“, по ну ди на пр ви по глед пот пу но из о кре ну ту ва ри јан ту 
хри шћан ског Сим во ла вје ре а да то не осје ти мо као све то гр ђе:

У сва кој мо јој ве ри има 
не вер ног То ме, 
ко ле бљи во сти му ка, 
је ди но твр до ве ру јем у не ве ро ват ну 
ре ли ги ју на у ка, 
у бо го ве на уч не ва си о не, 
елек тро не, про то не, не у тро не,

Јер и то вје ро ва ње ко је се осла ња на оно ви дљи во или, као 
код не вер ног То ме, опи пљи во, за пра во по чи ва на ду бо кој вје ри 
у оно што се у Сим во лу вје ре под ра зу ми је ва као не ви дљи во:

и што ду бље у ствар но сти ре ли ги ју то нем, 
по чи њем ве ро ва ти у оно 
што ми не до пи ре до ви да и слу ха. 
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По чи њем ве ро ва ти у не мо гу ће 
Ла за ре во ус кр сну ће, 
у апо сто лов ход по бур ној во ди 
и да ћу још је дан пут мо ћи 
у не ком дру гом све ту да се ро дим.

От куд ова моћ да се у сти ху та ко су ве ре но вла да нај ду-
бљим па ра док си ма и да се са ла ко ћом пре о бра жа ва ју јед но 
у дру го ду хов на ли ца и на лич ја? И, при је све га, от куд то 
пра во да се у име ци је ле тво ре ви не ста не пред Твор ца и тра-
жи по ми ло ва ње? За од го во ром тре ба тра га ти упра во у оном 
чо вје ко вом по себ ном мје сту у лан цу ство ре но га – у чи ње ни-
ци да је са чи њен по по до би ју Бо жи јем, са сло бод ном во љом 
ко ја је у исто ври је ме и ње го во про клет ство и узрок ње го вог 
па да, али и те мељ ње го ве ства ра лач ке спо соб но сти ис ка за не 
по нај ви ше у вла да њу ри јеч ју. Тво рач ка моћ по е зи је и да је 
чо вје ку по вла шћен по ло жај пред Бо гом и пред ста вља за лог 
ње го вог мо ли тве ног обра ћа ња. Због то га је са свим ис прав но 
опа жа ње Ран ка По по ви ћа да мо ли тве ни за пис у пје сми „За 
пе сни ки њу, зе мљу ста рин ску“ пред ста вља „ужа ре но је згро 
збир ке до ко га се срет но до шло пре ко пр во бит не, до бро утвр-
ђе не и по е тич ки вје што из ни јан си ра не за ми сли“:16

За зе мљу, 
за ме ло дич ност ње не по е зи је, 
за бо гат ство сро ка 
пла нин ских ње них од је ка, 
за ње них по то ка сло бо дан стих, мла ди, 
успа ван ку што је усред ушћа 
пе ва ре ка, 
за здра ви це што из ка ме на 
на пи ја ју во до па ди.

Оп ште га Твор ца по е зи ја – при зи ва По по вић пред овим 
сти хо ви ма Ње го ша, али их и по ве зу је са оним у пје сми „За 

16 Ран ко По по вић, „Лир ски ин стинкт и вје ко ви то пам ће ње у по е зи ји 
Де сан ке Мак си мо вић“. Чин пре по зна ва ња, Ба ња лу ка, 2009, стр. 86. 
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не рот ки ње“ са ко јом за пис о пје сни ки њи „чи ни при род ни 
дип тих, јер до дат но утвр ђу је и зна чењ ски усло жња ва иде ју 
ор ган ске по е зи је и ор ган ског у по е зи ји“:17

Бла го ра зу ме ва ње тра жим 
за же не ко је ни су да ле 
бо гу бо жи је ни ца ру ца ре во, 
ко је ни су за ни ха ле 
у ко лев ци де те, 
за не бла го сло ве не, 
за же не 
ко је пред со бом но се тран спа рен те 
сно ва и ма ште, 
у чи јем кр во то ку са мо пе сме шу ме

А то „ор ган ско“ у овом кон тек сту зна чи и „жи во твор но“. 
Пје сник при ста је на од ри ца ње да би по стао Бо жи ји са рад ник 
у ве ли ком по слу ства ра ња; пре да је сво је „ја“ сви је ту да би га 
кроз по но во ство ре ни сви јет у ри је чи по вра тио. То и је сте за лог 
у име ко јег на ша пје сни ки ња до бро вољ но при ста је на из гна ње 
из ра ја (као у исто и ме ној пје сми), на из ла зак из хра ма „у па-
пер ту / где огла ше ни сто је“. Јер зна да је то по сла ње, бла го дат 
од о зго, чак и он да ка да се из да је за ка зну. Пје снич ка ри јеч има 
ов дје по сред нич ку уло гу, она за тва ра пу ко ти не у тки ву сви је-
та. За то пје сни ки њи но при род но мје сто и је сте у па пер ти, уз 
од ба че не, сла бе и про ка за не. Ту ће она да се на до ве же на од јек 
оног хор ског „амин“ из хра ма ко јим од го ва ра мо на јек те ни је и 
да сво јом лир ском ва ри јан том мо ли тве при во ди спа се њу све 
оно од че га су „све ште ни ци и цр кве ња ци“ одав но ди гли ру ке.

3.
Ко хе зи о на си ла пје снич ког „ја“ у збир ци Тра жим по-

ми ло ва ње убје дљи во пре ва зи ла зи гра ни це по је ди нач не пје-
сме.18 Мо ли тве ни тон Де сан ки ног обра ћа ња ка дар је да у свом 

17 Исто, стр. 86. 
18 До те мје ре да је нео п ход но по себ но упо зо ри ти, као што то чи ни 

Тут ње вић у по ме ну том ин те грал ном кри тич ком из да њу збир ке
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гра ви та ци о ном по љу др жи чи та ву збир ку, па да се чак ра спе 
и ван ње, у пје сме ко је су при род но мо гле да по ста ну дио ове 
цје ли не. То је глас ко ји успи је ва да об у хва ти ра су те и ра зно-
вр сне људ ске суд би не и да их пред ста ви као дио је дин стве не 
крет ње ду ха. Јер над свим тим суд би на ма „као лир ским ста-
њи ма уз ди же се ве ли ко и об у хват но ја пе сме ко је са сви ма 
њи ма са о се ћа и за све њих ’тра жи по ми ло ва ње’.“19

Не ма ни ма ло сум ње да овај три јумф пје снич ког су бјек-
та пред ста вља по твр ду ври јед но сти ро ман ти чар ске тра ди-
ци је у вре ме ну ко је је у по е тич ком сви је ту уве ли ко про гла-
ша ва ло „смрт ауто ра“ и ба ви ло се за тва ра њем у за себ не, 
апарт не пје снич ке ми кро ко смо се у ко је је чи та лац све те же 
мо гао да про дре. Глас из па пер те по звао је на кри тич ку ре ва-
ло ри за ци ју на сље ђа ко је се већ чи ни ло на пу ште ним. По нај-
при је ти ме што је ја сно ука зао на то да је ста вља ње зна ка 
јед на ко сти из ме ђу ла ко ће из ра за ро ман ти чар ске ли ни је пје-
сни штва и зна чењ ске јед но став но сти, чак јед но стра но сти, и 
са мо би ло по сље ди ца по вр шно сти мо дер не кри тич ке ми сли, 
ола ко и ус пут из ре че на пре су да јед ном на из глед пре ва зи ђе-
ном по е тич ком мо де лу у до бу ко је је до но си ло гла сне ли те рар-
не про гла се са, ка ко се чи ни ло, мно го ви ше ин те лек ту ал не 
сло же но сти и аутен тич не пје снич ке дра ме. Ис по ста ви ло се да 
се иза ла ко ће Де сан ки ног из ра за кри ју ду бо ке ду хов не про-
ти вр јеч но сти и ра зр је ша ва ју бит не кул ту ро ло шке ди хо то-
ми је ре ле вант не за цје ло куп но на ци о нал но на сље ђе. А ка ко су 
те мељ ни дје лат ни прин ци пи хри шћан ске ду хов но сти – акри-
ви ја и ико но ми ја – у исто ври је ме и нај ши ри оквир уну тар 

 из 2005, да је књи га „до свог ко нач ног об ли ка про шла дуг, сло жен 
и го то во дра ма ти чан про цес“ („Уз ово из да ње“, на ве де но дје ло, 
стр. 137). Очи то је да су и чи та лач ка пу бли ка и кри ти ка збир ку, и 
по ред тих из мје на, до жи вља ва ли као „чвр сто ком по но ва ну, не-
про мје њи ву цје ли ну ко јој се на про сто не ма шта до да ти ни од у зе-
ти“ (Тут ње вић, стр. 137). 

19 „Зр но на оп штем гум ну и влат са ко ре“, Ико но бор ци и ико но бра ни-
те љи, стр. 321. 
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ко јег се кре ће ак ци ја ње ног лир ског су бјек та, Де сан ка Мак-
си мо вић је ве зу са тра ди ци јом до дат но учвр сти ла хва та ју ћи 
се за из да нак на шег нај ду бљег ду хов ног ко ри је на. И за то је 
сво је вр стан па ра докс то што је ње на ври јед ност као вр хун ског 
пје сни ка утвр ђе на са збир ком Тра жим по ми ло ва ње.

Ова збир ка би ла је пре крет ни ца у кри тич кој ре цеп ци ји 
Де сан ке Мак си мо вић и тек са По ми ло ва њем ова пје сни ки ња 
се свр ста ва у пр ви ред жи вих срп ских ства ра ла ца. Али оно 
што је ин те ре сант но је сте чи ње ни ца да је књи га го то во јед но-
ду шно по здра вље на као „нов ли те рар ни мо дел“20, и да је упра-
во у сми слу осва ја ња но вих на чи на по ет ског из ра жа ва ња, 
да кле као кључ ни до при нос ду ху мо дер ног пје сни штва, „иза-
зва ла пра ви књи жев ни по трес, ка кав се код нас не пам ти.“21 
Ни ко и не спо ри да ства ра о ци „по пут Ми о дра га Па вло ви ћа, 
Бо жи да ра Ти мо ти је ви ћа, Бран ка В. Ра ди че ви ћа и Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, са збир ка ма из тог вре ме на ко је ће по ста ти те ме љи 
чи та вих пје снич ких про је ка та, ду гу ју, без сум ње, не ке зна-
чај не под сти ца је нај ви ше Де сан ки Мак си мо вић.“22 А њен 
ути цај са По ми ло ва њем пре лио се и у цје ло куп ни та да шњи 
ју го сло вен ски пје снич ки кон текст у ко јем је Де сан ка Мак си-
мо вић „ди рект но ини ци ра ла и на ста нак пје снич ких збир ки 
ка кве су, ре ци мо, Књи жев на кан це ла ри ја Ра до ва на Зо го ви ћа 
или Ка ме ни спа вач Ма ка Ди зда ра.“23 Сво јом при пад но шћу 
хри шћан ском ду хов ном кру гу и ода но шћу на че ли ма ро ман-
ти чар ске по е ти ке – да кле дво стру ком спо ном са ду хов ним 
на сље ђем ра ни јих вре ме на – ње на по е зи ја је у вре ме ну на гла-
ше ног по е тич ког об ра чу на са тра ди ци јом и тра ди ци о нал ним 
оста ви ла срп ској кри тич кој ми сли па ра док сал но за вје шта ње 
ко је тра жи да бу де раз ри је ше но.

20 Ран ко По по вић, на ве де но дје ло, стр. 81. 
21 Сло бо дан Ра ки тић, „Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић 

у кон тек сту срп ске по е зи је, у: Збир ка Тра жим по ми ло ва ње Де сан-
ке Мак си мо вић, збор ник ра до ва, Бе о град, 2007, стр. 253–254. 

22 Ран ко По по вић, на ве де но дје ло, стр. 80. 
23 Исто, стр. 80. 
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Оме ђен с јед не стра не ин стинк тив ним осва ја њем но вих 
по е тич ких про сто ра а с дру ге на гла ше ним по вје ре њем у „ста-
ри је пе снич ке срод ни ке“24, Де сан кин опус за пра во му дро ре-
ла ти ви зу је опо зи ци ју тра ди ци о нал но-мо дер но. Под сје ћа нас 
и на то да су пр ва ци на ше пје снич ке аван гар де у два де се том 
ви је ку, као Цр њан ски на при мјер, ма хом за вр ши ли у уџ бе ни-
ци ма као дио срп ске пје снич ке тра ди ци је чи је се дје ло са свим 
ли је по на до ве зу је на прет ход ни ке. И во ди нас ка пи та њу ко је 
је срп ска књи жев но кри тич ка ми сао пре ду го за о би ла зи ла: 
у ко јој мје ри и на ко ји на чин уте ме ље ност у пра во слав ном 
ду хов ном на сље ђу до при но си да се срп ски књи жев ни ток, без 
об зи ра на сву си лу оте жа ва ју ћих исто риј ских окол но сти, ипак 
одр жи као пре по зна тљи ва је дин стве на цје ли на.

По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић по зи ва нас и оба ве зу је на 
ова ква раз ми шља ња. По нај при је ти ме што је она кључ на, 
пре по зна тљи ва осо би на ње ног пје ва ња – из ра ста ње ње ног 
пје снич ког „ја“ – не ми нов но зна чи ла и осва ја ње мно го ши рих 
упо ри шних та ча ка ре ле вант них за цје ло куп но на ци о нал но 
пје сни штво. „Као да је пе сни ки њи сам дух еп ске кул ту ре из 
ко је је ни кла и све ду бљи слух за тај за ви чај ни зов на ло жио 
да про ши ри гра ни це сво је лир ске во ка ци је са ко јом се ро ди-
ла.“25 Би ће да нам се за то че сто и учи ни да Де сан ка и у нај-
ин тим ни јем и нај та на ни јем лир ском треп та ју у ко јем уцр-
та ва ко те свог лич ног ду хов ног ра ста за пра во „гра ди ма пу 
кул ту ро ло шког би ћа“.26 Мо жда је то, уоста лом, и не из бје жно 
кад зна мо да пје сни ки њин мо ли тве ни глас ни ка да ни је уса-
мљен. Већ смо ре кли – у ње ним обра ћа њи ма за по ми ло ва ње, 
по ред ње ног гла са чу је мо и дру ге, и онај цар ски и онај Бо жи-
ји. И, не ми нов но, и оне не му ште гла со ве у чи је име се пје сни-
ки ња мо ли. Али скло ни смо да за бо ра ви мо да је у пје снич ком 

24 Сте ван Ра ич ко вић, „Из ме ђу тај не и отаџ би не“, Са бра не пе сме Де-
сан ке Мак си мо вић. Че твр та књи га, Бе о град, 1980, стр. 311. 

25 Ни ко ла Ко ље вић, на ве де но дје ло, стр. 321.
26 Све тла на Ше а то вић Ди ми три је вић, на ве де но дје ло, стр. 155.
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мо ли тво сло вљу уви јек при су тан још је дан глас – глас чи та-
о ца. Без ње га се ни јед на мо ли тва не ће уз диг ну ти; без ње го вог 
уну тра шњег гла са не ће од јек ну ти оно „амин“. Без ње га и 
ње го вог уче шћа не би би ле ак ти ви ра не ни те бо га те на сла ге 
про шлих вре ме на у сти хо ви ма Де сан ке Мак си мо вић. За то 
је сва ко но во чи та ње ње них сти хо ва, сва ка на ша но ва рас пра-
ва о ње ној по е зи ји, па ма кар у то ме за го ва ра ли је рес бе сло-
ве сне по мод но сти, за пра во по твр да да смо жед ни во де са тог 
жи во но сног из во ра.

Da vor Mi li če vić (Ki či ner, Ka na da)

AC RI BE IA AND OECO NOMY 
IN DE SAN KA MAK SI MO VIC’S PO E TRY

Sum mary
The pa per iden ti fi es the co re of Mak si mo vic’s po e tics in two 

op po sed vo i ces do mi nant in her col lec tion I Am Se e king a Par don 
– the vo i ce of the Em pe ror’s Law and the vo i ce of the in ter ces sor 
asking for mercy – which are de fi ned by the terms ta ken from 
the Ort ho dox Church tra di tion: Ac ri be ia (strict ad he ren ce to the 
let ter of the law of the Church) and Oeco nomy (di scre ti o nary 
de vi a tion from the let ter of the law ena bling ad he ren ce to the 
spi rit of the law). It esta blis hes furt her ana lo gi es bet we en po e tic 
and the o lo gi cal di sco ur ses in or der to pre sent Mak si mo vic’s po e try 
as a pro duct of the Eastern Ort ho dox tra di tion. In do ing so, it 
fo cu ses on Ro man tic tra it of her po e try. It finds the do mi nant 
pre sen ce of her Per so na to be the qu a lity which na tu rally links 
Ro man tic qu a li ti es of Mak si mo vic’s po e try with the he ri ta ge of the 
Ort ho dox fa ith. In this way the Ort ho dox spi ri tu a lity pre sents it self 
as a per fect me di um which al lows the pre ser va tion of tra di ti o nal 
po e tic va lu es in the mo dern era.
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Ол га Елер ма јер Жи во тић (Хам бург)

НО МО КА НОН СВ. СА ВЕ 
У ФУНК ЦИ ЈИ ПРЕ ТЕК СТА 

ЦИ КЛУ СА ТРА ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: За ко ник Ца ра Ду ша на и Но мо ка нон Св. Са ве 
ба зич ни су пре тек сто ви ци клу са Тра жим по ми ло ва ње Де-
сан ке Мак си мо вић. На та де ла ре ку ри ра ју тек сто ви пе са ма 
под ре ђе них лир ским фи гу ра ма Ца ра Ду ша на и Пе сни ки ње 
у „ди ја ло шки“ ор га ни зо ва ном ци клу су. Те мат ско-мо тив ски 
ком плекс пе са ма под ре ђе них ли ку Пе сни ки ње су прот ста-
вљен је као ал тер на тив ни, ху ма ни стич ко-апо ло гет ски „лир-
ски За ко ник“ нор ма тив ним ста ле шким од ред ба ма Ца ре вог 
За ко ни ка. Фи лан троп ски „лир ски пле до а је“ Пе сни ки ње по-
ја вљу је се као иде о ло ги ја ми ло ср ђа, уте ме ље на у сред њo ве-
ков ној хри шћан ској пред ста ви чо ве ко љу бља и пој му прав де 
у Но мо ка но ну. У ре фе ра ту је са др жан по ку шај до ка за те зе да 
се бит не ком по нен те струк ту ре ли ка Пе сни ки ње, тј. ње не 
апо ло ги је чо ве ка, оства ру ју ре цеп ци јом од го ва ра ју ћих сег-
ме на та тек ста и при хва та њем основ них иде о ло шких од ред-
ни ца и по став ки Но мо ка но на Св. Са ве.

Кључ не ре чи: За ко ник Ца ра Ду ша на, Но мо ка нон Св. Са ве, 
пре текст, лир ске фи гу ре, струк ту ра ли ка Пе сни ки ње, те мат-
ско-мо тив ски ком плек си ци клу са Тра жим по ми ло ва ње, „лир ски 
пле до а је“, иде о ло ги ја ми ло ср ђа, ре цеп ци ја тек ста Но мо ка но на.
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Но мо ка нон Св. Са ве (1220) и За ко ник Ца ра Ду ша на (1354) 
ре це пи ра ни су и ин те гри са ни као ба зич ни пре тек сто ви ци-
клу са Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић.1 На та два 
де ла срп ске сред њо ве ков не кул ту ре ре ку ри ра ју тек сто ви 
под ре ђе ни лир ским фи гу ра ма у ци клу су, фи гу ри Ца ра Ду-
ша на и фи гу ри Пе сни ки ње. У овом ре фе ра ту се по ла зи од 
те зе да се бит не ком по нен те струк ту ра на ве де них фи гу ра 
кон сти ту и шу ре цеп ци јом и ин те гра ци јом сег ме на та тек ста 
и при хва та њем основ них иде о ло шких од ред ни ца и по став-
ки За ко ни ка Ца ра Ду ша на у оним пе сма ма ци клу са кроз 
ко је се оства ру је лик Ца ра, од но сно ре цеп ци јом и ин те гра-
ци јом сег ме на та тек ста и при хва та њем основ них иде о ло шких 
од ред ни ца и по став ки Но мо ка но на Св. Са ве у пе сма ма кроз 
ко је се у ци клу су кон сти ту и ше лик Пе сни ки ње.

Док се ре цеп ци јом и ин те гра ци јом тек ста За ко ни ка ца ра 
Ду ша на у ци клу су Тра жим по ми ло ва ње ба вио ве ћи број на-
уч ни ка,2 на мо гућ ну ре цеп ци ју Но мо ка но на у том де лу ука-
за ла је, ко ли ко је на ма по зна то, до са да са мо Ми ла Стој нић 
1996. у члан ку Зов Пе сни ки ње, где сто ји: „Из бор оних за ко је 
тра жи по ми ло ва ње Де сан ка је очи глед но по цр пла из књи ге 
Све то га Са ве по зна те под на зи вом Крм чи ја, тј. књи га во ди ља, 

1 О то ме оп шир но у Уво ду (Einführung) на шег из да ња ори ги на ла и 
пр вог не мач ког пре во да свих тек сто ва ци клу са Тра жим по ми-
ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић. У: Де сан ка Мак си мо вић, Тра жим 
по ми ло ва ње. Лир ске ди ску си је с Ду ша но вим За ко ни ком (Ich bit te um 
Gna de. Lyrische Di skus si o nen mit Du šans Ge set zbuch). Zwe i sprac hi ge 
Aus ga be, he ra us ge ge ben, über setzt und mit einer Einführung ver se hen 
von Ol ga El ler meyer-Ži vo tić. (Sla vische Li te ra tu ren. Tex te und Ab han-
dlun gen. He ra u se ge ben von Wolf Schmid, Bd. 43), Frank furt/M. 2010, 
стр. 13–51.

2 Нпр. Љу би ца Ђор ђе вић, Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо вић, Бе о-
град 1973. (Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Мо-
но гра фи је, том XLV), с. 253–273, на чи јим те ме љи тим ис тра жи-
ва њи ма по чи ва ју углав ном свe каснијe ин тер пре та ци је. Ви ди и 
на ша из ла га ња о то ме у Уво ду (Einführung), као го ре у при мед би 
бр. 1, стр. 36–40.
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(...). Та књи га је у ства ри за кон ски трак тат о за шти ти обес пра-
вље них и со ци јал но угро же них. Упра во за њих Де сан ка тра-
жи по ми ло ва ње, ру ко во ђе на ми шљу Све то га Са ве...3

О Де сан ки ном ин те ре со ва њу и по зна ва њу лич но сти и 
де ла Св. Са ве, за тим о оп се гу, ме то ди и ци љу ре цеп ци је Но-
мо ка но на у ци клу су Тра жим по ми ло ва ње мо гли смо, уоп ште-
ни је го во ре ћи, кон ста то ва ти сле де ће:

Те мат ски ком плек си пе са ма под ре ђе них ли ку Пе сни ки-
ње у ци клу су су прот ста вље ни су у про це су ње ног уза луд ног 
по ку ша ја да ус по ста ви ди ја лог са Ца рем. У ко ре ла ци ји са 
су ро вим од ред ба ма ца ре вог За ко ни ка ње ни тек сто ви пред-
ста вља ју ал тер на тив ни, „лир ски пле до а је“ за обес пра вље ног 
и по ни же ног чо ве ка. Тај фи лан троп ски „лир ски За ко ник“ 
Пе сни ки ње, им пли ци тан у сва кој пе сми ко ја кон сти ту и ше 
њен лик, по ја вљу је се као иде о ло ги ја ми ло ср ђа, за сно ва на на 
сред њо ве ков ној хри шћан ској пред ста ви и пој му прав де уте-
ме ље ном у Но мо ка но ну Св. Са ве.

О од но су Де сан ке Мак си мо вић пре ма лич но сти, исто риј-
ском до при но су и зна ча ју де ла Св. Са ве за кул ту ру, мен та-
ли тет и ду хов ни раз вој срп ског на ро да та ко ђе је два да има 
ра до ва. Узро ци то ме су сва ка ко ви ше стру ки, али их пр вен стве-
но тре ба тра жи ти у исто ри ји и до ми нант ном кул тур но-по-
ли тич ком дис кур су по сле Дру гог свет ског ра та, тј. по сле 1945.

Из ауто би о граф ских бе ле жа ка Де сан ке Мак си мо вић 
по зна то је, ме ђу тим, да се већ у сво јој мла до сти ин те ре со ва-
ла за де ло срп ског сред ње ве ков ног про све ти те ља. Под се ти-
мо са мо на чи ње ни цу да је њен дед Све то зар Пе тро вић, обра-
зо ва ни све ште ник из Бран ко ви не, ко ји је „Крој це ро ву со на ту 

3 Ми ла Стој нић, Зов Пе сни ки ње. У: Ве ли бор Б. Са вић (ред.), Де сан-
ка Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100-го ди шњи ци ро ђе ња, Ва ље во 1998, 
стр. 616–617; Јо ван Бо јић, Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић 
у све тлу оп штих прет по став ки про у ча ва ња пе снич ке збир ке, у: Ана 
Ћо сић Ву кић (ред.): „Тра жим по ми ло ва ње“ Де сан ке Мак си мо вић. 
(Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 23). Бе о град 2007, стр. 115–136, ов де 
стр. 131 – ука зу је на М. Стој нић не пре ва зи ла зе ћи ње но излагaње.
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др жао под кљу чем“, имао зна ча јан ути цај на ду хов ни и ин те-
лек ту ал ни раз вој мла де Де сан ке, и да је у том кон тек сту обра-
зо ва ња сте кла и пр ва зна ња о Св. Са ви као осни ва чу са мо-
стал но сти срп ске цр кве. Зна ње о де лу Св. Са ве и ње го вом 
зна ча ју за исто ри ју на ци о нал не кул ту ре, сти ца но исто вре ме но 
и код оца учи те ља, би ло је ком па ти бил но са пе да го шким на-
сто ја њи ма обра зо ва ног све ште ни ка Пе тро ви ћа, a би ло је упот-
пу ња ва но и у школ ској на ста ви са ве ро на у ком као оба ве зним 
на став ним пред ме том у вре ме Де сан ки ног шко ло ва ња.

Не из не на ђу је за то да Де сан ка дан ро ђе ња Св. Са ве, школ-
ску сла ву 27. ја ну а ра, у сво јим ауто би о граф ским за бе ле шка-
ма на зи ва „нај леп шим пра зни ком“ сво га де тињ ства,4 ка да 
је, ка ко то на гла ша ва и у пе сми „Про вин ци јал ци“, ин тен зив-
но „по сма тра ла ико не Св. Са ве“.5 Да је Де сан ка у свом ду-
хов ном жи во ту по се бан афи ни тет има ла и не го ва ла пре ма 
лич но сти и де лу пр вог ве ли ког срп ског ин те лек ту ал ца, по-
твр ђу је и ње на оп се жна по е ма „Са вин мо но лог“, где је те ма-
ти зо ва на од лу ка прин ца Раст ка Не ма њи ћа да на пу сти очев 
двор и да се ода мо на шком жи во ту.6 Не ма сум ње да је Де-
сан ки но ин те ре со ва ње за фе но мен нај зна чај ни је срп ске мо-
рал не ин стан це кроз ве ко ве би ло под стак ну то још и до де лом 
ор де на Св. Са ве пе тог ре да од стра не Ми ни стар ства за про-
све ту Кра ље ви не Ју го сла ви је 1925.7

Со ци јал на ори јен та ци ја у Де сан ки ном ка сни јем књи-
жев ном ства ра њу сва ка ко је би ла ан ти ци пи ра на ње ним вас-
пи та њем у по ро дич ној сре ди ни, ори јен ти са ној хри шћан ски 

4 Де сан ка Мак си мо вић, 1898–1998. Ка та лог из ло жбе Век пе сни ки ње. 
Бе о град 1998, с. 24.

5 Ми ло рад Р. Бле чић (ред.), Де сан ка Мак си мо вић. Жи вот, пе сме, 
кри ти ке, Бе о град 1978, ов де стр. 19.

6 Де сан ка Мак си мо вић, Са бра не пе сме, том I–VI, Бе о град 1988, том I, 
стр. 363–364; та ко ђе у: Ра то мир Да мја но вић (ред.), Са вин дан. Све-
ти Са ва школ ска сла ва. Збор ник умет нич ких тек сто ва. Бе о град 
2001, стр. 163–164.

7 До ку мен та ци ја тог до га ђа ја у: Са вић (као у прим. 3), стр. 887–888.
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и про све ти тељ ски у исто вре ме. По ла зе ћи од Де сан ки них 
се ћа ња, са си гур но шћу се мо же прет по ста ви ти по зна ва ње 
раз ви је не со ци јал на ети ке Св. Са ве у по ро дич ној сре ди ни. 
Де сан ки не пе сме са со ци јал ном те ма ти ком до ку ме нат су 
мо де ла ми шље ња у ду ху хри шћан ског ми ло ср ђа и чо ве ко-
љу бља, ка ко је оно фик си ра но у Но мо ка но ну Св. Са ве и ка ко 
је до шло до пе снич ког из ра за као со ли дар ност са ши ро ким 
сло је ви ма на ро да без при ви ле ги ја, тј. пут ни ци ма тре ће кла се 
у ње ној по зна тој збир ци.8

Ка ко је Ми о драг Пе тро вић из дао Но мо ка нон 1991. са мо 
као фо то ти пи ју под на сло вом За ко но пра ви ло, или, Но мо ка нон 
Све то га Са ве: Ило вач ки пре пис 1262, ми смо се, ра ди лак шег 
упо зна ва ња тек ста, ко ри сти ли ње го вим го ди ну да на ста ри јом 
пре во дом на са вре ме ни стан дард ни срп ски је зик и ње го вом 
сту ди јом Крм чи ја Све то га Са ве. О за шти ти обес пра вље них 
и со ци јал но угро же них, на ко ју се осла ња мо и у овом из ла га њу.9

Под се ћа мо це ње ног чи та о ца да је Но мо ка нон до ку ме нат 
из 13. ве ка, на стао 1220, ка да је на кон по сти за ња ауто ке фал но-
сти срп ске цр кве би ло ну жно да се по сто је ће ар ха ич но цр кве-
но пра во на ста ро цр кве но сло вен ском је зи ку ре ви ди ра и при-
ла го ди но вој је зич кој, дру штве но по ли тич кој и еко ном ској 
си ту а ци ји.10 Пре ма оце ни ње го вих по зна ва ла ца, Но мо ка нон 

  8 Де сан ка Мак си мо вић, Са бра не пе сме (као прим. 6), том. II, стр. 
91–140.

  9 Ми о драг Пе тро вић (ред.), За ко но пра ви ло, или, Но мо ка нон Све то-
га Са ве: Ило вач ки пре пис 1262. Гор њи Ми ла но вац 1991. Пе тро вић 
је го ди ну да на ра ни је об ја вио из ве штај о до та да шњем ис тра жи ва-
њу Но мо ка но на у: М. П., О За ко но пра ви лу или Но мо ка но ну Све то-
га Са ве. Бе о град 1990. У сту ди ји Крм чи ја Све то га Са ве. О за шти ти 
обес пра вље них и со ци јал но угро же них, Бе о град 2/1990, Пе тро вић је 
пред ста вио си стем од ред би со ци јал не за шти те у Но мо ка но ну и 
ана ли зи рао по ре кло трак та та у ви зан тиј ском за ко но дав ству.

10 Па вле Ивић, „О је зи ку у спи си ма Све то га Са ве“. У: Во ји слав Ђу рић 
(ред.), Са ва Не ма њић – Све ти Са ва. Исто ри ја и пре да ње. (Ме ђу на-
род ни на уч ни скуп Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, том. VII), 
Бе о град 1979, стр. 167–174.
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је је дин ствен за кон ски трак тат, сиг ни фи кан тан за срп ску 
по ли тич ку фи ло зо фи ју сред њег ве ка.11 Ме ди е ви сти му при-
пи су ју „зна чај ну уло гу при кон сти ту и са њу срп ског на ро да и 
ње го ве др жав но сти“.12 Иако су ви зан тиј ски прав ни про пи си 
осно ва Но мо ка но на, ње го ва спе ци фич на струк ту ра је, ка ко 
на гла ша ва Ди ми три је Бог да но вић, у из бо ру прав них тек сто-
ва чи ји про то ти по ви ни су ни сло вен ски ни грч ки. Тај из бор 
ода је Са ви но „бит но иде о ло шко опре де ље ње, а то је опре де-
ље ње за кон цеп ци ју сим фо ни је (тј. рав но прав но сти) у од но-
си ма из ме ђу цр кве и др жа ве као рав но прав них парт не ра.“13 
Ка ко да ље ис ти чу по зна ва о ци де ла Св. Са ве, ути цај ви зан-
тиј ских те о ло га, оду ше вље них кул ту ром ан ти ке, де ло вао је 
про све ти тељ ски на Св. Са ву и до ла зио до из ра жа ја „кроз 
на ро чи ту на гла ше ност кул та ра зу ма и му дро сти, ко је је сма-
трао ва жни јим од „ри зни це сре бра и зла та“, јер без ра зу ма и 
му дро сти не ма ни „прав де ни за ко ни то сти ни ми ло сти“.14 
Сто га се у Но мо ка но ну ре флек ту је хри шћан ска иде о ло ги ја и 
до ку мен ту је по ти ски ва ње ви зан тиј ског за ко но дав ства, ко је 
ни је би ло у скла ду са пр во бит ним хри шћан ским уче њем о 
фи лан троп ском од но су пре ма бли жњем. У по гла вљу 55 Но-
мо ка но на сто ји о ро бо ва њу, на при мер, сле де ће: Ро бо ва ње је 
уста но вље ње не зна бо жач ког за ко на по ко јем се не ко пот чи-
ња ва го спо да ре њу дру гог на су прот за ко ну при ро де, јер при-
ро да је све учи ни ла сло бод ним, а за ми сао о ра то ви ма је до-
не ла ро бо ва ње, по што рат ни за кон на ла же да по бе ђе ни у 
ра ту ро бу ју они ма ко ји су их по бе ди ли и осво ји ли.15

11 Ди ми три је Бог да но вић, „По ли тич ка фи ло со фи ја сред њо ве ков не 
Ср би је“. У: Д. Б., Сту ди је из срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти. 
Бе о град (СКЗ) 1997, стр. 98–127. 

12 Ди ми три је Бог да но вић, Крм чи ја Све то га Са ве. У: Во ји слав Ђу рић 
(ред.) (као прим. 10), стр. 91–99. 

13 Ди ми три је Бог да но вић, као у прим. 12, с. 96. 
14 Дра го љуб Дра гој ло вић, Исто ри ја фи ло зоф ске ми сли у Ср ба епо хе 

фе у да ли зма. Но ви Сад 1998, стр. 259. 
15 Ми о драг Пе тро вић, Крм чи ја Све то га Са ве, 2/1990 (као у прим. 9), 

стр. 54–55.
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Но мо ка нон је ва жио у срп ској цр кви и др жа ви сред њег 
ве ка као основ ни из вор пра ва и осно ва чи та вог прав ног си-
сте ма. При ме њи ван је као „За кон све тих ота ца“ до про гла-
ше ња Ду ша но вог За ко ни ка 1349, па и на кон то га, за вре ме 
тур ске вла сти.16 Не ке од ред бе Но мо ка но на пре у зе те су у За-
ко ник да би ле га ли зо ва ле ње го ве од ред бе за сно ва не на ста-
ле шком пра ву. За ко ник из ри чи то и по твр ђу је ва жност Но-
мо ка но на за не ке обла сти, иако ра ди кал ност мно гих ње го вих 
про пи са о рав но прав но сти цр кве и др жа ве сто ји у су прот-
но сти са За ко ни ком.

Но мо ка нон за сту па ра но хри шћан ску иде о ло ги ју јед на-
ко сти свих љу ди пред бо гом и за ко ном. Он са др жи на чел не 
од ред бе о прав ди и кон крет не о за шти ти обес пра вље них у 
још не пре ва зи ђе ном ро бо вла снич ком си сте му. Ње го во уче ње 
има за циљ иде ал но дру штво пр во бит не је ру са лим ске хри-
шћан ске за јед ни це, ка ко је оно опи са но у Де ли ма апо стол ским 
(4: 32, 34–35). У цен тру со ци јал но-прав ног уче ња Но мо ка но на, 
на шта је та ко ђе ука за ла Ми ла Стој нић, сто ји но ва ин тер пре-
та ци ја Оче на ша пре ма Еван ђе љу по Ма те ји (6: 9–13): Јер, не 
ре че Оче мој, већ Оче наш, […] те ни ко ни по што да не бри не 
са мо о се би, не го и о бли жњем, и ни ко да не ма ни шта ви ше 
од дру гог […], јер сви ма је по да рио јед ну бла го дар ност.17

У 48. По гла вљу Но мо ка но на осу ђу је се пот чи ња ва ње 
чо ве ка а пред став ни ци ма цр кве се на ре ђу је да се „не упра-
вља ју пре ма моћ ни ци ма и бо га та ши ма, не го да шти те си ро-
ма шне“. Та мо сто ји: Епи ско пи су […] ду жни да за сту па ју си-
ро те […] и те ше ожа ло шће не и оне ко ји ма се у не во ља ма 
чи ни на си ље; та ко ђе и оне […] ко ји ма је по треб на ми лост, 
те ра ди њих да од ла зе к ца ру и мо ле да осве ти не пра вед но 
по вре ђе не и да опро сти осу ду због не ких по гре ша ка.18

16 Ди ми три је Бог да но вић (као у прим. 12), стр. 98.
17 Цит. пре ма: Ми о драг Пе тро вић, Крм чи ја Све то га Са ве, 2/1990 

(као у прим. 9), стр. 7. 
18 Цит. пре ма: Ми о драг Пе тро вић, Крм чи ја Све то га Са ве, 2/1990 

(као у прим. 9), стр. 11–12.
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На ве де на од ред ба оба ве зу је пред став ни ке цр кве да се 
као но си о ци хри шћан ског уче ња за у зи ма ју лич но код ца ра 
ра ди за шти те со ци јал но угро же них. Пред став ни ци цр кве 
по ја вљу ју се та ко као рав но прав ни ца ре ви са го вор ни ци, и 
та од ред ба Но мо ка но на би ла је сва ка ко од нај ве ћег зна ча ја 
за Де сан ки ну кон цеп ци ју иде ал ног „лир ског за ко ни ка“, ко ји 
у ци клу су, на су прот За ко ни ку ца ра Ду ша на, за сту па глас 
Пе сни ки ње, ко ја се лич но обра ћа ца ру.

У ди ја ло гу са ца рем у ци клу су Тра жим по ми ло ва ње фи-
гу ра Пе сни ки ње пре у зи ма уло гу бра ни тељ ке обес пра вље них 
и угро же них – си ро ча ди, по вре ђе них, увре ђе них, по ни же них, 
му че них, сла бих, пре зре них, из оп ште них, не при зна тих и прог-
на них, да кле, у уло зи од ре ђе ној по Но мо ка но ну за вла ди ке и 
дру ге цр кве не ве ли ко до стој ни ке. И она у ци клу су зах те ва 
прав ду, пре све га по ми ло ва ње, са ми лост, ми ло ср ђе, раз у ме-
ва ње, пра шта ње и бла гост за све љу де, као што је то Св. Са ва 
зах те вао да чи не пред став ни ци цр кве, та ко ђе од Ца ра не по-
сред но. У ду ху Св. Са ве она мо ли и за при ви ле го ва не и моћ-
ни ке као у пе сма ма „За ва жне“, „За бо го ве“, „За свр ну те“, итд. 
Те мол бе за ми лост и по ми ло ва ње че сто има ју ка рак тер мо-
ли тви,19 књи жев ног жан ра тра ди ра ног у ве ли ком бро ју у де лу 
Св. Са ве и у би о гра фи ја ма о ње му.20 Зах те ви Но мо ка но на 

19 О том жан ру у ли ри ци Де сан ке Мак си мо вић: Ми лош Зу бац, Мо-
ли тве Де сан ке Мак си мо вић, у: Зо ја Ка ра но вић/Се ли мир Ра ду ло-
вић (ред.), Жан ро ви срп ске књи жев но сти. По ре кло и по е ти ка 
об ли ка. Збор ник, бр. 2, Но ви Сад 2005, стр. 335–349; Вла де та Ву ко-
вић, „Ре ли ги о зне пе сме Де сан ке Мак си мо вић“, у: Ми лош Ђор ђе вић 
(ред.), По е зи ја и по е ти ка Де сан ке Мак си мо вић. Збор ник ра до ва. 
При шти на 1999, стр. 87–94. О дог ма ти ци ис точ не цр кве као осно ви 
ре ли ги о зно сти Де сан ке Мак си мо вић: Алек сан дар Пе тров, „С Бо-
гом их је тро је“, у: Ана Ћо сић Ву кић (ред.), „Тра жим по ми ло ва ње“ 
Де сан ке Мак си мо вић (Де сан ки ни мај ски раз го во ри, 23). Бе о град 
2007, стр. 5–66.

20 Јо ван Пеј чић је у сво јој ан то ло ги ји При о ну ду ша мо ја. Мо ли тве 
Све то га Са ве. Мо ли тве Све том Са ви. Бе о град 2002, из дао пре ко 
20 мо ли тви Св. Са ве и мо ли тви упу ће них ње му као све цу.
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упу ће ни цр кве ним пред став ни ци ма да пре у зму од го вор ност 
пре ма обес пра вље ни ма у дру штву, a на ро чи то зах те ви за рав-
но прав ност цр кве и све тов не вла сти, при сут ни су као да ле ка 
хри шћан ско-фи лан троп ска по ру ка Св. Са ве у сва кој пе сми 
ко ју у ци клу су ар ти ку ли ше лир ска фи гу ра Пе сни ки ње.

Кон крет не од ред бе Но мо ка но на са со ци јал ним са др жа-
јем од нај ве ћег су зна ча ја за из бор мо ти ва у пе сма ма ко је 
об ли ку ју со ци јал ни лик Пе сни ки ње у ци клу су. Та ко су, на 
при мер, ком плек сни про пи си по ро дич ног пра ва у Но мо ка-
но ну,21 ко ји ма се ре гу ли шу од но си из ме ђу ро ди те ља и де це, 
и ти ме до ку мен ту је ви со ка свест за ко но дав ца о зна ча ју по-
ро ди це као фун да мен тал не со ци јал не је ди ни це, по ста ли 
ва жна те ма у ра зним тек сто ви ма Пе сни ки ње, на при мер у 
пе сми „За чо бан ку ко ја се по оцу не зо ве“. За шти ту пра ва 
же на Но мо ка нон зах те ва и ван по ро ди це, у јав но сти и пред 
су дом.22 Пе сме са мо ти ви ма на ту те му за у зи ма ју цен трал но 
ме сто ме ђу тек сто ви ма ко је ар ти ку ли ше фи гу ра Пе сни ки ње. 
Та кве пе сме су „За Ма ри је Маг да ле не“, „За се бар ске же не“, 
„За не рот ки ње“, „За Пе сни ки њу зе мљу ста рин ску“, „За Пе-
пе љу гу“. То ме на су прот, пе сме ко је кон сти ту и шу фи гу ру 
Ца ра и од но се се на по ло жај же не у фе у дал ном дру штву, као 
што су „О др жав ној имо ви ни“, „О ол та ру“, „О ка ме но ва њу“, 
„О пре љу би“, итд., ди рект но кон тер ка ри ра ју од ред бе Но мо-
ка но на, а сто је у скла ду са од ред ба ма Ду ша но вог За ко ни ка.

За за шти ту за ро бље ни ка, прог на них, из бе гли ца и за тво-
ре ни ка Но мо ка нон до но си по себ не про пи се. Та кве од ред бе 
су без сум ње ин те гри са не у пе сми „За су жње по ми ло ва не“. 
Но мо ка нон зах те ва та ко ђе бес пре ко ран од нос пре ма те ле сно 
по вре ђе ни ма, оса ка ће ни ма и бо ле сни ма. За оне ко ји се оглу-
ше о те про пи се и вре ђа ју стра дал ни ке из вр га ва ју ћи их ру глу, 

21 Цит. пре ма: Ми о драг Пе тро вић, Крм чи ја Све то га Са ве, 2/1990 
(као у прим. 9), стр. 25–30.

22 Цит. пре ма: Ми о драг Пе тро вић, Крм чи ја Све то га Са ве, 2/1990 
(као у прим. 9), стр. 31–42.
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пред ви ђа ју се ви со ке ка зне. Те од ред бе су сва ка ко ин спи ри-
са ле Пе сни ки њу за пе сму „За исме ва че“. Но мо ка нон оба ве зу-
је пред став ни ке цр кве на дру штве но ан га жо ва ње, да кле оне 
ко ји у дру штву рас по ла жу моћ ном и ути цај ном ре чи, по сту-
ли ра ју ћи „мол бу за ми лост“ код Ца ра као об лик ан га жо ва ња 
про тив ак ту ел них не прав ди, што чи ни и Пе сни ки ња у ци клу-
су, тј. пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић као исто риј ска лич ност 
сво га вре ме на, не мир них и пре лом них 60-их го ди на 20. ве ка.

Слич но Св. Са ви и ње го вим вла ди ка ма, Де сан ка Мак си-
мо вић, као пред став ни ца сло бод не пе снич ке ре чи, сво јим 
лир ским пле до а је ом, фор му ли са ним и оформ ље ним у мо ли-
тва ма и мол ба ма за по ми ло ва ње, има за циљ да у име уни-
вер зал не чо веч но сти мо ти ви ше моћ ни ке сво га до ба, али и 
све љу де, на ху ма не ме ђу соб не од но се, ко ји ма се по шту је ин-
те гри тет и до сто јан ство сва ког чо ве ка, због че га је де ло Тра-
жим по ми ло ва ње сте кло ка рак тер кла сич не естет ске вред но-
сти и ста тус но ве мо рал не ин стан це у срп ској књи жев но сти. 
Сво је пред ста ве пра вед но сти, на ста ле кроз ори јен та ци ју пре-
ма ра но хри шћан ским иде а ли ма фи лан тро пи је, и раз ви је не 
и ис тан ча не кроз ње но ху ма ни стич ко обра зо ва ње, Де сан ка 
Мак си мо вић су прот ста вља др жав ном ре зо ну Ду ша но вог 
За ко ни ка, а ти ме ме то ни миј ски и са вре ме ној ак ту ел ној ствар-
но сти и цен трал ној вла сти у зе мљи у на ве де но до ба.23

Функ ци ја ре цеп ци је Но мо ка но на Св. Са ве у ци клу су 
Тра жим по ми ло ва ње Де сан ка Мак си мо вић оства ре на је кроз 
ак ту е ли за ци ју ра но хри шћан ске уни вер зал не фи лан тро пи је 
и фо ку си ра ње иде о ло ги је јед на ко сти свих љу ди у ак ту ел ном 
тре нут ку ју го сло вен ског дру штва у кри зи, а бу ду ћи да су 
ви зан тиј ски прав ни про пи си осно ва Но мо ка но на, без об зи-
ра што из бор прав них тек сто ва не ода је грч ке про то ти по ве, 

23 Оп шир ни је о то ме Ol ga El ler meyer Ži vo tić, „Ре флек си ствар но сти 
у лир ским ди ску си ја ма с Ду ша но вим За ко ни ком Де сан ке Мак си-
мо вић“, у: На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, 36/2 (2007), 
Бе о град 2007, стр. 365–377.



107

О. Елермајер Животић: Номоканон Св. Саве у функцији претекста циклуса Тражим помиловање Десанке Максимовић

„они су се – ка ко је јед ном при ме ти ла Зла та Бо јо вић – по-
сред но ипак пре ли ли и у по е зи ју Де сан ке Мак си мо вић, да-
ју ћи јој на тај на чин европ ски кон текст“.

Ol ga El ler meyer Ži vo tić (Ham burg)

NO MO KA NON DES HE I LI GEN SA VA IM GE DICHTZYKLUS 
TRA ŽIM PO MI LO VA NJE (ICH BIT TE UM GNA DE) 

VON DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

Zu sam men fas sung
Das Ge set zbuch (Za ko nik, 1459) des Za ren Ste fan Du šan (1308–

1355) und das No mo ka non (1220) des He i li gen Sa va (ca. 1175–1235), 
wur den im Ge dichtzyklus Tra žim po mi lo va nje (Ich bit te um Gna de, 
1964) von De san ka Mak si mo vić re zi pi ert und ihre Tex tkom po-
nen ten in den Zyklu stext ine gri ert. Auf di e se be i den Tex te des ser-
bischen Mit te lal te rrs re ku ri e ren Ge dic hte (68 in sge ammt), die den 
be i den fik ti ven, lyrischen Sprec hfi gu ren des Zyklus, der Fi gur des 
Za ren Du šan und der Fi gur der Dic hte rin, zu ge ord net sind. Im 
vor li e gen den Auf sastz wird der Ver such un ter nom men nac hzu-
we i sen, dass durch In te gra tion von be stim mten Tex tseg men ten des 
No mo ka nons als Träger der Ide o lo gie der chri stlic hen Nächstenliebe 
we sen tlic he Merk ma le und Kom po nen ten der Fi gur der Dic hte rin 
und In hal te, die sie im Zyklus tran spor ti ert, Ge stalt ge win nen und 
funk ti o ni e ren. Durch die Analyse der Mo tiv kom ple xe der Ge dic hte, 
die die Fi gur der Dic hte rin kon sti tu i e ren, wird ge ze igt, wie die 
Ak tu al li si e rung der frühchri stlic hen, uni ver sel len Anthro po lo gie 
und der Ide o lo gie der Gle ic hhe it al ler Men schen vor Gott, die der 
No mo ka non ver tritt, in der ak tu el len Si tu a tion der ju go sla vischen 
ge sellscha ftlic hen Wir klic hke it der 60-er Ja hre des 20. Ja hr hun derts 
re flek ti ert wer den, was die Funk tion der Re zep tion des No mo ka nons 
in De san ka Mak si mo vićs Zyklus auch ist.
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Биља на Дој чи но вић (Бе о град)1

О ГЛА СУ, ПУ ТА ЊИ И МЕ СТУ: 
ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ У КОН ТЕК СТУ 

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ЖЕН СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Ап стракт: Рад се ба ви мо гућ но сти ма ту ма че ња де ла 
Де сан ке Мак си мо вић из ви зу ре женске књи жев но сти. Пр ви 
део ра да по све ћен је по ет ским од ли ка ма збир ке Тра жим по-
ми ло ва ње (1964) бит ним из пер спек ти ве те о ри ја ро да. Спе-
ци фич ност ове збир ке у кон тек сту жен ске књи жев не тра ди-
ци је уочи ла је Си ли ја Хок сворт у књи зи Vo ices in the Sha dows: 
Wo men and Ver bal Art in Ser bia and Bo snia (2000), а у овом 
ра ду би ће де таљ ни је ис тра же на по зи ци ја пе снич ког су бјек-
та у од но су на са го вор ни ка – за ко но дав ца, као и ње не те о-
риј ске им пли ка ци је. У дру гом де лу ра да би ће по ста вље но 
пи та ње о ме сту Де сан ке Мак си мо вић у на цр ту жен ске књи-
жев не тра ди ци је на срп ском је зи ку – књи жен ству. Основ но 
пи та ње на ко је ће рад у овом де лу по ку ша ти да од го во ри је-
сте шта зна чи уво ђе ње у де хи је рар хи зо ва ну исто ри ју жен ске 
књи жев но сти аутор ке ко ја при па да књи жев ном ка но ну и 
чи је је ства ра ла штво за хва ти ло ве ћи део 20. ве ка.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, те о ри је ро да, књи-
жен ство.

1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 178029 Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Књи-
жен ство, те о ри ја и исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском 
је зи ку до 1915. го ди не.



Над целокупним делом Десанке Максимовић

110

Ка да се, 2000. го ди не, по ја ви ла књи га Си ли је Хок сворт 
Гла со ви у сен ци, као по ку шај опи си ва ња жен ске књи жев не 
тра ди ци је на срп ско хр ват ском је зи ку, аутор ки на од лу ка да 
пе сму Де сан ке Мак си мо вић „О је ре си“ из збир ке Тра жим по-
ми ло ва ње пред ста ви као ка ри ку из ме ђу усме не лир ске по е зи-
је – жен ске, да кле, и са вре ме них спи са тељ ки, оста ла је ско ро 
не при ме ће на. Та је од лу ка, ме ђу тим, би ла ви ше стру ко за ни-
мљи ва, на ро чи то ка да се по сма тра из пер спек ти ве тре нут ка 
у ком се ова пр ва исто ри ја срп ске жен ске књи жев но сти по ја-
ви ла. На и ме, књи га Си ли је Хок сворт би ла је пр ва gen der књи-
га ко ја је об ја вље на на Цен трал но е вроп ском уни вер зи те ту; 
аутор ка је до та да пу бли ци у Ср би ји би ла по зна та као пре во-
ди тељ ка Ан дри ћа и Све тла не Вел мар Јан ко вић, а са ма књи га 
је на пи са на на ен гле ском је зи ку, те је исто вре ме но пру жа ла 
основ ни увид о жен ском ства ра ла штву нај ши рој мо гу ћој јав-
но сти ко ја је укљу чи ва ла и за ин те ре со ва не чи та тељ ке (пре 
све га) са про сто ра бив ше Ју го сла ви је. А њих је и те ка ко би ло. 
Од сре ди не де ве де се тих, на и ме, ство рен је хе те ро ге ни фе ми-
ни стич ки про стор у ком су се раз ви ја ле раз ли чи те жен ске 
гру пе и ини ци ја ти ве. Та ко се до го ди ло да су исте, 1995. го ди-
не, по кре ну та два фе ми ни стич ка ча со пи са, Про Фе ми на и Жен-
ске сту ди је. Њи хо ви про фи ли је су би ли раз ли чи ти – пр ви је 
имао у под на сло ву „жен ску књи жев ност и кул ту ру“, а дру ги 
„фе ми ни стич ку те о ри ју“, али су се и пре кла па ли упра во у 
ин те ре со ва њу за фе ми ни стич ку те о ри ју. При то ме је Про Фе-
ми на за по че ла и јед ну из у зет ну ми си ју ру бри ком „Пор трет 
прет ход ни це, у ко јој су пред ста вља не за бо ра вље не спи са тељ-
ке и ин те лек ту ал ке по пут Да ни це Мар ко вић, Јул ке Хла пец 
Ђор ђе вић, Дра ге Де ја но вић, Је ле Спи ри до но вић Са вић, Је ле не 
Ди ми три је вић... Дру гим ре чи ма, за по чет је про цес са гле да ва-
ња жен ске књи жев не тра ди ци је ко ји је ду го остао мо за ич ки. 
Чак је при ли чан број тек сто ва о аутор ка ма из про шло сти по-
чи њао кон ста та ци јом да је то са мо још јед на коц ки ца у мо за-
и ку, ука зу ју ћи ти ме на од су ство це ло ви тог ни за или мре же, 
ко ја би об у хва ти ла оно што се на зи ва ло жен ском тра ди ци јом. 
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Сам тер мин је по зајм љен из фе ми ни стич ке те о ри је ан гло-аме-
рич ког ти па, из оног ње ног сег мен та ко ји је то ком осам де се тих 
го ди на на зван ги но кри ти ком. По јам тра ди ци је де фи ни сан је 
као ства ра ње хро но ло шког ни за аутор ки ко је су по ве за не ме-
ђу соб ним ути ца ји ма, при че му се на сто ји да се по пу не пра-
зни не и про на ђу ка ри ке ко је су не до ста ја ле. Нај ја сни ји при мер 
за то је сте књи га Илејн Шо у вол тер из 1977, Њи хо ва књи жев-
ност: бри тан ске ро ман си јер ке од се ста ра Брон те до До рис 
Ле синг. Аутор ка ове књи ге је ка сни је и ско ва ла тер мин ги но-
кри ти ка. Жен ска књи жев на тра ди ци ја у та квим успе лим 
ре кон струк ци ја ма увек је из два ја на из глав ног књи жев ног 
то ка и пред ста вље на као мар ги на ли зо ва на и не ка но ни зо ва на. 
По не кад су у пи та њу књи жев ни це ко је су има ле за вид ну по-
пу лар ност и ма те ри јал ни при ход од пи са ња, као у слу ча ју 
аме рич ких спи са те љи ца у 19. ве ку ко је је пред ста ви ла Ни на 
Бејм у књи зи Жен ска про за, али су по том не ста ле с књи жев не 
сце не и исто ри је. Ова кви по ду хва ти исто вре ме но су би ва ли 
под у пи ра ни те о риј ским рас пра ва ма о то ме ка ко се де фи ни ше 
пи та ње ква ли те та од ре ђе ног де ла, да ли је ва жни ја ње го ва 
исто риј ска уло га или не ки дру ги ква ли те ти, ка ко се уоп ште 
ства ра ју па ра диг ме зна чај не за чи та ње и вред но ва ње и, на рав-
но, чи тав низ пи та ња у ве зи са ка но ном и жен ском књи жев-
но шћу: да ли је ства ра ње та квог књи жев ног ни за у ства ри 
кре и ра ње кон тра-ка но на, да ли жен ску књи жев ност тре ба 
вра ти ти у ка нон и ка ко, да ли сам ка нон тре ба де ка но ни зо ва-
ти, отво ри ти, ли бе ра ли зо ва ти, или је мо гу ће са чи ни ти не што 
што је на лик ка но ну али ни је ка нон ски? Све су то би ла пи та-
ња ко ја су се по ста вља ла у окви ру за пад не фе ми ни стич ке 
те о ри је, пре све га та ко зва не ан гло-аме рич ке ва ри јан те, и ко ја 
су то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка би ла пре не та и у рас пра-
ве о исто ри ји срп ске жен ске књи жев но сти.

Ка да је Си ли ја Хок сворт у сво јој књи зи као мо гу ћу ка ри-
ку из ме ђу жен ске књи жев но сти у про шло сти и са да шњо сти 
по ста ви ла пе сму Де сан ке Мак си мо вић, тај чин је имао ви ше 
раз ли чи тих им пли ка ци ја. Нај пре ва ља ре ћи да, иако је Си ли ја 
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Хок сворт књи гу пи са ла са ја сном све шћу о раз ли чи то сти и 
мар ги на ли за ци ји жен ске књи жев но сти, она ни је екс пли ци ра-
ла свој те о риј ски оквир. На ме ра те књи ге, ка ко је аутор ка са ма 
из ја ви ла, би ла је да пред ста ви јед ну дру га чи ју Ср би ју од оне 
ко ја је по ста ла по зна та то ком де ве де се тих. Са ма чи ње ни ца да 
ко ри сти тер мин „срп ско хр ват ски“ је зик од ре ђу је и њен од нос 
пре ма ју го сло вен ском пе ри о ду, из ког је та да Ср би ја тек бол но 
из ла зи ла. Књи га је, при се ти мо се, об ја вље на са мо го ди ну да на 
по сле бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА ТО-а. То ком де ве де-
се тих го ди на, фе ми нист ки ње из бив ших ју го сло вен ских ре-
пу бли ка до дат но су по ја ча ле сво ју са рад њу и сво је ве зе, та ко да 
је дух за јед нич ког про сто ра и те ка ко по сто јао у њи хо вом ра ду. 
Књи га Си ли је Хок сворт се са те стра не укло пи ла у фе ми ни-
стич ки на пор с кра ја де ве де се тих, али је ипак до че ка на при-
лич но рав но ду шно у тим кру го ви ма. Као да је чи ње ни ца да 
аутор ка ниг де ни је упо тре би ла тер мин род ни ги но кри ти ка, 
још ма ње фе ми ни стич ка те о ри ја, учи ни ла овај текст пот пу но 
не ви дљи вим на жен ској сце ни. То, сва ка ко, ни је од го ва ра ло 
ствар ном зна ча ју књи ге ко ја је и са да пр ви при руч ник за ис тра-
жи ва ње још увек не до вољ но по зна те стра не срп ске књи жев но-
сти и исто ри је. Уме сто те о риј ских тер ми на и та да већ до бро 
по зна тих по став ки ова квог ис тра жи ва ња жен ске књи жев но сти, 
Си ли ја Хок сворт се опре де ли ла за пе снич ку реч. Њен из бор је 
сва ка ко био про ми шљен. Од лу чив ши се за збир ку Тра жим 
по ми ло ва ње, аутор ка је иза бра ла де ло ко је је пред ста вља ло пре-
крет ни цу у до та да шњем ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић. 
Оно је већ у свом на сло ву и под на сло ву отво ре но бун тов нич ко, 
под ри ва лач ко. Под на слов Лир ске ди ску си је са Ду ша но вим за-
ко ни ком у ства ри је ви ше стру ки ок си мо рон – ни ти ди ску си је 
мо гу би ти лир ске, ни ти се уоп ште, а ка мо ли лир ски, мо гло 
ди ску то ва ти са Ду ша но вим за ко ни ком. Пе снич ки глас ов де 
ин си сти ра на сво јој дру го сти, жен ско сти и мар ги ни ко ја пе-
сни ку при па да по при ро ди ства ри, и са ко је мо же да тра жи и 
оно што ни је мо гу ће. Та ко ђе, у кон тек сту жен ске књи жев не 
тра ди ци је при дев „лир ски“ има и по себ ну ко но та ци ју ко ја је 
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Си ли ји Хок сворт би ла по себ но ва жна – ве зу из ме ђу лир ског 
и жен ског. Аутор ка је уме сто јед ног или ви ше те о риј ских тер-
ми на ода бра ла да нит ко ја по ве зу је усме но ства ра ла штво или 
Је фи ми ји ну по е зи ју са ства ра ла штвом на кра ју 20. ве ка бу де 
ме та фо рич на, и њу је на шла у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић.

Иако би то мо гло да из гле да као ло ги чан из бор, у да том 
кон тек сту и тре нут ку, то ни је би ло та ко. Реч је о ве зи са ка-
но ном – на и ме, уз Иси до ру Се ку лић, Де сан ка Мак си мо вић 
је прак тич но је ди на аутор ка чи је је ме сто у исто ри ји срп ске 
књи жев но сти би ло не у пит но – у Исто ри ји срп ске књи жев но-
сти Јо ва на Де ре ти ћа, на при мер, са мо ове две аутор ке има ју 
ви ше од не ко ли ко ре до ва, од но сно, тре ти ра не су као „ве ли ки 
пи сци“. На из ве стан на чин је та по зи ци ја Де сан ке Мак си мо-
вић у оп штој исто ри ји књи жев но сти би ла пре пре ка да се 
ње но де ло про у ча ва са ста но ви шта фе ми ни стич ких те о ри ја. 
Њу ни је тре ба ло из но ва от кри ва ти, јер ни је ни би ла за бо ра-
вље на, те је јед но став но из о ста вља на чак и из „мо за ич ких 
при сту па“. С дру ге стра не, Де сан ка Мак си мо вић је, чи та на 
као део школ ске лек ти ре још од пр вог раз ре да основ не шко ле, 
из гле да ла чак сум њи во по тој укло пље но сти у оп ште књи жев-
но и сто риј ске то ко ве. Ука зи ва ње на збир ку Тра жим по ми ло-
ва ње као на нит про ву че ну кроз дуг вре мен ски пе ри од на ста-
ја ња жен ске књи жев но сти из гле да ло је мо жда као до каз да 
фе ми ни стич ка те о ри ја не са мо да ни је екс пли цит ни, већ ни је 
ни им пли цит ни оквир књи ге Си ли је Хок сворт.

Али, то ни ка ко ни је тач но. У одељ ку о Де сан ки Мак си-
мо вић, сме ште ном у по гла вљу о по сле рат ним го ди на ма, она 
отво ре но ка же да се ње на ин тер пре та ци ја зна ча ја збир ке Тра-
жим по ми ло ва ње мо же сма тра ти фе ми ни стич ким чи та њем 
(Haw ke sworth 2000, 211). У том истом одељ ку про бле ма ти зу је 
се стал ни при дев кри ти ке уз по е зи ју Де сан ке Мак си мо вић – 
жен стве но и жен ско. Си ли ја Хок сворт осе ћа про бле ма тич ност 
та кве есен ци ја ли за ци је ко ја во ди у пе три фи ка ци ју и ис пра зно, 
сте ре о ти пи зо ва но фра зи ра ње и по ку ша ва да пе сни ки њу од-
бра ни од не пра вед них и, за пра во, не ја сних по јед но ста вљи ва ња. 
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Она с пра вом при ме ћу је да се зна че ње при де ва „жен ски и 
жен стве ни“ јед но став но под ра зу ме ва ло и да ниг де ни је пре-
и спи та но у ко јој је ме ри ја сно шта ти при де ви за пра во зна че. 
По ми шље њу Си ли је Хок сворт, они су су прот ни оно ме што 
је по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић обе ле жа ва ла2.

На овом ме сту се от кри ва у ко јом ме ри је Де сан ка Мак си-
мо вић за и ста би ла од ба че на од стра не фе ми ни стич ке те о ри је. 
Пра ви на чин за афир ма ци ју Де сан ке Мак си мо вић у тер ми ни-
ма ко ји би ње ну жен скост/жен стве ност по др жа ли би ла је 
постструк ту ра ли стич ка ва ри јан та фе ми ни стич ке кри ти ке, 
на зва на и фе ми ни стич ком те о ри јом или ги не зи сом, из ме ђу 
оста лог. Реч је о при сту пу чи је је нај по зна ти је име жен ско пи-
смо. Тај на зив је, на жа лост, и нај ви ше екс пло а ти сан у ме ди ји ма, 
то ли ко да је пот пу но ис пра жњен од пр во бит ног зна че ња ко је 
се од но си на под ри ва лач ки ква ли тет у са мом је зи ку. Жен ско 
пи смо се за сни ва на иде ји раз ли ке чи је је по ре кло још у Со си-
ро вој лин гви стич кој те о ри ји, као еле мен ту пре суд ном за зна-
че ње. У ин тер пре та ци ји по је ди них при пад ни ца жен ског пи сма, 
по пут Лис Ири га рај, на при мер, раз у ме ва ње пој ма жен ског је сте 
есен ци ја ли стич ко, али је увек по ве за но са суб вер зив ним, дру-
га чи јим, оним што на во ди на пре и спи ти ва ње нор ми. То дру-
га чи је је сте дру го у јед ном двој но од ре ђе ном и хи је рар хи зо ва-
ном си сте му, а ка да дру го го во ри, оно ти ме ра за ра утвр ђе ни и 
успа ва ни по ре дак. Тај сим бо лич ки по ре дак се, опет, за сни ва 
на Име ну (или За ко ну) Оца – тер ми ну пре у зе том од Ла ка на. 
Мо же мо ли да за ми сли мо ије дан текст у срп ској књи жев но сти 
ко ји би се сна жни је и од ва жни је за ле тао у под руч је Име на 
(За ко на) Оца од „лир ских ди ску си ја са Ду ша но вим за ко ни-
ком“? Тај пре врат нич ки чин одав но је при ме ћен, и из ра жен 
дис кур сом до ба. Јо ван Де ре тић на зи ва ову збир ку Де сан ке 

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 (Hawke-
sworth 2000, 206–207).
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Мак си мо вић ње ним „пе снич ким вр хун цем“ и „јед ном од ве ли-
ких књи га по е зи је на срп ском је зи ку“ (Де ре тић, 145). Он ука-
зу је на то да се не ке пе сме „од но се на по је ди не па ра гра фе 
Ду ша но вог за ко ни ка, дру ге ва ри ра ју те ме За ко ни ка, док је 
ве ћи на са свим сло бод но до пи са на“ (исто). При то ме се, уоча ва 
Де ре тић, у збир ци „сме њу ју два пе снич ка гла са: глас ца ра за-
ко но дав ца и глас пе сни ки ње ко ја мо ли за по ми ло ва ње. Пр ви 
глас оли ча ва за кон, про пис, нор му, дог му, а дру ги је глас чо-
веч но сти, раз у ме ва ња, бла го сти, до бро те, са ми ло сти. Књи га 
је у це ли ни из раз искон ске на род не прав де и ду бо ке вер но сти 
жи во ту ко ји се оти ма сва ком при ти ску, сва кој дог ми“ (исто).

Са овог ме ста мо гла је да за поч не фе ми ни стич ка ана ли за 
књи ге Де сан ке Мак си мо вић и „жен ско сти“ ње ног гла са. Али, 
ни је. Си гур но да је то ме узрок и ње на бли скост Ми ло ше ви-
ће вој вла сти у по след њим го ди на ма жи во та, али и иде о ло шка 
обо је ност пр вих фа за фе ми ни стич ке кри ти ке ко ја је иза зва-
ла сле пи ло за ствар ни књи жев ни до при нос. Си ли ја Хок сворт 
је, за хва љу ју ћи по гле ду са стра не, из дру ге кул ту ре, мо гла 
лак ше да уочи и раз ло ге за о би ла же ња пе сни ки њи ног де ла, 
као и фе ми ни стич ки по тен ци јал ње не збир ке3.

Ви де ли смо да је сам под на слов збир ке већ до вољ но збу-
њу ју ћи и кон тра дик то ран. Уну тар са мог тек ста без број је 
при ме ра за то су прот ста вља ње сла бог, дру гог, су бал тер ног 
оно ме што је Име (или За кон). Пр во по ми ња ње за ко на као 
за шти те, а не као ка зне, у ве зи је са си ро ма шном же ном

Ку дељ ни ци си ро тој пред на сил ни ком
за ко ни мо ји
би ће уме сто шти та.

(„Про глас“4)

3 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 Не-
шић 2007, стр. 172–177.

4 Сви наводи из збирке Тражим помиловање дати су према Мак си-
мовић, 2005. 



Над целокупним делом Десанке Максимовић

116

За кон на тај на чин по ста је по ре дак, уре ђе но ста ње. Жен ски 
глас у овој збир ци, онај глас дру гог стал но под се ћа на по ти-
сну те, по ни же не, пре не брег ну те, из о ста вље не.

јер ми лост бо га
шти ти нај пре цар ске дво ре
и ко ли бе ку дељ ни ца си ро тих

(„O си ро тој ку дељ ни ци“)

Пе сма ко ју Си ли ја Хок сворт ци ти ра (О је ре си) за сни ва се упра-
во на осе ћа њу бла го сти – она по чи ње ре чи ма „Бла го ра зу ме-
ва ње мо лим“, на ста вља се не жним сли ка ма на ив ног и не ви-
ног по и ма ња све та и за вр ша ва сти хом у ком су де ти ња сто 
и је ре тич но из јед на че ни. Је рес, раз ли чи тост, ве ли ка је те ма 
жен ског пи сма. У овој пе сми, је рес је на лик по гле ду на свет 
де те та ко је још ни је ушло у под руч је За ко на оца, већ пре би-
ва у мај чи ном на руч ју. Оту да не ви ност и све жи на тих сли ка, 
њи хо ва ве за са искон ским, при род ним, ка ко је то опи сао 
Де ре тић. Је дан од раз ло га због ког је Си ли ја Хок сворт иза-
бра ла ову пе сму као ме та фо рич ну нит сво је књи ге по чи ва 
у то ме што она у тој пе сми ви ди ко мен тар чла на 10 Ду ша-
но вог За ко ни ка „И ко се на ђе као је ре тик, жи ве ћи ме ђу хри-
шћа ни ма, да се оже же по обра зу и да се иза гна, а ко би га 
та јио, и тај да се оже же“.5 Ова пе сма, пре ма Си ли ји Хок сворт, 
пред ста вља „ко мен тар свих ап со лу ти стич ких иде о ло шких 
ре жи ма“ (Haw ke sworth, 15). Но, она је и мно го ви ше од то га – 
да се по слу жи мо тер ми но ло ги јом Ју ли је Кри сте ве, та пе сма 
је оли че ње про бо ја се ми от ског, пред сим бо лич ког, тре нут ка 
пре ус по ста вља ња по рет ка, За ко на. То зна чи да је она суб-
вер зив на у од но су на сва ко огра ни ча ва ње ин ди ви ду ал не 
ви зи је и осе ћај но сти.

У кон тек сту ту ма че ња усме ре ног на жен ско у је зи ку и 
у тек сту, пе сма „За не рот ки ње“ де лу је као про грам ски спис. 
Њо ме се тра жи „бла го ра зу ме ва ње“ за же не ис па ле из по рет ка –

5 http://www.dusanov-zakonik.com/
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за же не ко је ни су да ле
бо гу бо жи је ни ца ру ца ре во,
ко је ни су за ни ха ле
у ко лев ци де те,
за не бла го сло ве не

Пе сма чи ни се не ми нов но по ве зу је би о ло шку не плод ност са 
кре а тив но шћу и во ди ка сли ци упра во пе снич ке тра ди ци је, да 
би пе сни ки ња за вр ши ла тај низ упи си ва њем се бе са ме у ње га, 
али чи ном ко ји је пот пу но лич но, ин тим но раз от кри ва ње:

Тра жим по ми ло ва ње, дра ги ца ре,
за оне ко је су од мла до сти ра не
при во ле ле се цар ству по е зи је,
ко је тре пе ре ва здан као бре зе,
и ме се чи ном се за но се као бар ка,
за Је фи ми је,
за све те Те ре зе,
за сва ку Са фо
и Јо ван ку од Ар ка,
за све за не те и не до вр ше не,
и за ме не.

Раз ли чи тост ви зи је Де сан ке Мак си мо вић, нај зад, ука зу је 
се у за вр шној пе сми у ко јој про го ва ра сам но си лац За ко на 
(Име на) – по рет ка, да кле. Ње го во при зна ње о соп стве ној људ-
ској при ро ди, сла бо сти и под ре ђе но сти ви шем по рет ку, пред-
ста вља за вр шни и кључ ни обрт у овој по ет ској збир ци Де-
сан ке Мак си мо вић:

Ја сам цар
и не мам ра шта
си ла зи ти као крв ник ме ђу љу де,
и ма да вла дам по ми ло сти бо га,
ни сам бог да пра штам.

(„О пра шта њу“).

Ти ме је у за вр шним сти хо ви ма збир ке и сам цар опи сан као 
дру ги, раз ре шен бо жан ских ду жно сти. Суб вер зи ја бла го шћу 
до ве де на je до вр хун ца.
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Мо же мо се још јед ном упи та ти ка ко би у ства ри фе ми-
ни стич ко чи та ње до при не ло раз у ме ва њу Де сан ке Мак си мо-
вић. Да ли би то би ло от кри ва ње већ по зна тих ства ри у не што 
дру га чи јем дис кур су? По на вља ње оце на или њи хо во пре о-
кре та ње? У чи та ње по е зи је ко ја се чи ни ла по зна том и об ра-
ђе ном уне ли би се но ви мо мен ти: те ме по пут од но са кре а тив-
но сти и про кре а тив но сти, гла са са мар ги не и пер спек ти ве 
дру го сти, а сва ка ко би се отво ри ле број не мо гућ но сти по-
ре ђе ња са пе сни ки ња ма из раз ли чи тих кул ту ра. Уз врат но, 
фе ми ни стич ка кри ти ка у Ср би ји мо гла је да до би је сна жну 
по твр ду мно гих те за упра во за хва љу ју ћи овој збир ци.

Две де це ни је ка сни је, та про пу ште на шан са да се по е зи-
ја „жен ске по бу не“ про чи та у кљу чу ко ји се сам ну дио, из гле-
да као за ни мљив по да так о са мом вре ме ну. У дру гој де це ни ји 
21. ве ка сам по јам тра ди ци је до би ја пот пу но дру га чи ји об лик 
не го што је то би ло пре два де сет и ви ше го ди на. О жен ској 
књи жев ној тра ди ци ји ви ше се не раз ми шља као o не пре ки ну-
том ни зу у ком ва ља по пу ни ти ла ку не, већ као о струк ту ри 
на лик на мре жу ко ја ни ка да не мо же би ти пот пу но за вр ше на. 
Реч је о но вим ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма ко је су до би ле 
соп стве ну при ме ну у ху ма ни сти ци и на и шле на на ро чи то по-
вољ но тле у обла сти жен ских сту ди ја. Иде је де хи је рар хи за ци-
је и ван ка но нич но сти ожи ве ле су уну тар ди ги тал них ба за 
по да та ка ко је су пре тра жи ве по азбу ци, абе це ди или пред ме ту, 
али го то во ни кад по по зи ци ји уну тар на ци о нал не исто ри је 
књи жев но сти. Са ме ба зе по да та ка има ле су сво је ва жне прет-
ход ни це и ов де, и то у ви ду би бли о гра фи ја. У исто ри ји жен ске 
књи жев но сти на срп ском је зи ку из у зет но ме сто за у зи ма Би-
бли о гра фи ја књи га жен ских пи са ца у Ју го сла ви ји, уре ди ло и из-
да ло Удру же ње уни вер зи тет ски обра зо ва них же на у Ју го сла ви-
ји, Бе о град, Љу бља на, За греб, 1936, на ро чи то део ко ји је ра ђен у 
Бе о гра ду: Би бли о гра фи ја књи га жен ских пи са ца штам па них 
у Вој во ди ни, Ср би ји, Ју жној Ср би ји и Цр ној Го ри до свр шет ка 
го ди не 1935, об ја вље на 1936. го ди не, ко ју је са чи ни ла На де жда 
Пе тро вић. Би бли о гра фи ја је об ја вље на као по ду хват Удру же ња 
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уни вер зи тет ски обра зо ва них же на, осно ва ног кра јем 1927, са 
ци љем да се за шти ти про фе си о нал ни ин те рес же на, да се бо-
ри за њи хов про фе си о нал ни на пре дак и за про ме ну по зи ци је 
же не у гра ђан ском пра ву. Срп ска би бли о гра фи ја би ла је део 
ве ће, уз хр ват ску и сло ве нач ку би бли о гра фи ју. У срп ском де лу, 
ко ји је об ра ди ла На де жда Пе тро вић, би бли о те кар ка На род не 
би бли о те ке, по сто ји азбуч на ли ста ра до ва са ин дек сом име на 
пре во ди тељ ки, уред ни ца и из да ва ча ко ја об у хва та 578 ра до ва; 
азбуч на ли ста пре ве де них ра до ва (ра до ва ко је су пре во ди ле 
же не) ко ја об у хва та 112 ра до ва; спи сак ча со пи са и пу бли ка-
ци ја по хро но ло шком ре до сле ду ко ји об у хва та 63 је ди ни це. 
На кра ју се на ла зи хро но ло шки ин декс за пе ри од 1841–1900. у 
ком је 57 ра до ва из ка те го ри је ори ги нал них, 38 пре во да и де-
вет ча со пи са и пу бли ка ци ја. Ин декс жан ро ва об у хва та пој-
мо ве по пут по е зи је, про зе, дра ме, ет но гра фи је и дру гих, и то 
по себ но за ори ги нал не ра до ве, а по себ но за пре во де.

По узо ру на ту би бли о гра фи ју и све оста ле спи ско ве, ка-
та ло ге и пре гле де жен ске књи жев но сти, фор ми ра на је и ба за 
по да та ка Књи жен ство. На и ме, про је кат Књи жен ство, те о-
ри ја и исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку до 
1915. фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2011. до 2014. 
Циљ про јек та је да ре кон стру и ше исто ри ју жен ске књи жев-
но сти на срп ском је зи ку као и да те о ре ти зу је ње не спе ци фич-
но сти, пре о бли ку ју ћи по сто је ће, углав ном за пад не, пој мо ве 
и мо де ле. На зив про јек та – књи жен ство – ни је нео ло ги зам, 
већ реч за књи жев ност из ду бро вач ког је зи ка6 ко ја сво јим 
по ре клом и зву ча њем по е тич но спа ја основ не еле мен те про-
јек та: књи жев ност и жен ско ства ра ла штво на јед ном је зи ку 
и ње го вим пре те ча ма, као и на сто ја ње да се про на ђе те о риј ски 
го вор ко јим се то ства ра ла штво мо же опи са ти.

Два основ на еле мен та про јек та је су ди ги тал на ба за 
података и ча со пис. Ди ги тал на ба за по да та ка Књи жен ство, 

6 Иво Тартаља, 2008, стр. 8. 
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те о ри ја и исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку 
до 1915. го ди не са др жи по дат ке о ства ра ла штву срп ских књи-
жев ни ца од сред њег ве ка до 1915. го ди не. Реч је о основ ним 
би о граф ским и би бли о граф ским по да ци ма, по да ци ма о пре-
во ди ма, жен ским ча со пи си ма, ве за ма са дру гим књи жев ни-
ца ма, срп ским и стра ним, ме ђу соб ним ути ца ји ма, лин ко ви ма 
ко ји во де ка ди ги та ли зо ва ним тек сто ви ма.

Књи жен ство, ча со пис за сту ди је књи жев но сти, ро да и 
кул ту ре про фи ли сан је као ме ђу на род ни елек трон ски ча со пис 
ко ји ће се од дру гог бро ја на ла зи ти и у ба зи по да та ка EB SCO. 
По ве зан је са ба зом по да та ка Књи жен ство са ко јом де ли исту 
по чет ну адре су, www.knji zen stvo.rs, али и са дру гим елек трон-
ским из во ри ма пре ко лин ко ва у тек сто ви ма. Елек трон ски об-
лик га чи ни ла ко до ступ ним, а при ступ је, као и ба зи, сло бо дан.

Од апри ла 2013. про је кат Књи жен ство је по ве зан и са 
ин фор ма ци о но-тех но ло шким про јек том COBWWWEB (Co-
o pe ra tion Bet we en Wo men Wri ters Wit hin Euro pean Bor ders)7. 
То је ре зул тат ра ни је по ве за но сти са упра во за вр ше ном COST 
ак ци јом IS0901 Wo men Wri ters in Hi story: To ward a New Un der-
stan ding of Euro pean Li te rary Cul tu re, ко ја об у хва та ба зу по да-
та ка о европ ској жен ској књи жев но сти до 1900. го ди не Wo men 
Wri ters in Hi story (www.costwwih.net).8 Про је кат COBWWWEB 
ра ди на ства ра њу европ ске плат фор ме ди ги тал них ба за по-
да та ка за жен ску књи жев ност под на зи вом Вир ту ал на ис тра-
жи вач ка сре ди на (VRE – Vir tual Re se arch En vi ron ment). Про-
је кат је до де ли ла европ ска ор га ни за ци ја CLA RIN Кра љев ском 
ин сти ту ту за исто ри ју у Ха гу, а на ша ба за је ме ђу пет пр вих 
об у хва ће них овом плат фор мом (по ред ба за по да та ка из Хо-
лан ди је, Швај цар ске, Швед ске и Нор ве шке). Ускла ђи ва ње 
ових ба за ви де ће се са ко ри снич ке стра не уто ли ко што ће 

7 http://www.wo men wri ters.nl/in dex.php/COBWWWEB линк од 
12. ма ја 2013.

8 За све до дат не ин фор ма ци је о ба зи по да та ка и ча со пи су обра ти те 
се ре дак ци ји ба зе и ча со пи са на сле де ће мејл адре се: knji zen stvo@ 
fil.bg.ac.rs и knji zen stvo@g mail.com.
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крат ки пре гле ди, по пут овог ко ји са да по сто ји за лич не по-
дат ке у од ред ни ца ма, би ти уве де ни и у по ља за де ло и ре цеп-
ци ју де ла и у ус по ста вља њу лин ко ва ме ђу књи жев ни ца ма 
ко је су се ме ђу соб но чи та ле или по зна ва ле. COBWWWEB ће 
омо гу ћи ти и по ве зи ва ње са дру гим ба за ма по да та ка и по сма-
тра ње ве за са ауто ри ма, не ви ше са мо са аутор ка ма, да би 
ма па књи жев не ре цеп ци је и са рад ње би ла што пре ци зни ја.

Шта то зна чи на пла ну исто риј ског ис тра жи ва ња жен ске 
књи жев но сти и, кон крет но, ме ста и уло ге Де сан ке Мак си-
мо вић у њој? У Би бли о гра фи ји из 1936, она има осам аутор ских 
је ди ни ца и два пре во да са ру ског је зи ка. Ме ђу аутор ским 
је ди ни ца ма је и јед на ње на сту ди ја о Јо ван ки Ор ле ан ки. То је 
тек по че так ње ног при су ства у срп ској књи жев но сти, из у-
зет ног по оп се гу и тра ја њу, на ро чи то ка да је о аутор ка ма реч. 
У ту из у зет ност спа да не са мо об ја вљи ва ње ње них Це ло куп-
них де ла, већ и њи хо ва до ступ ност у елек трон ској фор ми. 
Ти ме је де ло Де сан ке Мак си мо вић пот пу но спрем но за но ву 
фа зу ху ма ни сти ке – ди ги тал ну.

Ка ко уве сти Де сан ку Мак си мо вић у Књи жен ство и ка кве 
би „по ре ме ћа је“ ње но при су ство та мо иза зва ло? Ка кве ре-
зул та те до не ло? У овом тре нут ку о то ме мо же мо го во ри ти 
са мо хи по те тич ки и огра ни че но. По сле ди це би би ле, на при-
мер, по ме ра ње вре мен ске гра ни це, нео п ход ност тран сна ци-
о нал ног умре жа ва ња са аутор ка ма и ауто ри ма из дру гих 
кул ту ра пре ко лич них, иде о ло шких и тра ди ци о нал них ве за 
и уно ше ње но вих ка те го ри ја по треб них за опи си ва ње де ла, 
ме ђу ко ји ма су и жан ров ске. До бит би сва ка ко би ла ве ли ка, 
и сам по јам књи жен ства би, об у хва та ју ћи до са да нај зна чај-
ни ју пе сни ки њу на срп ском је зи ку, на чи нио ве ли ки ко рак на 
пу ту ка ин клу зив ни јем зна че њу.

Пре све га, тре ба ло би по ме ри ти вре мен ску гра ни цу и уме-
сто 1915. го ди не од ре ди ти тре ну так пре ког је Де сан ка Мак си-
мо вић по ста ла при сут на на књи жев ној сце ни. Ако би се гра-
ни ца по ме ри ла до 1965, до вољ но да об у хва ти и збир ку Тра жим 
по ми ло ва ње, ка ко би се он да ба за по да та ка Књи жен ство 
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про ме ни ла? По ме ра ње за по ла ве ка зах те ва ло би да се уве де 
ве ли ки број спи са тељ ки ко је су у том пе ри о ду ства ра ле; да 
се мо дер ни зам осмо три у свим фа за ма ко је је имао на срп-
ском је зи ку; да се ис тра жи ме ђу рат на жен ска књи жев ност, 
као и да се ис пи та књи жев ност соц ре а ли зма, као и дру гих 
фа за до 1965. Де ло Де сан ке Мак си мо вић не би се по сма тра ло 
са ста но ви шта жен ско сти, жен стве но сти и слич них озна ка 
ко је су че сто сте ре о ти по ви. Ин те ре су је нас не што дру го – 
мре жа ко јој оно при па да и ко ју фор ми ра. Ка ко се од ви ја ла 
ре цеп ци ја ње ног де ла?

Де сан ка Мак си мо вић ни је, по сво јој ре цеп ци ји, па ра-
диг ма тич на аутор ка. Она не спа да у круг за бо ра вље них, по-
ти сну тих жен ских гла со ва, те би се мо гло за кљу чи ти да би 
ње но уво ђе ње у ба зу по да та ка до ве ло до то га да се уно се ка-
те го ри је ко је би ва жи ле са мо за њу. Са бра на де ла, це ло куп на 
де ла, ва ри јан те, кри тич ка из да ња, ви ше стру ка из да ња, на-
гра де, све су то по твр де ње ног из у зет ног ста ту са у срп ској 
књи жев но сти и, уз то, ду го трај не ка ри је ре. У срп ској књи-
жев но сти не по сто ји аутор ка ко ја би мо гла да се по ре ди са 
њом у том по гле ду – је ди ни пан дан би јој би ла бу гар ска пе-
сни ки ња Је ли са ве та Ба гр ја на (Ели са ве та Ба гря на 1893–1991). 
При ја тељ ство из ме ђу Де сан ке Мак си мо вић и Је ли са ве те Ба-
гр ја не у ства ри је јед на од оних тран сна ци о нал них мре жа 
ко је су пред мет ис тра жи ва ња уну тар европ ске ба зе по да та-
ка. Оне су се по зна ва ле, дру жи ле, ме ђу соб но чи та ле и пре-
во ди ле. У ан то ло ги ји Бу гар ске по е зи је 20. ве ка ко ју је 1969. 
об ја вио Но лит, Де сан ка Мак си мо вић је пре ве ла де сет Ба гр-
ја ни них пе са ма, док је све оста ле пе сни ке пре вео Вла да Уро-
ше вић. У ан то ло ги ји из 1998. го ди не,9 по но вље на је јед на 
Ба гр ја ни на пе сма у пре во ду Де сан ке Мак си мо вић из 1969. го-
ди не, док су оста ле пе сме ове бу гар ске пе сни ки ње пре ве ли 
Мла де нов и Дун ко ва, ауто ри ан то ло ги је. По ред то га, у пе ри о-
ди ци су об ја вљи ва ни и пре во ди по е зи је мла ђе пе сни ки ње, 

9 Мла де нов, Ма рин, Дун ко ва, Та тја на, 1998.
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Бла ге Ди ми тро ве (1922–2003), Ба гр ја ни не при ја те љи це и 
„на след ни це“. На тај на чин је већ оцр та на мре жа тран сна-
ци о нал них ме ђу у ти ца ја ко ја по ка зу је не ко ли ко за ни мљи вих 
ства ри. Све три пе сни ки ње су пре те жно пи са ле љу бав ну 
ли ри ку и стал но их је пра тио при дев „жен ски“ или „жен-
стве ни“. По ре ђе ње би, ме ђу тим, ука за ло на то ко ли ко су ови 
тер ми ни кли шеи чи је се зна че ње под ра зу ме ва без осно ве – не 
са мо да све три по ме ну те пе сни ки ње има ју ме ђу соб но раз-
ли чи то схва та ње жен ско сти, већ сва ка по себ но, у раз ли чи тим 
ства ра лач ким фа за ма и по је ди нач ним пе сма ма, дру га чи је 
до жи вља ва тај ква ли тет пол но сти. Дру га за јед нич ка тач ка 
ове три пе сни ки ње је сте ства ра ње у со ци ја ли зму – иако је 
со ци ја ли зам у Бу гар ској био раз ли чит од оног у СФР Ју го-
сла ви ји, мно га ис ку ше ња и те шко ће тог пе ри о да би ле су за-
јед нич ке. У ко јој ме ри је њи хо ва по е зи ја ан га жо ва на? У ко јој 
„до дво ра ва ње“? Да ли је ин тим на ли ри ка об лик бек ства од 
ствар но сти? Ка ко су фа зе у раз во ју дру штва и од но са пре ма 
умет но сти ути ца ле на њи хо во ства ра ла штво? Нај зад, тре ћа 
и нај ду бља слич ност је сте она ко ја се ти че сло вен ског по ре-
кла, пра во слав не тра ди ци је и слич ног је зи ка – где и ка ко се 
та бли скост огле да у де ли ма ових аутор ки, пре во ди ма и, уоп-
ште, ли те рар ној ко му ни ка ци ји?

Чи ње ни ца да је ов де реч о познатoj и читанoj пе сни ки њи 
има и те о риј ске им пли ка ци је. На и ме, фор ми ра ње ба за по да-
та ка о књи жев но сти че сто има ис хо ди ште у те о ри ја ма по пут 
„чи та ња на да љи ну“ Фран ка Мо ре ти ја. Мо ре ти се, на и ме, за-
ла же за кван ти та тив ни при ступ ко ји се за сни ва на „кри ти ци 
из дру ге ру ке“ (se cond hand cri ti cism) или „чи та њу на да љи ну“ 
(dis tant re a ding), за раз ли ку од „по мног чи та ња“ ко је пред ста-
вља ин тер пре та ци ју тек ста: „Чи та ње на да љи ну: где да љи на, 
до зво ли те да по но вим, је сте услов зна ња: она омо гу ћа ва да 
се усред сре ди те на је ди ни це ко је су мно го ма ње или мно го 
ве ће не го сам текст: на сред ства, те ма, тро пе – или жан ро ве 
и си сте ме“ (Mo ret ti, 163). Мо ре ти је ва те о ри ја по ка зу је дру гу 
стра ну по ве зи ва ња тех но ло ги је и књи жев но сти – не ми нов ни 
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ре дук ци о ни зам. Чи та ње на да љи ну је не ка вр ста „та го ва ња“ 
тек ста: „И у том слу ча ју ви у ства ри ви ше и не чи та те текст, 
већ чи та те кроз текст, тра же ћи сво је је ди ни це ана ли зе. Тај 
за да так је огра ни чен од са мог по чет ка; то је чи та ње без сло-
бо де“ (Mo ret ti, 168, фу сно та 18). Aли, ов де је реч о то ме да се и 
сва да ља чи та ња од ви ја ју „без сло бо де“ и по уна пред обе ле-
же ним ме сти ма.

Иако је за раз вр ста ва ње и пре глед ност тек сто ва ова кав 
при ступ нео п хо дан, ве ли ко је пи та ње шта та кво ба вље ње 
књи жев но шћу уоп ште зна чи? Че му чи та ње без сло бо де? За што 
књи жев не те о ри је ко је по ти ску ју књи жев ност? У слу ча ју 
Де сан ке Мак си мо вић та ква опа сност не пре ти. При сут на у 
чи тан ка ма, ан то ло ги ја ма, угла збље на, ње на по е зи ја је оп ште 
ме сто срп ске кул ту ре. Она је чи та на пре не го што је раз вр-
ста на и, што је нај ва жни је, чи та на је од ра не мла до сти, ка да 
на ста ју нај трај ни ји ути сци. Дру гим ре чи ма, при су ство Де-
сан ке Мак си мо вић у не кој ба зи по да та ка не би ни ка да мо гло 
да се све де на по тра гу за „је ди ни ца ма ана ли зе“, и за то би оно 
суп тил но, али ја сно, озна чи ло све сла бе тач ке ова квог кон-
цеп та „чи та ња на да љи ну“.

Нај зад, раз вр ста ва ње тек сто ва у ба зи по да та ка Књи жен-
ство, као и у европ ској ба зи по да та ка, за сни ва се на жан-
ров ским по де ла ма. Ова ко обим но де ло, као што је то слу чај 
са де лом Де сан ке Мак си мо вић, не ми нов но би зах те ва ло 
отва ра ње или пре и спи ти ва ње већ по сто је ћих жан ров ских 
ка те го ри ја. Је дан од нај за ни мљи ви јих иза зо ва за Књи жен-
ство био би ро ман Пра де вој чи ца ко ји го во ри о де тињ ству 
јед не де вој чи це у пр во бит ној за јед ни ци. Да ли је то ро ман 
за де цу, или са мо за де вој чи це? Да ли је то не ка вр ста жен-
ског обра зов ног ро ма на, жан ра ко ји је у европ ским окви ри ма 
из у зет но ва жан?

Ба за по да та ка не ну ди од го во ре, ба рем не не про мен љи-
ве – њен за да так је да по мог не да се фор му ли шу пи та ња. Чак 
и ка да од го во ри по сто је, би ло да је реч о жан ров ској кла си-
фи ка ци ји или вред но сној тврд њи, у ба зи по да та ка они мо гу 
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би ти од мах пре фор му ли са ни у пи та ње. По сво јој при ро ди, 
на и ме, ди ги тал на ху ма ни сти ка не про из во ди це ли ну ко ја је 
за вр ше на, за о кру же на ни ти ко нач на – она ра чу на на отво-
ре ни низ, мре жу у фор ми ра њу, стал но по ста вља ње пи та ња. 
Оту да би и за са мо де ло Де сан ке Мак си мо вић ула зак у ба зу 
по да та ка био иза зов стал ног чи та ња и пре и спи ти ва ња, ди на-
мич не, а не ста тич не, не про мен љи ве „це ло куп но сти“. С дру ге 
стра не, уво ђе ње Де сан ке Мак си мо вић у књи жен ство отво-
ри ло би про стор за об у хват ни је зна че ње овог пој ма – це ло-
куп ни апа рат у ве зи са де лом јед не ка но ни зо ва не аутор ке, од 
хро но ло ги ја до би бли о гра фи ја, од са мог де ла до већ ура ђе них 
ис тра жи ва ња, зах те вао би про ми шља ње по сто је ћих и уво-
ђе ње но вих ка те го ри ја опи са. У овом тек сту на сто ја ла сам да 
ука жем на не ке од мо гу ћих пра ва ца у том про це су, али би тек 
прак тич на при ме на по ка за ла ка ква то „ме ста раз ли ке“ отва-
ра де ло Де сан ке Мак си мо вић у ди ги тал ној исто ри ји жен ске 
књи жев но сти на срп ском је зи ку. Јед но је си гур но – у тре нут-
ку ка да ње на це ло куп на де ла би ва ју об ја вље на и у ди ги тал ном 
об ли ку, не мо же мо и не тре ба да се ба ви мо са мо пи та њем 
жен стве но сти и жен ско сти у ње ној по е зи ји и про зи. Иза зо ви 
ко је Де сан ка Мак си мо вић по ста вља мно го су ве ћи и уз бу дљи-
ви ји од пре би ра ња по сте ре о ти пи ма.
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Bi lja na Doj či no vić (Be o grad)

ABO UT VO I CE, PATH AND PLA CE: 
DE SAN KA MAK SI MO VIĆ IN THE CON TEXT 

OF WO MEN’S WRI TING

Sum mary
The pa per is fo cu sed on the pos si bi li ti es of in ter pre ta tion of the 

work by De san ka Mak si mo vić from the per spec ti ve of wo men’s 
wri ting. Its first part is de vo ted to a num ber of tra its of her po e try 
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col lec tion I am Se e king a Par don (1964), im por tant from the po int 
of vi ew of gen der the o ri es. The po ten tial im por tan ce of this col-
lec tion for the wo men’s li te rary tra di tion was no ted by Ce lia Haw-
ke sworth in her bo ok Vo i ces in the Sha dows: Wo men and Ver bal 
Art in Ser bia and Bo snia (2000). This pa per pays mo re de ta i led 
at ten tion to the po si tion of the po e tic su bject in re la tion to the 
in ter lo cu tor – the aut hor of the co dex, as well as the the o re ti cal 
im pli ca ti ons of that po si tion. The se cond part of the text ra i ses 
qu e sti on abo ut the pla ce of De san ka Mak si mo vić in the outli ne 
of wo men’s li te rary tra di tion in Ser bian lan gu a ge – knji žen stvo. 
The ba sic is sue is what wo uld hap pen if the ca no ni zed wo man 
aut hor, of a very long li te rary ca re er, en te red the non-hi e rar chi cally 
con struc ted hi story of wo men’s wri ting.





129

Са ња Ма цу ра (Ба ња Лу ка)

НА РА ТИВ И ЛИ КО ВИ У РО МА НУ 
ОТВО РЕН ПРО ЗОР ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: Овај рад ну ди на ра то ло шку ана ли зу ро ма на 
Отво рен про зор Де сан ке Мак си мо вић, са по себ ним ак цен том 
на од нос из ме ђу на ра ти ва, ли ко ва, фа бу ле и вре ме на у на ве-
де ном на ра тив ном тек сту.

Кључ не ри је чи: Де сан ка Мак си мо вић, ро ман, на ра тив, 
лик, ври је ме, на ра тор, по сту пак.

1.
На по мен Де сан ке Мак си мо вић, пр ва асо ци ја ци ја ко ја се 

ја вља је сте ње на по е зи ја. Го то во ни ко и не по ми сли на то да је 
пи са ла и ро ма не и при по ви јет ке, а број ра до ва о њи ма је ве о-
ма ма ли и чи ни са мо не зна тан дио цје ло куп не ли те ра ту ре 
на пи са не о овој ве ли кој књи жев ни ци. У ње ној обим ној Би-
бли о гра фи ји ко ја је об ја вље на у скло пу Це ло куп них де ла Де-
сан ке Мак си мо вић 2012. го ди не, тек сто ва ко ји се ба ве ро ма-
ни ма има је два два де се так. Нај о збиљ ни ји по ду хват у сми слу 
про у ча ва ња ње не про зе је сте Про за Де сан ке Мак си мо вић – 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па „Де сан ки ни мај ски раз го-
во ри“, одр жа ног 14, 15. и 16. ма ја 1999. го ди не (Бе о град, Ва ље-
во, Бран ко ви на). Основ ни ар гу мент ко јим је прав да но од су ство 
ана ли за Де сан ки не про зе је да она „не до се же ви си не ње ног 
пе снич ког де ла и да пред ста вља не у спе ли по ку шај ве ли ке 
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пе сни ки ње да сво ју има нент но лир ску из ра жај ност пре то чи 
у при по ве дач ки ис каз“1. Ипак, ну жно се по ста вља пи та ње да 
ли је баш мо гу ће да спи са те љи ца чи ја је по е зи ја то ли ко до бра 
мо же пи са ти про зу ко ја је то ли ко осред ња (или ни је до бра).

Де сан ка Мак си мо вић је об ја ви ла три ро ма на: Отво рен 
про зор (1954), Бун то ван раз ред (1960) и Не за бо ра ви ти (1969), 
че ти ри збир ке при по ви је да ка: Лу ди ло ср ца (1931), Ка ко они 
жи ве (1935), Стра шна игра (1954) и Хо ћу да се ра ду јем (1965), 
те два де се так при по вје да ка ван збир ки. Сва ње на про зна дје-
ла, сма тра Ана Ћо сић Ву кић, „сво јим те мат ским са др жа јем 
из ра жа ва ју нај оп шти је од ред ни це сли ке све та ње не по е зи је: 
на гла ше ну лир ску осе ћај ност, ви со ку етич ност, чо ве ко љу бље 
и ро до љу бље“2. Те мат ски, ови про зни тек сто ви ме ђу соб но су 
ве о ма раз ли чи ти. Ка да из тог кру га из дво ји мо са мо ро ма не 
и упо ре ди мо их те мат ски, ви ди мо да се ба ве ве о ма раз ли чи-
тим те ма ма, од ту бер ку ло зе до стре ља ња Ср ба у Кра гу јев цу 
1941. го ди не. У овом ра ду ће мо по ну ди ти на ра то ло шку ана ли-
зу Де сан ки ног ро ма на Отво рен про зор3, са по себ ним ак цен том 
на од нос из ме ђу на ра ти ва и ли ко ва, те фа бу ле и ор га ни за ци је 
вре ме на у ње му. Ро ман је штам пан „са мо је дан пут у из да њу 
„Ми нер ве“, Су бо ти ца – Бе о град, 1954, 327 стр.“, а аутор ка га 
„ни је укљу чи ла у ју би лар но из да ње Са бра них де ла, књ. 7, 
Но лит, 1969“4. О ње му је на пи са но ма ло тек сто ва, углав ном 

1 Ана Ћо сић Ву кић, „Ег зи стен ци јал на ак ту ел ност ро ма на“ Не за бо-
ра ви ти у: Про за Де сан ке Мак си мо вић – збор ник ра до ва са на уч ног 
ску па „Де сан ки ни мај ски раз го во ри“, одр жа ног 14, 15. и 16. ма ја 
1999. го ди не (Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на), За ду жби на „Де сан ка 
Мак си мо вић“, Бе о град, 2001, 5.

2 Исто.
3 Све ци та те из из во ра на во ди мо пре ма из да њу: Де сан ка Мак си мо-

вић, Отво рен про зор, Це ло куп на де ла, том 4, За ду жби на „Де сан ка 
Мак си мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2012, те број стра ни це сто ји уз ци тат. (С. М.)

4 Ви ди у: По себ не на по ме не, Де сан ка Мак си мо вић Це ло куп на де ла, 
том 4, За ду жби на „Де сан ка Мак си мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, 
За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2012, 785.
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при ка за. Остао је, као и оста ла ње на про зна дје ла, у сјен ци 
по е зи је. Ипак, отва ра се за ана ли зу у ви ше аспе ка та, од ко јих 
смо за овај рад иза бра ли од нос из ме ђу на ра ти ва и ли ко ва.

2.
У сва ком књи жев ном дје лу ли ко ве5 (cha rac ters)6 је нео п-

ход но по сма тра ти са сви је шћу о то ме да су они ар ти фи ци јел-
на тво ре ви на пи шче ве ма ште и ње го вог ума. Ма ко ли ко они 
ли чи ли на „пра ве“ љу де, њи хов од раз у књи жев но сти ни је 
ства ран. Па ипак, „књи жев ност пи шу љу ди и она је на пи са на 
о љу ди ма и за љу де“, па ни је слу чај но то што „ни ко ни је ус пео 
на пра ви ти пот пу ну и ко хе рент ну те о ри ју о ли ко ви ма“7. О ли-
ко ви ма уну тар на ра тив ног тек ста са зна је мо на ви ше на чи на – 
опи сом, кроз ми сли, ди ја ло ге и за пи се дру гих ли ко ва, пре ко 
ре ак ци ја ко је у дје лу ви ди мо, на осно ву при пад но сти ли ка 
од ре ђе ној дру штве ној струк ту ри, кон фе си ји или пак по по-
ли тич ком опре дје ље њу ко је им на ра тор при пи су је. Ли ко ви у 
на ра тив ним тек сто ви ма, на осно ву пру же них ин фор ма ци ја 
о њи ма, мо гу у из вје сној мје ри би ти пред ви ди ви. Ка да се по-
ја ви пр ви пут у тек сту, лик је за ствар ног чи та о ца не по зна-
ни ца. Ин фор ма ци је ко је пру жа на ра тор че сто би ва ју не пра-
вил но схва ће не, те је оно на че му пи сац ин си сти ра углав ном 
бар још јед ном у тек сту по но вље но, те је је дан од прин ци па у 
об ли ко ва њу ли ко ва по на вља ње. Осим по на вља ња, у град њи 
ли ка бит но мје сто за у зи ма и аку му ла ци ја од ре ђе них ње го вих/
ње них ка рак те ри сти ка. Аку му ла ци јом се на из глед не по ве за-
не ин фор ма ци је о ли ку ме ђу соб но на до пу њу ју. Ови по да ци 

5 Пре ма: Са ња Ма цу ра, На ра тив ни ла ви ринт – Ула зак, НУБ РС, 
Ба ња Лу ка, 2012.

6 Cha rac ter, Ro u tled ge Encyclo pe dia of Nar ra ti ve The ory, на ве де но из да-
ње, 52–57; Ge rald Prin ce, A Dic ti o nary of Nar ra to logy, 2003, 12–13; 
Mi ke Bal, Na ra to lo gi ja, Be o grad, 2000, 157–172; Šlo mit Ri mon Ke nan, 
Na ra tiv na pro za, Be o grad, 2007, 77–91; Lik, Vla di mir Bi ti, Poj mov nik 
su vre me ne knji žev ne ter mi no lo gi je, Za greb, 1997, 204–207.

7 Mike Bal, Naratologija, наведено издање, 96.
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мо гу про ћи нео па же но та мо гдје ни је ја сна пи шче ва ин тен-
ци ја да их по ве же ка ко би за јед но да ли ја сну сли ку. Осим 
по на вља њем и аку му ла ци јом, пи сац ли ко ве гра ди и кроз 
њи хов од нос пре ма дру гим ли ко ви ма и пре ма се би из ра ни-
јег на ра тив ног вре ме на. Тај од нос мо же би ти при ка зан кроз 
слич но сти и кон тра сте. Че твр ти прин цип у об ли ко ва њу ли-
ко ва (уз по на вља ње, аку му ла ци ју и од нос) је сте тран сфор ма-
ци ја. Она под ра зу ми је ва про мје ну ли ка (фи зич ку или пси хо-
ло шку) уну тар при че. При об ли ко ва њу ли ко ва, ствар ни пи сац 
је на ра тив ном си ту а ци јом и при ро дом на ра то ра огра ни чен 
у пла си ра њу из во ра ин фор ма ци ја. Мо гу ће су три оп ци је: лик 
сам при по ви је да о се би и сво јим ка рак те ри сти ка ма као лик-
на ра тор; екс тер ни на ра тор са оп шта ва ин фор ма ци је о ли ку и 
ње го вим ка рак те ри сти ка ма и из по сту па ка ли ка се из во де 
за кључ ци о ње му и ње го вим ка рак те ри сти ка ма. Под ути ца јем 
ра до ва Јо зе фа Ју е на8, Шло мит Ри мон Ке нан сма тра да по сто-
је два основ на ти па тек сту ал них ин ди ка то ра ка рак те ра: (ди-
рект но) не по сред но де фи ни са ње и (ин ди рект но) по сред но 
пред ста вља ње. „У пр вом слу ча ју, осо би на се име ну је по мо ћу 
при де ва, ап стракт не име ни це или не ке дру ге вр сте име ни це, 
или це лим ис ка зом. У дру гом слу ча ју, ме ђу тим, осо би не се 
не име ну ју већ се на раз ли чи те на чи не при ка зу ју и ег зем пли-
фи ку ју, та ко да се чи та о цу оста вља да из во ди за кључ ке о 

8 Ра до ви Јо зе фа Ју е на пи са ни су и об ја вљи ва ни на хе бреј ском и 
ни су, осим по не ког са жет ка, пре ве де ни на ен гле ски је зик. У њи ма 
се по себ но ба ви пи та њи ма ли ка у на ра тив ном тек сту. Дио ње го вих 
раз ми шља ња на шла сам у тек сту Ewen & Ri mon Ken nan, Mo dern 
Ap pro ac hes to Cha rac ter Re con struc tion, ко ји је об ја вљен у књи зи 
Ruth She ri dan, Re tel ling Scrip tu re: ’The Jews’ and the Scrip tu ral Ci ta-
ti ons in John 1:19–12:15, Austra lian Cha to lic Uni ver sity, 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.).
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осо би на ма ко је су им пли ци ра не“9. Ди рект но при ка зи ва ње је 
ве о ма че сто у књи жев но сти и сма тра се та квим са мо ако до-
ла зи од нај а у то ри та тив ни јег на ра то ра (или на ра тор ског гла-
са) у на ра тив ном тек сту. Ин ди рект но пред ста вља ње је при-
сут но ка да се не ка осо би на не спо ми ње, већ се по ка зу је и 
об ја шња ва на не ке дру ге на чи не (рад њом, го во ром, опи сом 
спо ља шњег из гле да ко ји не ка да го во ри сам за се бе, а не ка да 
на ра тор на гла ша ва по ве за ност спо ља шњег опи са и не ке дру-
ге осо би не...). Ка да је у пи та њу пред ста вља ње пу тем рад ње, 
мо гу ће је раз ли ко ва ти из вр ше ње не у о би ча је не рад ње, из вр-
ше ње уоби ча је не рад ње (ње но по на вља ње), не из вр ша ва ње 
уоби ча је не рад ње, не из вр ша ва ње оче ки ва не рад ње, те раз-
ми шља ње ко је прет хо ди ње ном чи ње њу или не чи ње њу. Нпр. 
ка да не ки лик у од ре ђе ним ин тер ва ли ма, го то во ри ту ал но 
из вр ша ва не ку рад њу, па јед ном про пу сти да је то учи ни; ка-
да не ки лик про пу шта да учи ни оно што је оче ки ва но да учи-
ни; ка да не ки лик мно го раз ми шља о не че му, али то не ре а-
ли зу је, та да чин раз ми шља ња че сто ука зу је на скри ве ну 
осо би ну тог ли ка и на го вје шта ва ствар не или мо гу ће узро ке 
за ње но скри ва ње. Ка да је у пи та њу пред ста вља ње пу тем го-
во ра, он на осо би ну ли ка мо же ука зи ва ти сво јим са др жа јем, 
али и фор мом у ко јој је ис ка зан. Кроз раз го вор, ње гов са др жај, 
тон и об лик из ме ђу два ли ка мо гу ће је ка рак те ри са ти и лик 
ко ји го во ри и оно га ко ме го во ри. Ка да је го вор ин ди ви ду а-
ли зо ван, ње го ва фор ма и стил мо гу упу ћи ва ти на мно го то га 
– нпр. по ри је кло, ет нич ку при пад ност, при пад ност од ре ђе-
ном дру штве ном ста ле жу, про фе си ју, ни во обра зо ва ња и сл. 
Стил го во ра не ка да упу ћу је и на ин ди ви ду ал не осо би не ли ка, 
а не са мо оп ште од ред ни це. Нај че шћи на чин за упу ћи ва ње 
на ка рак те ри сти ке не ког ли ка од у ви јек је био ње гов фи зич ки 
из глед. У ве зи са тим, тре ба на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу 
оних осо би на ли ка на ко је он мо же и оних на ко је он не мо же 
ути ца ти. Из ме ђу ви зу ел них еле ме на та ли ка на ко је он не мо же 

9 Šlomit Rimon Kenan, Narativna proza, наведено издање, 77.
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ути ца ти10 (по пут из гле да и ду жи не но са, ви си не, об ли ка гла-
ве, уши ју, уса на и сл.) и ње го вих ка рак тер них осо би на не ка да 
по сто ји ве за, а не ка да је она са мо на го ви је ште на и ука зу је на 
не што дру го. За ана ли зу ли ка ва жни ја је она гру па ви зу ел них 
осо би на на ко је је мо гу ће ути ца ти, те ту по сто ји усло вље ност 
(ка у зал ност – Ју е нов тер мин, С. М.)11 из ме ђу њих и ка рак те ра 
ли ка. Не ка да је осо би на ко ја ни је ви зу ел ног ка рак те ра при-
пи са на ли ку као цје ли ни, а има дру го зна че ње што Ју ен на-
зи ва ’при вид ним опи сом’ ко ји је че сто си нег дох ског ка рак-
те ра. У из град њи ка рак те ра ли ка пар ти ци пи ра и ње го во 
окру же ње, ко је је је дан од ме то ни миј ских ин стру ме на та на-
ра то ра. Још је дан од на чи на за ка рак те ри за ци ју ли ко ва је и 
ана ло ги ја. Док је Ј. Ју ен тре ти ра као не за ви сан тип ка рак те-
ри за ци је, Ш. Ри мон Ке нан је сма тра до пу ном ка рак те ри за-
ци ји12, али је обо је ви де као тек сту ал ну ве зу ко ја не за ви си од 
ка у зал но сти у на ра тив ном тек сту. На ко ји год на чин до при-
но си ла ка рак те ри за ци ји ли ка (име ном, пеј за жом или ана ло-
ги јом из ме ђу ли ко ва са мих), ана ло ги ја на гла ша ва слич ност 
или раз ли чи тост из ме ђу еле ме на та ко ји је тво ре и мо же би ти 
екс пли цит на (ја сно ис ка за на) или им пли цит на (отво ре на за 
то да је чи та лац сам на ђе). Пеј саж ни је чо вје ко ва ру ко тво ри-
на, па је у функ ци ји об ли ко ва ња ли ко ва при су тан ви ше на 
ни воу фа бу ле и при че, а ма ње дје лат ног прин ци па ли ко ва. 
Он че сто ко ре спон ди ра не са мо са ка рак те ром, не го и са тре-
нут ним рас по ло же њем ли ко ва. Ана ло ги ја из ме ђу ли ко ва 
че ста је у књи жев но сти. До ње до ла зи, нпр. ка да су два ли ка 
си ту и ра на у слич на окру же ња и окол но сти ко је апо стро фи-
ра ју слич но сти или раз ли ке из ме ђу њи хо вих ка рак те ра.

10 Или бар није могао утицати до појаве естетске хирургије (о. п. С. М.).
11 Ј. Ewen & S. Ri mon Ken nan, Mo dern Ap pro ac hes to Cha rac ter Re con-

struc tion, ко ји је об ја вљен у књи зи Ruth She ri dan, Re tel ling Scrip-
tu re: ’The Jews’ and the Scrip tu ral Ci ta ti ons in John 1:19–12:15, на ве-
де но из да ње.

12 Исто и Šlomit Rimon Kenan, Narativna proza, наведено издање, 86.
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3.
Ро ман Отво рен про зор има не у о би ча је но ве ли ки број 

ли ко ва – пре ко се дам де сет13. Не са мо да су број ни, они су и 
ве о ма ра зно вр сни, ка ко по свом по ри је клу, ни воу обра зо ва-
ња, со ци јал ном и ма те ри јал ном ста ту су, ка рак те ри ма и ин-
те ре со ва њи ма. Об у хва та ју при пад ни ке го то во свих со ци јал-
них сло је ва – од си ро ма шних рад нич ких по ро ди ца, до 
ми ни стра у вла ди. Ка да се има на уму ово ра зно ли ко мно-
штво, при је не го што се при сту пи чи та њу Отво ре ног про зо-
ра, по ста вља се пи та ње ко ја би то те ма, а да ни је у пи та њу рат, 
би ла та ко об у хват на да их у се бе све ин кор по ри ра. Од го вор 
је из не на ђу ју ћи за сва ко га ко по пр ви пут чи та овај ро ман 
– та те ма је ту бер ку ло за! Те ма на пр ви по глед ни ма ло ли те-
рар на, а са Де сан ки ним те мат ским кру гом го то во не спо ји ва. 
Ипак, по пут ра та, бак те ри ја ту бер ку ло зе не при зна је дру-
штве не сло је ве и сво је жр тве би ра без ми ло сно. Што је не ко 
мла ђи, ње жни ји, бак те ри ја је су ро ви ја. Што је око ли на скло-
ни ја то ме да се пре тва ра ка ко је све уре ду, бо лест је смр то-
но сни ја. Ма ко ли ко ова те ма из гле да ла нео бич на и ар ха ич на, 
из не на ђу је ме ди цин ска чи ње ни ца да је и да нас ви ше од дви-
је ми ли јар де љу ди за ра же но бак те ри јом Mycobacterium tu-
berculosis и да се го ди шње њи хов број уве ћа ва за де вет ми-
ли о на. Из те пер спек ти ве гле да но, те ма ту бер ку ло зе од јед ном 
ви ше не зву чи ни ар ха ич но, ни не ак ту ел но14. С тим у ве зи је 
и на ра тив но ври је ме у овом ро ма ну, јер се вре мен ски оквир 
са мо на слу ћу је, а ни гдје не апо стро фи ра. Је ди на тем по рал на 
од ред ни ца је го то во не при мјет но на во ђе ње Пр вог свјет ског 
ра та, што ука зу је на то да је по сли је ње га усли је дио и Дру ги. 
У ме ђу рат ном вре ме ну, Пр ви свјет ски рат је на зи ван Ве ли ким 

13 У Регистру имена ликова које нуде Целокупна дела Десанке Мак-
си мовић, том 4, нав. издање, 811–812 има их 75.

14 Основ на раз ли ка је у то ме што је у ври је ме о ко јем је ро ман на пи-
сан ова бо лест ли је че на хи рур шки и симп то мат ски, а да нас су у 
упо тре би ан ти би о ти ци.
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ра том, а не пр вим и то „ис кли зну ће“ у тек сту је ути цај вре-
ме на у ко јем је ро ман пи сан (об ја вљен је 1954) на пре зен та-
ци ју вре ме на о ко јем се пи ше. Не ин си сти ра ње на вре ме ну 
де ша ва ња да је но ту уни вер зал но сти при ка за ним до га ђа ји ма, 
јер ти ме што ни су ка у зал но ве за ни за од ре ђе но ври је ме по-
ста ју отво ре ни за вре ме на ко ја до ла зе.

По ступ ци у об ли ко ва њу ли ко ва у уској су по ве за но сти 
са по зи ци јом на ра то ра у на ра тив ном тек сту. У Отво ре ном 
про зо ру, на ра тор је екс тер ни15, што до пу шта пот пу ни увид у 
уну тра шњи сви јет свих ли ко ва, без ре стрик ци је. Ипак, та 
на ра ци ја ни је у пот пу но сти објек ти ви зи ра на и да та са нео-
п ход не дис тан це, јер се на по је ди ним мје сти ма у на ра тив ном 
тек сту гу би гра ни ца из ме ђу објек тив не на ра ци је и лич не 
си ту а ци је (при мје ра је мно го, на во ди мо два):

„Све на по ре хи ги је ни ча ра да код на ро да про бу де здрав-
стве ни сми сао сма трао је су ви ше сла бим пре ма стра хо-
ви тој сна зи ко јом је бо лест по сле Пр вог свет ског ра та 
јур ну ла на наш [умјесто ње гов, о. п. С. М.] мла ди, пре-
те жно се љач ки на род.“ (стр. 10)
„Же лео је да на јед ном пре ско чи мо [умјесто пре ско че, 
о. п. С. М.] ве ко ве по сле ко јих је ве ро вао да ће мо и ми 
по ста ти иму ни.“ (стр. 11)

До по ло ви не ро ма на, го то во на сва кој или сва кој дру гој 
стра ни ци овог оби мом не ма лог на ра тив ног тек ста, уво ди се 
по је дан но ви лик, и то та ко да се ду го не на зи ре ње го ва по-
ве за ност са оста лим ли ко ви ма. У дру гој по ло ви ни ро ма на 
сви ли ко ви би ва ју све де ни под ра ван бо ле сти ко ја их по ве-
зу је, би ло за то што су обо ље ли, би ло за то што је обо лио не-
ко њи ма бли зак, или се про тив бо ле сти бо ре као ље ка ри или 
као по ли ти ча ри, за не ке ли ко ве се от кри ва да су бо ло ва ли и 
оздра ви ли, али тек на кон што се на ђу у кон так ту с не ким код 

15 По зи ци ју на ра то ра по сма тра мо кроз при зму тер ми но ло ги је Ми ке 
Бал (екс тер ни на ра тор, на ра тор свје док и на ра тор ве зан за лик) 
(о. п. С. М.).
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ко га пре по зна ју сип то ма ти ку ту бер ку ло зе. С об зи ром на 
екс тер ну по зи ци ју на ра то ра, ко ја му до зво ља ва при ступ све-
му у исто ври је ме, при мје ћу је се да су ли ко ви у на ра тив ни 
текст уво ђе ни до ста ша бло ни зи ра но – на кон фи зич ког опи-
са сли је ди кра так пре глед дру штве ног ста ту са и ак тив но сти 
да тог ли ка, те је у тим сег мен ти ма фо ка ли за ци ја све де на на 
ми ни мум. Ви ше не го ди рект ни опи си, ли ко ве осли ка ва ју 
њи хо ви ме ђу соб ни од но си, да ти де скрип тив но, кроз ток ми-
сли на сјед ни ци ви је ћа Ме ди цин ског фа кул те та. То се по-
себ но од но си на уни вер зи тет ску про фе сор ску за јед ни цу 
чи ји су при пад ни ци име но ва ни без пре фик са про фе сор или 
док тор, без име на, са мо пре зи ме ни ма (Жар ко вић, Си мић, 
Мар ков, Па шко вић, Сте ва но вић и сл.). Њи хо ве ме ђу соб не 
ре ла ци је исто вре ме но осли ка ва ју ус ко ум ност, за тво ре ност 
у ма ле, уре ђе не свје то ве, уну тар ко јих су се би са ми све и свја, 
а у ко је се ни ко осим њих са мих не укла па. На рав но, ти про-
фе сор ски свје то ви су из ра зи то ме ђу соб но ин ком па ти бил ни 
што се од ра жа ва ка ко на њи хо ве ме ђу соб не од но се (ако је о 
од но си ма уоп ште и мо гу ће го во ри ти, ви ше је у пи та њу при-
вид на ко ег зи стен ци ја), та ко и на успјех свих њи хо вих по је-
ди нач них те о ри ја о то ме ка ко је мо гу ће по би је ди ти ту бер ку-
ло зу. Овај слој ли ко ва по слу жио је за бес по штед ну кри ти ку 
дру штве них од но са у ко ји ма је ту ђи не у спјех ва жни ји и од 
вла сти тог успје ха, чак и ка да је у „игри“ по ку шај ис кор је њи-
ва ња опа ке бо ле сти.

Дру ги слој су ље ка ри и ме ди цин ско осо бље у са на то ри-
ју му. За раз ли ку од уни вер зи тет ских про фе со ра, они су опи-
са ни кроз ме ђу соб не ди ја ло ге, а не уну тра шње мо но ло ге о 
дру ги ма. И код њих не до ста ју ти ту лар ни пре фик си, да та су 
пре зи ме на (Сте ва но вић, Ива но вић, Пе рић, Зајц, Кар ган, 
Ми ли шић), али уз њих иде и до дат но сло је ви то ни јан си ра ње. 
То ни јан си ра ње по чи ва на од но су пре ма про фе си ји и Хи по-
кра то вој за кле тви, пре ма па ци јен ти ма и по ро ди ци, та ко се 
ме ђу њи ма на ла зе фа на тич ни по бор ни ци бор бе про тив ту-
бер ку ло зе (Сте ва но вић), од лич ни хи рур зи ко ји на сту па ју 
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ал тру и стич ки и све сво је зна ње ста вља ју у слу жбу др жа ве 
ко ја их тре ба, без об зи ра на ни во за ра де и усло ве жи во та и 
ра да (Ива но вић, Зајц), али и они ко ји отво ре но при зна ју „да 
ће у са на то ри ју му се де ти са мо док ње му тре ба“ (стр. 63), док 
не на у че све што им тре ба за по кре та ње при ват не прак се на 
ко јој ће за ра ђи ва ти (Ми ли шић). Овом сло ју ли ко ва при па-
да ју и ље ка ри ко ји сво јом не струч но шћу и од би ја њем да при-
зна ју да се не уми ју из бо ри ти са озбиљ ним бо ле сти ма у смрт 
во де па ци јен те, до кра ја им на пла ћу ју ћи сва ку сво ју по сје ту 
(до ма ћи ље кар, чи чи ца Пе тро вић). И ме ђу ље ка ри ма има 
бо ле сни ка ко ји се бо ре не са мо са ту бер ку ло зом код сво јих 
па ци је на та, не го и код се бе са мих, али и код чла но ва сво јих 
нај у жих по ро ди ца (Ива но вић, Сте ва но вић, Не да). У њи хо вом 
опи си ва њу че сте су ре ми ни сцен ци је ко је има ју функ ци ју 
пунк ту ал них ре тро вер зи ја и ко је по пу ња ва ју пра зни не на-
ста ле и оста ле при уво ђе њу у си же дру гих ли ко ва. Та ко је, 
нпр. од нос из ме ђу др Ива но ви ћа и Ми ле По по вић „ис цјеп-
кан“ у пет ди је ло ва ко ји су ра су ти по тек сту и ка да их се ра -
за бе ре из мно штва дру гих ин фор ма ци ја, по ста је ја сно да је 
она би ла бо ле сна, да су се упо зна ли у са на то ри ју му, те да су 
раз дво је ни због ње ног сту ди ја ме ди ци не, то ком ко јег она 
ра ди као вас пи та чи ца у бо га та шкој ку ћи у ко јој при ми је ти 
да је бо ле сна дје вој чи ца Ива на, ко ју пре ко др Ива но ви ћа 
на кон број них пе ри пе ти ја са Ива ни ном ба ком (ста ром Ђе-
рић ком, ко ја не при хва та да јој је уну ка бо ле сна од ту бер ку-
ло зе) смје шта у са на то ри јум у ми нут до два на ест и ти ме јој 
спа са ва жи вот, да би на кра ју фа бу лар не осе он пла ни рао да 
је за про си. Ово је са мо је дан у ни зу при мје ра ис пре пле те но сти 
од но са из ме ђу ли ко ва.

У том сми слу, нај за ни мљи ви ји је тре ћи слој ли ко ва ко ји 
чи не бо ле сни ци. Оно што им је за јед нич ко је да су пред ста-
вље ни сво јим име ни ма, ри јет ко и пре зи ме ни ма. Мо гу ће их 
је по ди је ли ти у дви је гру пе – на оне ко ји су у са на то ри ју му 
или су у ње му би ли и оздра ви ли су, и на оне ко ји су бо ле сни, 
али то не схва та ју до вољ но озбиљ но или их око ли на спре ча ва 
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да се сво јом бо ле шћу по за ба ве, те углав ном уми ру. С њи ма 
у ве зи је и че твр ти слој ли ко ва, ко ји чи не по ро ди це обо ље лих, 
по ли ти ча ри и но ви на ри, ком ши је и при ја те љи, сви ме ђу соб но 
по ве за ни. Мо за ич ка ор га ни за ци ја фа бу ле у си же до при но си 
ути ску по сто ја ња кри зних и од су ства раз ви је них фа бу ла, што 
су штин ски ни је тач но. На и ме, ве ћи на се кун дар них фа бу ла је 
раз ви је на, али су при ка за не ис пре ки да но, те те шко да ју ути сак 
кон ти ну и те та. То је и јед на од основ них сла бо сти овог ро ма-
на, ко ји би уз дру га чи ју тек сту ру био мно го ди на мич ни ји и 
ко хе рент ни ји, те се фа бу лар на нит не би то ли ко че сто пре ки-
да ла и на ста вља ла. До бар при мјер за ово је лик Ма ре Мар ков, 
су пру ге ин жи ње ра Мар ко ва, ко ји је брат др Мар ко ва, фар ма-
ко ло га и про фе со ра Уни вер зи те та. Ма ра је бо ле сна и већ три 
го ди не је у са на то ри ју му ко ји во ди др Сте ва но вић, ко ји по-
кре ће ши ро ку ан ке ту о на чи ни ма бор бе про тив ту бер ку ло зе 
у ко ји же ли да укљу чи све сло је ве дру штва (на рав но, и Ма ри-
ног дје ве ра). Ма ра је, исто вре ме но, обо ље ла од тзв. са на то ри-
јум ске бо ле сти, јер оста је та мо иако је здра ва, у стра ху од су-
сре та са ствар но шћу ко ја ни је она ква ка кву је оста ви ла. Њен 
су пруг има љу бав ни цу и не на мје ра ва по но во да жи ви са сво-
јом же ном, пре ста је да јој ша ље но вац и да се ин те ре су је за њу. 
При том, Ма ра је чу дан, ин фан ти лан ка рак тер, ко ји жи ви у 
свом сви је ту у ко јем се до слов но игра лут ка ма, а и се бе са му 
че сто до жи вља ва као јед ну од њих. Та и та ква Ма ра, не спо-
соб на за су штин ско и озбиљ но по и ма ње основ них аспе ка та 
жи во та на кра ју ро ма на по ста је де сна ру ка др Ива но ви ћу ко ји 
по чи ње да ра ди у се о ском дис пан зе ру, што из гле да ве о ма не-
ре ал но и до при но си оп штем ути ску ис фор си ра не иди ле ко ју 
ма ло шта на ру ша ва. Та ква је и сли ка са на то ри ју ма, у ко јем је 
умје сто на бо ле сти, на гла сак на иде ал ним усло ви ма за опо ра-
вак, у ко јем бо ле сна дје ца то ли ко ужи ва ју да од би ја ју да се 
вра те ку ћи, сво јим ро ди те љи ма (!).

Уоп ште, ти пи зи ра ност ли ко ва ко ји су или ша бло ни зо-
ва но све де ни у цр но-би је ле гра ни це или су из де ро га тив ног 
ушли у из ра зи то афир ма тив но ста ње у по гле ду бор бе про тив 
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ту бер ку ло зе, те су ти ме из там но си ве зо не ушли у круг би је-
лог, дје лу је по ма ло на ив но и из вје шта че но. Иде а ли стич ка 
сли ка се ла као ко лек ти ва ко ји не ма не га тив но сти и у ко јем 
по ја вом дис пан зе ра чак и ал ко хо ли ча ри пре ста ју да пи ју, до-
дат но до при но си на ве де ном ути ску. До дир са ре ал но шћу 
осје ти се ви ше у ди је ло ви ма у ко ји ма је, нпр. по же љи ми ни-
стра здра вља (ина че адво ка та!) управ ник са на то ри ју ма по стао 
ње гов са вјет ник, да би на кра ју из вр шио са мо у би ство су о чен 
са не мо гућ но шћу оства ре ња бар ма лог ди је ла сво јих ви зи о-
нар ских за ми сли. У су ко бу са огром ним др жав ним апа ра том, 
око шта лим, не флек си бил ним и из ра зи то од бој ним пре ма 
све му ино ва тив ном, сна жан, мо ра лан и ви со ко про фе си о на-
лан ка рак тер раз био се као та лас о хри ди, не ус пи јев ши оста-
ви ти би ло ка кав траг осим оног су штин ског, ли јеч нич ког 
(спа сио је сто ти не жи во та сво јом струч но шћу и хра бро шћу), 
а упра во је мје сто ли јеч ни ка на пу стио ка ко би се из по ли ти-
ке бо рио про тив ње. У та квој бор би Да ви да про тив Го ли ја та, 
Да вид ни та да, а ни са да не ма шан су за по бје ду. Хи дра, ка ко 
је у овом ро ма ну ме та фо рич ки на зив за ту бер ку ло зу ко ја сво-
је „пип ке“ пру жа ка свим ор га ни ма, ни је би ла та ко упо ран 
про тив ник као ухо да ни ад ми ни стра тив ни си стем ко ји не 
до пу шта про мје ну би ло ко је вр сте. Је дан од успје ли јих ли ко-
ва је но ви нар Ча пе та, ко ји је ре пре зент оног ти па жур на ли ста 
ко ји се иден ти фи ку ју са те мом о ко јој пи шу и вр ло бр зо по-
ста ју „струч ни ји“ од струч ња ка ко је ин тер вју и шу. Не ка ко, 
сва ки од 75 ли ко ва ре пре зент је од ре ђе ног ти па и у то ме не ма 
бит них од сту па ња. На тај на чин у ро ма ну је да та кри ти ка: 
од ре ђе них дру штве них од но са, ле тар гич но сти ака дем ске 
за јед ни це, не до вољ не обра зо ва но сти (до слов но за ту ца но сти) 
на ро да ко ји се ра ди је по во ди за чу до твор ним ре цеп ти ма ко ји 
ли је че све, не го ли да оду ље ка ру (пи та ње ко је је и да нас ак ту-
ел но, са мо се ре цеп ти не на ла зе у „ди јет ним“ књи га ма, не го су 
у фор ми чу до твор них иму но ло шких пи лу ла!), не ра зу ми је-
ва ња око ли не, ло шег по ло жа ја умјет ни ка, ди ри го ва ног бун та 
сту де на та, ма ло гра ђан шти не и ма ло ду шно сти...
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4.
Нај у спје ли ји ди је ло ви овог ро ма на сва ка ко су опи си 

пеј са жа, ко ји под сје ћа ју на пје снич ке сли ке Де сан ке Мак си-
мо вић и је ди ни упу ћу ју на то да су про и за шли из истог пе ра. 
То је по себ но слу чај у ди је ло ви ма тек ста у ко ји ма су опи са ни 
вје тар у Бе о гра ду и при ро да под сни је гом у Сло ве ни ји – чи ни 
се као да ће из тих опи са из ро ни ти и за пле са ти Де сан ки не 
Сре бр не пле са чи це.

Успје ли су и ауто по е тич ки ди је ло ви тек ста у ко ји ма се 
рас пра вља о по тре би за „ро ма ни ма са те зом“ и њи хо вим 
мо гућ но сти ма:

„Пи сци! Ко ли ко их је про шло кроз са на то ри јум и сва ко га 
је по ку шао да оду ше ви [др Сте ва но вић, о. п. С. М.] за пи-
са ње оп ти ми стич не дра ме или ро ма на о про бле ми ма ту-
бер ку ло зе. На ро чи то је ве ро вао у мла дог при по ве да ча 
Те ши ћа... Ње га је сва ки дан оби ла зио и на го ва рао да на-
пи ше по пу лар но де ло у ко јем би сре ди ште био жи вот и рад 
у са на то ри ју му... Пи сац се бра нио да то ни је те ма за ње га... 
Те ма ни кад не тре ба да вас пла ши... Се ти те се ру ских ро-
ма на с те зом. Шта има уз бу дљи ви је од то га! Пи сац је ћу-
тао... Сви су исти. Пу на су им де ла љу бав них исто ри ја, 
пеј за жа, не ких сит них за пле та. Ни је дан да се се ти про бле-
ма ко ји би це ла зе мља тре ба ло да ре ша ва...“ (стр. 163–164)

У њи ма се, мо жда, ди ску ту је и са пи та њем дру штве но ан га-
жо ва не по пу лар не ли те ра ту ре и ње не упо треб не ври јед но сти.

Основ ни ути сак на кон ана ли зе овог ро ма на је тај да су 
у пра ву кри ти ча ри ко ји твр де да је умјет нич ка ври јед ност 
овог сег мен та умјет нич ког ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо-
вић да ле ко иза ври јед но сти ње не по е зи је. Јед но став но, обим-
на ро ма неск на фор ма ни је „до бар те рен“ за њен спи са тељ ски 
дар. На тре нут ке, пре пли та ње ве ли ког бро ја ми кро на ра ти-
ва и се кун дар них фа бу ла до во ди до ки да ња основ них ни ти 
ко је по ве зу ју дје ло и тај ути сак њи хо во ка сни је, вје штач ко 
„ле мље ње“ не убла жа ва. Мно штво ре ла ци ја ме ђу ли ко ви ма, 
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ко ји не ка ко сви јед ни са дру ги ма „мо ра ју“ да бу ду по ве за ни 
би ло род бин ским, би ло при ја тељ ским, би ло бол нич ким ве-
за ма до дат но оп те ре ћу је текст и на мо мен те га чи ни те шко 
про ход ним. Ипак, из ова квог оп штег ути ска из два ја ју се они 
ди је ло ви у ко ји ма су успје ле ме та фо ре, опи си ка ко при ро де 
и ен те ри је ра, та ко и сло је ви то сти људ ских осје ћа ња, же ља и 
не до хват них сно ва ко ји под сје ћа ју на пје сни ки њу Де сан ку.
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С. Мацура: Наратив и ликови у роману Отворен прозор Десанке Максимовић

Sa nja Ma cu ra (Ba nja Lu ka)

NAR RA TI VE AND CHA RAC TERS 
IN DE SAN KA MAK SI MO VIC’S NO VEL 

OTVO REN PRO ZOR

Sum mary
A pa per „Nar ra ti ve and cha rac ters in De san ka Mak si mo vic’s 

no vel Otvo ren pro zor“ of fers analyses of nar ra to lo gi cal aspects 
with spe cial stress to re la ti ons bet we en nar ra ti ve, cha rac ters, 
fa ble and ti me in the abo ve men ti o ned nar ra ti ve text. Analyses 
sho wed that fa ble of the no vel is cris sos sely dis sec ted by nu me-
ro us mic ro-nar ra ti ves and thus for com po sed as a mo sa ic. That, 
to get her with a lar ge num ber of cha rac ters (75 of them), all of 
them in ter re la ted, bur dens text and ma kes it oc ca si o nally ba rely 
im pe ne tra ble. A sig ni fi cant num ber of va can ci es is fil led by nu-
me ro us in for ma ti ve pun ctual re tro ver si ons. The best parts of this 
no vel are de scrip ti ons of ex te ri or and in ter i or, as well as auto-
-po e ti cal di a lo gu es.
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Ве сна Ци дил ко (Бер лин)

ЛУ ДИ ЛО СР ЦА: 
О МО ТИВ СКО-ТЕ МАТ СКОЈ СТРУК ТУ РИ 
РА НЕ ПРО ЗЕ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: У тек сту се раз ма тра мо тив ска и те мат ска, ма-
њим де лом и фор мал на струк ту ра ра не про зе Де сан ке Мак си-
мо вић на осно ву при ме ра из ње не пр ве об ја вље не збир ке Лу ди-
ло ср ца. Ана ли за овом књи гом об у хва ће них при по ве да ка 
по ка зу је до ми на ци ју мо ти ва љу ба ви и смр ти и бли скост са по-
е ти ком екс пре си о ни зма и европ ском књи жев ном тра ди ци јом.

Кључ не ре чи: смрт, про ла зност, љу бав и ерот ско, Ерос и 
Та на тос, со ци јал на те ма ти ка, пси хо ло шко, пси хо па то ло шко, 
екс пре си о ни стич ка про за, епи сто лар на про за.

1.
Де сан ка Мак си мо вић се, као што је по зна то, у књи жев но-

сти ја ви ла по е зи јом и ре ци пи ра се ка ко у зе мљи свог по ре кла, 
та ко и дру где, пр вен стве но или чак по не где ис кљу чи во као 
пе сни ки ња1. Ње ну пр ву про зну књи гу Лу ди ло ср ца, ко ја об у-
хва та при по вет ке на ста ле од сре ди не два де се тих до по чет ка 
три де се тих го ди на про шло га ве ка, об ја ви ла је 1931. го ди не 
Срп ска књи жев на за дру га у би бли о те ци Са вре ме ник. При по-
вет ке из ове пр ве збир ке ве ћи ном су прет ход но об ја вљи ва не у 

1 То је слу чај код не мач ке ре цеп ци је ове аутор ке. У не мач ком пре-
во ду до са да на ла зи мо са мо ње не пе снич ке збир ке.
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ча со пи си ма Ми сао и Ле то пис Ма ти це срп ске или у По ли ти ци. 
У ка сни јим из да њи ма пр ва збир ка при по ве да ка Де сан ке Мак-
си мо вић ме ња ла је пр во бит ни обим и са др жај2. У пр вом из да-
њу на шло се 12 при ча3 ко ји ма се већ та да при зна та пе сни ки ња 
по пр ви пут чи та лач кој пу бли ци пред ста ви ла сво јом про зом.

У овом ра ду ће се по ред ски ци ра ња не ких фор мал них ка-
рак те ри сти ка пре све га по ку ша ти раз от кри ти мо тив ска и те-
мат ска струк ту ра ра не при по вед не про зе Де сан ке Мак си мо вић.

2.
Ка да је у пи та њу Де сан ка Мак си мо вић и ње но књи жев но 

ства ра ње че сто на и ла зи мо на тврд њу да се она „раз ви ја ми мо 
свих ути ца ја“, из че га ре зул ти ра ин ди ви ду ал ност ка ко ње ног 
ли те рар ног по ла зи шта, та ко и умет нич ког из ра за. Је дин стве-
ност умет нич ког, у овом слу ча ју књи жев ног из ра за, чи ни нам 
се не спор ном. Ме ђу тим, пи та ње упли ва књи жев них стру ја и 
кул тур них и дру гих раз вој них ли ни ја ипак се не мо же за о би-
ћи. По чет ке све сне кон фрон та ци је са овом про бле ма ти ком 
већ де ли мич но на ла зи мо у ис тра жи вач ким и еди циј ским 
ра до ви ма. Та ко при ре ђи вач че твр тог то ма це ло куп них де ла 
Де сан ке Мак си мо вић, Ана Ћо сић Ву кић, го во ре ћи о при ре-
ђи вач ком кон цеп ту аутор ке при ли ком из ла же ња збир ке 
Ка ко они жи ве ко ја је иза шла из штам пе 1935. го ди не, на во ди 
да је аутор ка при ре ђу ју ћи збир ку на слов при по вет ке „Ка ко 
они жи ве“4 из ме ни ла у „Ту жан су срет“ и из во ди сле де ћи за-
кљу чак: „Ова кву про ме ну мо же да об ја сни прет по став ка да 

2 Ви ше о то ме ви де ти у на по ме на ма уз че твр ти том це ло куп них 
де ла: Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла. Том 4. Про за. Књи га 
пр ва. Ро ма ни. Књи га дру га. При по вет ке. При ре ди ла Ана Ћо сић 
Ву кић, Бе о град 2012, стр. 786–788.

3 „Лу ди ло ср ца“, „Си ро ма хо ва шет ња“, „Не ви дљи ви трун“, „По след-
њи сат“, „Ди рек то ро ве гу ске“, „Тет ки на уда ја“, „Љу бав но бу ни ло“, 
„Школ ска сла ва“, „Ба ки но го сто ва ње“, „Ка ко је по лу део обу ћар“, 
„Раз го во ри“, „Та бла, кре да и сун ђер“.

4 Под тим на сло вом при по вет ка је пр ви пут об ја вље на у По ли ти ци.
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је Мак си мо ви ће ва у на сло ву „Ка ко они жи ве“ от кри ла оп шти 
сми сао аде ква тан со ци јал ном зна че њу це ли не об је ди ње них 
по је ди нач них при по ве да ка и као та кав же ле ла да ис ко ри сти 
на нов на чин. Се ле ћи се из пе ри о ди ке у књи гу, при по вет ка 
„Ка ко они жи ве“ до би ла је но ви на слов – „Ту жан су срет“, и 
аде кват но се сто пи ла у оп шти тон сли ке јед ног до ба ко ју је Де-
сан ка уокви ри ла на сло вом. Упо тре бом овог на сло ва у још ши-
рем и об у хват ни јем зна че њу, као об је ди њу ју ћег за све при по-
вет ке об ја вље не у СД 45, Де сан ка Мак си мо вић је на чи ни ла још 
је дан ко рак да ље и за пра во ис ка за ла ауто по е тич ку свест о со-
ци јал ној тен ден ци ји као до ми нант ној и ди ја хро ниј ски кон-
стант ној пре о ку па ци ји сво је при по ве дач ке про зе у це ли ни.“6

Со ци јал не тен ден ци је у ли те ра ту ри са јед не стра не пред-
ста вља ју ван вре мен ску по ја ву, са дру ге је то, ме ђу тим, цен трал-
на од ли ка јед ног од књи жев них пра ва ца ко ји су три де се тих 
го ди на про шло га ве ка од ре ђи ва ли раз вој ни ток срп ске књи-
жев но сти. При по ве дач кој про зи Де сан ке Мак си мо вић се осим 
то га не мо же оспо ри ти од са мог по чет ка еви дент на бли скост 
са ре а ли змом ко ја та ко ђе пред ста вља јед ну од кон стан ти ње ног 
про зног де ла. Јед на од од ли ка аутор ки не ра не про зе, скло ност 
ка пси хо ло шком ски ци ра њу ли ко ва и на гла ша ва ње осе ћај ног 
мо мен та што се ма ни фе сту је као пре фе ра ци ја од ре ђе них те ма 
и мо ти ва, о че му ће у ана ли зи по је ди них ра них тек сто ва7 би ти 
ви ше ре чи, као и чи ње ни ца да се у не ки ма од ра них при ча по-
ја вљу ју као ју на ци ти по ви, а не ка рак те ри8, от кри ва ју до дир не 
тач ке са не ким аспек ти ма екс пре си о ни стич ке про зе9.

5 Скра ће ни ца се од но си на Са бра на де ла, том 4.
6 Ана Ћо сић Ву кић, На по ме не. У: Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп-

на де ла. Том 4. Про за. Књи га пр ва. Ро ма ни. Књи га дру га. При по-
вет ке. При ре ди ла Ана Ћо сић Ву кић, Бе о град 2012, стр. 787.

7 Пре све га „Лу ди ла ср ца“.
8 На при мер „си ро мах“, „си ро ма хо ва же на, „де те“, „адво ка ти ца“, 

„гро бар“ у „Си ро ма хо вој шет њи“ или сви ју на ци у „Раз го во ри ма“.
9 „/.../ der künstle rische Ausdruck wird un ter dem Ein fluß S. Fre uds primär 

auf persöhnlich-psycho lo gi si er te Ba sis, in Nac hfol ge F. W. Ni etzsches auf 
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3.
По че ци озбиљ ни јег про зног ства ра ла штва Де сан ке Мак-

си мо вић по кла па ју се са ње ним пр вим бо рав ком у Фран цу ској 
по ло ви ном два де се тих го ди на10. Сре ди ном ок то бра го ди не 
1924. до пу то ва ла је у Па риз и та мо бо ра ви ла као сти пен ди ста 
фран цу ске вла де до је се ни 1925. го ди не. Јед на од при по ве да-
ка укљу че них у ње ну пр ву збир ку, „Не ви дљи ви трун“, ина че 
пр ви пут об ја вље на 20. мар та 1930. у По ли ти ци, ја сно је обе-
ле же на и евен ту ал но ин спи ри са на бо рав ком у фран цу ској 
пре сто ни ци. Цен трал на те ма при че је смрт ност и не у мит ност, 
али и нео бја шњи вост чо ве чи је про ла зно сти, при ка за на кроз 
суд би ну де вој чи це Бланш, кћер ки це аутор ки них су се да, ко ја 
уми ре од ми сте ри о зне вру ћи це и по ред по ку ша ја ле че ња. 
Људ ска не моћ пред смр ћу, без об зи ра на на пре дак у са вла ђи-
ва њу при ро де, раз ви так ме ди ци не, на у ке и тех но ло ги је уоп-
ште ко је се от кри ва ју са мо као вар ка, без об зи ра на убе ђе ње 
чо ве ка да мо же са вла да ти и се би пот чи ни ти све11, бес по моћ-
ност и иг но ран ци ја не ма те ри јал не, ми стич не и не по зна те 
стра не људ ског бив ство ва ња, глав ни су ис каз и цен трал на 
по ру ка тек ста. Сре ди шњи мо тив је смрт ко ји аутор ка де ли-
мич но раз ра ђу је у фор ми але го ри је, по чи њу ћи сво ју при чу 
исто ри јом соп стве ног руч ног са та ко га ча сов ни чар не успе ва 
да по пра ви и са чи јим ка шње њем и ко нач ним не по пра вљи-
вим ква ром се вла сни ца и мај стор мо ра ју по ми ри ти, као и 

die Grun dla ge ra uschhaft – ek sta tischen Er le bens ge stellt. Psycho lo gischen 
Dis po si ti o nen als Ideen, The men und Mo ti ven der Kunst wird for ma le 
Auto no mie gewä hrt /..../. Die bes. F. Kaf ka prägende Epik des E/xpres si-
o ni smus/ präsentiert exi sten ti el le Mo del lsi tu a ti o nen der Ver las sen he it, 
Iso li e rung und bis zur Schi sop hre nie re ic hen den in ne ren „Zer ris sen he-
it“ des Men schen“, iz: Met zler Le xi kon Li te ra tur- und Kul turt he o rie. 
Ansätze – Per so nen – Grund be grif fe. He ra us ge ge ben von An sgar 
Nünning, Stut tgart, We i mar 1998, str. 141.

10 При ча „Лу ди ло ср ца“ об ја вље на је 1924. у упра во осно ва ном ча-
со пи су Ми сао.

11 Шта по себ но ка рак те ри ше да на шње дру штво.
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љу ди са про ла зно шћу и смр ћу. При ча о са ту је као и она о 
суд би ни ма ле Бланш при ча о смр ти, али у све ту ма ши на. 
Пер со ни фи ци ра но при по ве да ње о са ту12 ко је про жи ма цео 
текст, на ла зи мо већ на по чет ку при че у дру гој ре че ни ци:

Он је ку цао мир но, од ме ре но, не ким би стрим гла сом 
ка кав се са мо на ли ва ди у ве че из не над но за чу је у спле ту 
ви со ких тра ва.“13

Ча сов ни чар узи ма пру же ни сат „ /.../ са не ком не при кри-
ве ном жуд њом. То је би ла не ка страст ка кву има ју они 
од ко јих за ви си не чи ји жи вот.
– Шта му је? – упи та као да је реч о људ ском би ћу.14

Као та кво сат осе ћа и ње го ва вла сни ца ко ја на ча сов ни ча-
ре ву при мед бу да сат мо ра де таљ но пре гле да ти и евен ту ал но 
„спи ра ли зо ва ти“ ре а гу је као да се ра ди не о мр твом пред ме-
ту, већ о бли ској осо би:

Реч „спи ра ли зу је“ ме је за бри ну ла као кад ле ка ри го во ре 
не ке не ра зу мљи ве ре чи над бо ле сни ком: апен ди ци тис, 
ло кал на ане сте зи ја, пле у ри тис и слич но.15

Та ко опис ко нач ног пре стан ка ра да са та, ма ши не за ме-
ре ње вре ме на, по ста је опис смр ти:

/.../ ча сов ни ци као и љу ди си гур но има ју сво ју суд би ну. 
Мој ча сов ник је и да ље ћу дљи во, као ва тра плућ них 
бо ле сни ка, час се ди зао час се спу штао над пра вим вре-
ме ном. И јед ног ве че ра без број ње го вих ко ту ра стих 
ср да ца за у век ста до ше. Ду ша ма ле сре бр не ства ри од-
ле те ла је бог зна куд. /.../ ја сам тог ве че ра ми сли ла на 
ве се ли ру ме ни са тић што је ку цао не кад у груд ном ко шу 
ма ле Бланш.16

12 Пер со ни фи ка ци ја је ка ко зна мо јед на од нај че шће ко ри шће них 
стил ских фи гу ра ка да је реч о але го риј ском при по ве да њу.

13 Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла. Том 4, Бе о град 2012, стр. 534.
14 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 534
15 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 534
16 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 535
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При ча о са ту се кре ће ру бом але го риј ског и па ра бо ле, 
ко ја је у књи жев но сти 20. ве ка че сто је дан од на чи на кон фрон-
та ци је са чо ве ко вим стра хо ви ма, не до у ми ца ма и сум ња ма 
ка ко је на ла зи мо код Каф ке, Бе ке та или Пин те ра на при мер.

Да је смрт јед на од цен трал них те ма и мо ти ва ра не про зе 
Де сан ке Мак си мо вић по твр ђу је и „Си ро ма хо ва шет ња“ где се 
по ред со ци јал не те ма ти ке и ре а ли стич ког осли ка ва ња град ске 
рад нич ке сре ди не ко ја се ста вља у кон траст са сло јем до бро-
сто је ћег град ског ста нов ни штва17 бо лест и смрт на ла зе у жи жи 
ин те ре со ва ња аутор ке. Си ро мах и ње го ва по ро ди ца (же на и 
де те) од ла зе у скром ну не дељ ну шет њу ко ја се за вр ша ва на 
гро бљу18 где си ро мах из не на да до би ја ср ча ни на пад и уми ре. 
По ред на гла ше них со ци јал них мо ти ва – чак и на гро бљу по-
сто је бо га та шки и си ро ма шки квар то ви19, у кон фрон та ци ју са 

17 Та ко си ро ма хо ва же на сво ме му жу при ча о ку ћи оних код ко јих 
пе ре ру бље:

 „Их, да знаш ка ко адво ка ти ца во ли оно сво је ку че. Ви ше га па зи, 
бо же опро сти, не го ја ово сво је де те. Сва ки дан га ми је ми ри шља-
вим са пу ном као онај што си ми га о свад би до нео. По сле га пре-
ма зу је не ким ми ри сом, па га по цео дан др жи у кри лу. Да ти је 
са мо ви де ти ка ко му је кре ве тац уре ди ла, сав је од пер ја.“

 „Шта ће бес по сле на“, од го во ри муж мир но и му дро, тра же ћи не-
што под из ли за ном слам ња чом сво је по сте ље.“, Де сан ка Мак си-
мо вић, оп. цит., стр. 544.

18 Фран цу ски исто ри чар Фи лип Ари јес, при пад ник фран цу ске исто-
риј ске шко ле у окви ру гру пе „An na les“ ко ја у исто риј ским сту ди ја ма 
по ве зу је со ци о ло шки и исто риј ски при ступ и ме то де, ста вља ју ћи у 
жи жу ин те ре со ва ња исто ри ју сва ко днев ног жи во та, у сво јој књи зи 
„L hom me de vant la mort“, у не мач ком пре во ду на сло вље не са „Geschi-
c hte des To des“ tj. „Isto ri ja smr ti“, да је све о бу хват ну сли ку аспе ка та 
по ве за них са смр ћу и уми ра њем кроз исто ри ју, пот кре пљу ју ћи сво-
је из ла га ње из ме ђу оста лог и при ме ри ма из књи жев но сти и сли кар-
ства. Јед на од гла ва књи ге по све ће на је те ми по се те гро бљу, ви ше о 
то ме у: Phi lip pe Ariès, Geschic hte des To des, München 1997, стр. 603. 

19 „Же на је /.../ је би ла не стр пљи ва. Хте ла је час пре на гро бље. Си ро-
ма си се ра до ше та ју по гро бљан ским квар то ви ма где су са хра ње ни 
бо га та ши. 
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смр ћу укљу чу је се је дан но ви аспе кат: ре ли ги ја. Ње на уло га 
сво ди се на уте ху и обе ћа ње пра вед но сти у по смрт ном жи во ту, 
ве ра у то се, ме ђу тим, под ути ца јем жи вот них при ли ка гу би:

„И тај Бог је ду шма нин“, хте де же на да ху ли, „не ком да 
све, а не ком ни шта“.
„Ћу ти“, ре че чо век ско ро пла шљи во.
Ње му се увек чи ни ло да ће по сле сва ке ре чи жал бе до ћи 
не ка но ва бе да као ка зна. Бог му се при ка зи вао као вр хов-
ни по сло да вац, и не ко ко мно го ви ше бри не о раз де о би 
хле ба на зе мљи не го о кре та њу зве зда.20

Раз ли ка у сте пе ну и ка рак те ру ве ре у за гроб ни жи вот21 
и на гра ђи ва ње пра вед ни ка по сле смр ти по ма ло на ив не и 
при про сте же не и ње ног су пру га ко га је жи вот но и рад но 
ис ку ство учи ни ло скеп тич ним и по ве ло ско ро пут ате и зма, 
све се ви ше сма њу је:

„По цео дан сам у тој фа бри ци ко у па клу. Не ки Па јо Ра-
кин ка же: да ће нам у па клу би ти још сто пу та вру ћи је, 
али ја не ве ру јем. Го ре же ге не мо же ниг де би ти.“
„Па не ка је и го ре, не ћеш ти та мо. Та мо иду гре шни ци“, 
по ку ша же на не си гур ним гла сом да га те ши.

Али ни она у ства ри ни је ни ка ко мо гла да уобра зи ка ко 
би на је дан пут, па ма то би ло и по сле са ме смр ти, мо гао да 
на сту пи не ки веч ни од мор и од су ство пат ње. По тај но се и 
она пла ши ла да и го ре не бу де ка квих огром них па кле них 

 Кад су та мо сти гли, већ се смр ка ва ло. Ка ме ни ан ђе ли на бо га та-
шким гро бо ви ма сме ши ли су се бла го под ве чер њом све тло шћу. 
И чи ни ло се ту све као у кри лу бе лих ве чер њих обла ка. /.../ иза 
бе лих мра мор них спо ме ни ка ши ри ло /се/ јед но дру го гро бље, 
цр но и про стра но, са без број јед но ли ких кр сто ва, ко ји су као вој-
ска је дан дру гог гле да ли у за ти љак“, Де сан ка Мак си мо вић, оп. 
цит., стр. 546.

20 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 545.
21 Ви ше о то ме и со ци о ло шко-исто риј ској сли ци ви ђе ња за гроб ног 

жи во та у одељ ку „Die Angst vor ewi ger Ver dam mnis. Pur ga to ri um 
und Re ich des Har rens“ у: Phi lip pe Ariès, оп. цит., стр. 195–198.
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фа бри ка, да се ме ђу па кле ним му ка ма не на ђе и пра ње ру бља. 
И као нај сме ли ја на да у за жи вот ну прав ду ја вља ла се кат кад 
ми сао: да ће мо жда они ко ји су на зе мљи па ти ли на не бу 
ужи ва ти, и они ко ји су ужи ва ли да ће та мо па ти ти. Ми сао о 
ма ка квој јед на ко сти ни је мо гла ни ка ко да пој ми.

/.../ У иду ћој ули ци свра ти ли су у јед ну ка фа ну /.../ И док 
су пи ли, она на је дан пут, као да је је ди но то на све ту за-
ни ма, жи во упи та му жа:
„Да ли, као што не ки ка жу, у ра ју има је ла и пи ћа?“
„Не ма то га на оно ме све ту“, од го во ри он. „Што ов де угра-
би мо, то нам је.“
И он ис ка пи сво ју ча шу до дна.22

Оно шта пре о ста је је су ро ва со ци јал на ствар ност ко ја 
кул ми ни ра у гро теск ном кра ју при че:

И пр ва уте ха што је си ро ма хо ва же на чу још не ја сно бе ше 
гро ба ре ва реч:
„Ћу ти, сви ће мо јед ном у зе мљу. Ви диш ко ли ко их је. Бар 
не ћеш мо ра ти да пла ћаш ко ла.“23

Ви ше ре а ли стич на, не го цр но ху мор на при мед ба, с об-
зи ром на ма те ри јал ну си ту а ци ју удо ви це и чи ње ни цу да је 
си ро мах иона ко за ту коб ну по след њу шет њу обу као сво је 
је ди но „до бро“ оде ло“24.

И „Ба ки но го сто ва ње“, об ја вље но за јед но са „Си ро ма хо-
вом шет њом“ у истом бро ју По ли ти ке, по основ ној ин то на-
ци ји лир ски текст ко ји пред ста вља на го ве штај аутор ки не 
бо га те де чи је књи жев но сти, за вр ша ва се апо стро фи ра њем 
мо ти ва смр ти – сли ком стра ха од не из бе жно сти кра ја жи-
во та ко ји нас пра ти од по ја ве све сти, од де тињ ства, али и од 

22 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 545–546.
23 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 546
24 Пси хо ло шко-со ци јал на па но ра ма чи ји су ју на ци ви ше ти по ви 

не го ка рак те ри је и при по вет ка „Ку ћа на про да ју“, у чи ју де таљ-
ни ју ана ли зу се на овом ме сту из раз ло га про стор не огра ни че но-
сти не ула зи.
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по ми сли на то да се овај свет мо же на пу сти ти не где дру где, 
а не „код сво је ку ће“ и без ра стан ка са сво јим бли ски ма25:

Али ба ка се не што за ми сли ла и по че ла да го во ри ша па-
том, као да се пла ши ла да је не чу је још ко сем де це.
– Уве че ми бу де на ро чи то те шко. Они по спе, а ја се са мо 
окре ћем у кре ве ту. Све ме не што страх да не умрем та мо, 
па да вас још јед ном не ви дим.
Ба ки не очи су се за ма гли ле /.../ У ве чер њој по лу та ми чуо 
се де чи ји је цај, при гу шен и ду бок. Де ца су се чвр сто и са 
стра хом ухва ти ла за ру ке. Она су до бро раз у ме ла ње не 
ре чи, ње ну жал бу и не из бе жност не че га стра шног и там-
ног што вре ба ба ку као ба ук из шу ме.26

Мо тив смр ти до ми ни ра и у на слов ној при по ве ци збир-
ке „Лу ди ло ср ца“27. Рад ња се до га ђа на се лу, пре о вла да ва ју 
лир ски опи си, ко је и ина че по пра ви лу на ла зи мо у пе сни ки-
њи ним ра ним при по вет ка ма28. Они су ов де, ме ђу тим, че сто 
укло пље ни у нео че ки ва не, чуд не сли ке јер се су сре ће мо са 
шту рим кон ста та ци ја ма, про же тим нео бич ним ме та фо ра ма 
и атри бу ти ма, не кон вен ци о нал ним је зич ким ко но та ци ја ма 
и скло по ви ма29. Ре зул тат та квих сти ли стич ких за хва та је 
екс пре сив ност при по ве да ња у пр вом ли цу о све ту ко ји је 
та јан ствен, туђ без да при по ве да чи ца мо же да пој ми узрок 
то ме. Узрок ко ји са мо на слу ћу је и ко ји јој се от кри ва тек у 
то ку при че. Глав ни мо тив је страх од смр ти, ко ји се ја вља 
нео че ки ва но и ре зул ти ра из до жи вља ва ња сва ко дне ви це, 
чи не ћи се са мо на пр ви по глед нео бја шњив – док на ра тор ка 

25 О ри ту а ли ма по ве за ним са уми ра њем и са мрт ни ком ви ше код 
Phi lip pe Ariès, оп. цит., стр. 181ff.

26 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 560 
27 При ча је пр ви пут об ја вље на у ча со пи су Ми сао 1924. го ди не, књ. 15, 

св. 7/8, стр. 988–998.
28 „Мој при ја тељ се увек тру дио да као цве ће са ли ва де уз бе ре за 

ме не што ви ше ле пих ча со ва са вре ме на ко је је по крај нас те кло.“, 
Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 528.

29 „жу ти дан“, „би ти бо ле сно рас по ло жен“, „про ла зна лаж“, итд.
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не схва ти да су смрт и страх од ње нео дво ји ви од он то ло шког 
бив ство ва ња30. Ме лан хо лич ни опи си при ро де ко ји су део 
по чет ка при че сиг на ли зу ју од би ја ју ће, не појм љи во и не из бе-
жно људ ске про ла зно сти31, чак и ка да су по ве за ни са сли ком 
оби ља и пул си ра ју ћег жи во та. Та ко на са мом по чет ку при че 
на ла зи мо сли ку чо ве ка ко ји са ужи ва њем под ша тром на се-
о ском ва ша ру је де лу бе ни цу, што код при по ве да чи це ево ци-
ра се ћа ње на бол ни цу за вре ме Пр вог свет ског ра та и отво-
ре не тр бу шне ду пље ма ђар ских вој ни ка. По том су јој „кроз 
свест ду го лу та ле не ке две су ве же не ко је сам јед ном ви де ла 
ка ко бо со но ге, је ду ћи вр ло круп не кру шке, тр че на друм да 
ви де прат њу се о ског кме та.“32. Глав на и је ди на ми сао је она о 
смр ти и про ла зно сти и свест да је чо век ту сам, сам са сво јом 
ду шом, да па ра фра зи ра мо Де сан ку Мак си мо вић. Та кав став 
ре зул ти ра ре зиг на ци јом и за кључ ком о бе сми слу жи во та јер 
„ка ко је све бес циљ но и пра зно, и са свим све јед но, ма шта се 
зби ло, по што је све му исти крај /.../ за што љу ди око нас и ра де 
и осе ћа ју и ра ђа ју, ка да се све за вр ша ва уми ра њем?“33

Из све га на ста је се та и ме лан хо ли ја ко ју дру ги ди јаг но сти-
ци ра ју као „не ко там но лу ди ло ср ца“34, и ко ја во ди у пси хо па-
то ло шко ста ње. Ју на ки ња ни је у ста њу да се осло бо ди ми сли о 
смр ти, шта до во ди до кри зе и ко нач ног рас ки да ња љу бав не 
ве зе. Ње но „там но лу ди ло ср ца“ по ста је пре пре ка жи во ту и 
по ка зу је се као де ви ја ци ја, за раз ли ку од не све сно сти о људ ској 
про ла зно сти ко ја пру жа пси хич ку и емо ци о нал ну за шти ту, 
ства ра пси хич ку ста бил ност и пред ста вља нор мал ност.

30 О фе но ме ну стра ха од смр ти и кон фрон та ци јом са том про бле-
ма ти ком у људ ској сва ко дне ви ци, као и о со ци јал ним и прав ним 
окви ри ма, ви ди: Phi lip pe Ariès, оп. цит., стр. 160–166.

31 Тај сег мент тек ста се мо же раз у ме ти и као алу зи ја на из би ја ње 
пр вих симп то ма и на ста нак пси хич ког обо ље ња ју на ки ње.

32 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 525.
33 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 527.
34 Ре пли ка ко ју по на вља чо век ко ји при по ве да чи цу во ли, ви де ти на, 

при мер: Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 528, 532, итд.
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У ова квим си ту а ци ја ма се по се же за оно стра ним, јер је 
у чо ве ку и та „жеђ за не чим че га ’мо жда има’“35, и тра жи уте-
ха у ре ли ги ји – ко ја, ме ђу тим, не са др жа ва исти ну и ко ја је 
је са мо са мо за ва ра ва ње и не осло ба ђа од ту ге, од де пре си је:

/.../ при ча ла сам /.../ по но во ка ко има Бо га, ка ко сви ко ји 
уми ру угле да ју пред смрт сво је по кој ни ке и зо ву их име-
ни ма и пру жа ју им ру ке. Си гур но има Бо га. Ето, то ли ко 
пу та ја ви ли су се у сан жи ви ма они ко ји су по у ми ра ли, 
па ка жу ка ко је та мо ле по. Не тре ба да се бри не мо.
И ко мич но сам ужи ва ла у сво јим ре чи ма, ко је су би ле 
пра зне ча у ре, и у ду би ни ме не иза зи ва ле ми не ку до са ду 
и си тост. На мер но сам би ра ла та ко бе сми сле не и не мо-
гу ће до ка зе /../ да се бе на му чим.36

Бо ле сни де чак, син ње ног при ја те ља, исто је, као и глав-
на ју на ки ња, све стан смрт но сти и по вре дљив, сна гу и уте ху 
му, ме ђу тим, да ју при че о Хри сто вим чу ди ма и не по љу ља на 
ве ра у Бо га. Ко ли ко је тан ка и по вре ди ва та за штит на оп на 
по ка зу је се у то ме да је он ипак ско ро је ди на „срод на ду ша“37, 
ла тент но под ло жна ис тој де ви јант ној про ме ни:

Још то га ме да на бо ле ло што ме де чак не упи та да ли је то 
би ло, и он да, знам, ре кла бих му: ка ко ни је би ло. И не за то 
што мо жда ни је би ло, већ да ви дим да ли ће га ика ко за бо ле-
ти. Же ле ла сам да га уз не ми рим. Зна ла сам да ће ме раз у ме ти.38

Не где при кра ју при по вет ке екс пли цит но се го во ри о 
су мор но сти, о „бо ле сној на кло но сти“39. Текст пред ста вља у 
це ли ни јед ну вр сту пси хо гра ма глав не ју на ки ње, да ју ћи опис 
на ста ја ња де ви јант не пси хо зе, али у пр вом ре ду те ма ти зу је 
кон фрон та ци ју са чо ве чи јом смрт но шћу и про ла зно шћу.

35 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 527.
36 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 529.
37 Дру га је мла дић на се дељ ци, ви де ти: Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., 

стр. 532. Су срет и раз го вор са њим ре зул ти ра ја сном, ди рект ном 
бо ле шћу.

38 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 529, под ву кла В. Ц.
39 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 532.
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4.
Дру ги цен трал ни мо тив ра не про зе Де сан ке Мак си мо вић 

је љу бав и ерот ско. Љу бав је та ко ђе је дан од нај че шћих мо ти-
ва ње не по е зи је, а мо тив ско-те мат ска по ве за ност ње ног лир-
ског и про зног ства ра ла штва ма ни фе сту је се и дру где40. Док 
у ли ри ци на ла зи мо та ко ре ћи „кон вен ци о нал ни“ мо тив ско-
те мат ски сплет ка да је реч о љу ба ви и љу бав ним осе ћа њи ма, 
у ра ној про зи до ми ни ра оп те ре ћу ју ће и ме лан хо лич но до жи-
вља ва ње емо тив не на кло но сти, ко ја ка ко се чи ни, ско ро да 
ни је дру га чи је мо гу ћа осим као „љу бав но бу ни ло“, ка ко је на-
сло вље на јед на од при по ве да ка пр ве аутор ки не про зне збир-
ке. Ова де ли мич но „џејн-еј ров ски“ ин то ни ра на при ча, пр ви 
пут об ја вље на у ча со пи су Ми сао 1927. го ди не, до ста за мр ше не 
ком по зи циј ске струк ту ре ко ја от кри ва по чет нич ку не си гур-
ност и чи та о ца че сто до во ди у не до у ми цу о ка рак те ру ли ко ва 
и то ку на ра ци је, пред ста вља у ви ше аспе ка та хи брид ну тво-
ре ви ну. До ми ни ра ју ћи епи сто лар ни ка рак тер тек ста пре ки да 
се уме ци ма при по ве да ња не ве за ног за фор му пи са ма, ко ји, 
ме ђу тим, не до при но се у ве ли кој ме ри по ја шња ва њу то ка рад-
ње. Цен трал на уло га љу бав ног пи сма, фин ги ра ног или пра вог, 
у тек сту је нео спор на. Пи смо као тра ди ци о нал ни еле ме нат 
књи жев ног шти ва, пре све га љу бав не те ма ти ке, има ви ше по-
јав них фор ми и ду гу тра ди ци ју у свет ској књи жев но сти41, 
ко ја је мла дој на став ни ци са ин те ре со ва њем за фран цу ску 
књи жев ност мо ра ла би ти по зна та. Та ко нам се чи ни мо гу ћим 

40 Ов де уз со ци јал ну те ма ти ку пре све га спа да и мо тив смр ти, ви де-
ти у овом кон тек сту јед ну од нај по зна ти јих пе са ма Де сан ке Мак-
си мо вић „Се ља ко ва смрт“, на при мер.

41 По чев ши од пи сма у сти хо ви ма, по зна тог још у до ба ан ти ке (Хо-
ра ци је ве епи сто ле, Овид и ње го ве Хе ро и де ко је до жи вља ва ју но ви 
про цват у до ба ба ро ка), ми не сан га, по е зи је ро ко коа у ко јој епи-
сто лар на фор ма до би ја на ра фи ни ра но сти, Ге теа (пи сма го спо ђи 
фон Штајн) и Брен та на, Вол те ра, до Кит са и ро ма на у пи сми ма 
чи ји је за чет ник Ри чард сон, и ко ји на ла зи мо и у ства ра ла штву 
Ру соа (No u vel le Hélo i se, 1759), Де Ла клоа, Хел дер ли на (Хyпе ри он, 
1797), Ви лан да, Жи да.
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те за да од лу ка да „Љу бав но бу ни ло“ кон ци пи ра у мо ди фи-
ци ра ном епи сто лар ном об ли ку де лом про из и ла зи из по зна-
ва ња фран цу ске и не мач ке књи жев но сти, али и не ких од 
ка рак те ри сти ка епи сто лар не про зе – ми сли се пре вас ход но 
на пси хо ло шку ра ван, до ча ра ва ње и те ма ти зо ва ње ин ти ме42 
и пре све га, стра сти у ње ном угро жа ва ју ћем и де ви јант ном 
об ли ку ка ко је на ла зи мо у ро ма ну Cho der losa de Lac losa „Les 
li a i sons dan ge re u ses“ на при мер43. У „Љу бав ном бу ни лу“ пи смо 
је пре све га сред ство да се при ка же пси хич ка сли ка глав ног 
ју на ка – раз ве де ног, на пу ште ног му шкар ца ко ји се са јед не 
стра не, све сно или не све сно, све ти свим дру гим же на ма по-
вре ђу ју ћи их сво јом отво ре но шћу по пи та њу соп стве не не-
вер но сти и не скри ве ног име но ва ња сво јих афе ра, ко ја му ти-
ра у зло на мер но по и гра ва ње са осе ћа њи ма дру гог, без ика квих 
мо рал них и етич ких об зи ра. У то ме се ја сно очи ту је бли скост 
и ана ло ги ја са те ма ти ком „Днев ни ка јед ног за вод ни ка“ Се ре-
на Кјер ке го ра у ње го вој књи зи Или или44.

42 У овој при по ве ци да то кроз цен трал ни мо тив со бе и ин тим ног 
про сто ра, ко ме је су прот ста вљен јав ни про стор као ме сто где се 
ју нак при че осе ћа не ла год но. У овом кон тек сту упо ре ди и текст 
Ок та ви ја Па за „Der öffentliche Platz und das Schlaf zim mer“ (Јав но 
ме сто и спа ва ћа со ба) у Oc ta vio Paz, Die dop pel te Flam me. Li e be 
und Ero tik, Frank furt am Main 1995, стр. 182–205.

43 Упо ре ди у овом кон тек сту: „Bri e fro man, Ro man form, die sich auss-
chließlich oder doch über wi e gend aus fin gi er ten Bri e fen zu sa men nsetzt 
/.../. Ver te ilt sich die Auf ga be des Erählens auf me hre re Per so nen, so 
tritt oft in den Te il han dlun gen e/in/ dra ma tisches Ele ment her vor. /.../ 
be wirkt /../ Ver tra ut he it mit den Cha rak te ren und e/ine/ fast in ti me 
se e lische Nähe. Da der nüchter ne Tat sac hen be richt in Bri ef form ke i ne 
künstle rische Wir kung her vor bringt, ver langt die Form Ve re in fac hung 
der äußeren Han dlungsli nien zu gun sten e/iner/ Be to nung se e lischer 
Er leb nis se. Durch die loc ke re Form der Kom po si tion und die Ver ti e fung 
in ne rer Wa hrsche in lic hke it, wird e(ine/ ein drin glic he Cha rak ter ze-
ic hnung ermöglicht.“, Ge ro von Wil pert, Sac hwör ter buch der Li te ra tur, 
Stut tgart 1969, стр. 104–105.

44 Ко ја кра јем де вет на е стог и у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка до-
жи вља ва по ја ча ну ре цеп ци ју и ко ја је аутор ки ве ро ват но у вре ме 
ра да на при по ве ци би ла по зна та.
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Са дру ге стра не, он исто вре ме но у ме ђу фа зи из ме ђу ра-
ски да бра ка и по нов ног сту па ња у брач ну ве зу без об зир но и 
се бич но ижи вља ва соп стве ну по тре бу за љу ба вљу. Сво је его-
ман ство и его и зам45 не же ли или не мо же да ви ди, стал но 
по на вља да „ни је ни шта крив“, крив је Бог46, а он са мо вра ћа 
зло ко је му је же на на не ла47. Ни ко лај пред ста вља не ку вр сту 
мо ди фи ко ва не, „де фор ми са не“ фи гу ре за вод ни ка и раз врат-
ни ка ко ју по зна је мо из по ме ну тог Де Ла кло о вог ро ма на Опа-
сне ве зе и Де Са до вог ро ма на Жи стин или не да ће због вр ли не, 
као и из по ме ну тог Кјер ке го ро вог де ла. У ни зу Ни ко ла је вих 
љу бав них ве за на ла зи мо чи та ву па ле ту жен ских ти по ва и ка-
рак те ра – од на ив не и до бро ду шне же не, „оли че ња ми ло ср ђа 
и до бро те“ ка ко то на јед ном ме сту кон ста ту је сам глав ни ју-
нак48 (Ка та), пре ко „фа тал не же не“ оли че не у бив шој су пру зи 
Ста ши49, па мет не и обра зо ва не Ми ле, ко ја га про зи ре или 
тач ни је ре че но, про зи ре ме ха ни зам ко ји по кре ће ње го во по-
на ша ње, и ле по ти це На де жде, до мла де и не ис ку сне ве ре ни це 
Ол ге са ко јом се на да да ће за по че ти но ви жи вот, ко нач но 
нео п те ре ћен тра у мом иза зва ном Ста ши ним од ла ском. Све те 
же не Ни ко лај отво ре но ко ри сти50 и емо ци о нал но зло ста вља.

У окви ру епи сто лар не струк ту ре ове при по вет ке тре ти ра 
се из ме ђу оста лог и пи са ње. Пи са ње је са јед не стра не су ро гат 
за жи вот, али та кав ко ји бри ше и по ме ра гра ни це ствар ног и 
до жи вље ног. Та ко по сле јед не од по се та Ми ли са зна је мо:

Це ла два да на по том Ни ко лај ни је до шао, по слао је са мо 
јед но пи смо. Он је уоп ште во лео да пи ше, та да је још 

45 Уп. Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 551.
46 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 554.
47 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 555.
48 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 555.
49 Ни ко лај ми сли да су же не ко је сре ће ad hoc фа тал не, по ве зу ју ћи 

ауто мат ски зло и љу бав ну и ерот ску ве зу.
50 Та ко му Ми ла слу жи као не ка вр ста „кор пе за соп стве не пси хич-

ке и емо ци о нал не от пат ке“, што отво ре но при зна је, уп. Де сан ка 
Мак си мо вић, оп. цит., стр. 552.
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мно го ви ше осе ћао, и ње гов му се ро ђе ни жи вот чи нио 
као не ка жа ло сна при ча, али исти ни та. Пре тва ра ло му 
се у ствар ност оно што је у за но су жа ло сти и ра ди ле по-
те ре чи ка зао.51

Књи жев но ства ра ла штво је, ме ђу тим, у Ни ко ла је вим 
очи ма му шки до мен. Же ни на уло га се сво ди на ону на чи та не 
и обра зо ва не му зе и из во ра ин спи ра ци је52, а чи та ње сти хо ва 
и ро ма на по губ но је по не жни ји пол. У јед ном од пи са ма 
Ми ли го во ре ћи о дру гој же ни, он ка же:

Она во ли бес ко нач но да лу та по љи ма. /.../ Већ два пу та сам 
био пра ти лац у не ким лу дач ким шет ња ма. И што је нај ва-
жни је, не иде мо у шет њу ра ди љу ба ви, већ баш ра ди при-
ро де. /.../ ако већ не са ња у тим ча со ви ма са мо за се бе, он да 
ми чи та сти хо ве, од лом ке из не ких ро ма на. За то ја пре зи-
рем те бес крај не књи же ти не. Већ их је пре пу на зе мља, 
ви ше их је не го же на. Оне ће је по ква ри ти на кра ју, пре тво-
ри ће је у му шко, из гу би ће се њен див ни де ти њи смех.53

Та очи глед но сен ти мен тал на лек ти ра би је мо гла про ме ни-
ти, „осве сти ти“ уви дом у дру ге на чи не не го ва ња и прак ти ци-
ра ња љу бав не ве зе, свој стве не ка ко се чи ни пре те жно му шкар-
ци ма, без об зир не и са мо жи ве. Ве за са фе но ме ном за вод ни ка 
и исто и ме ном књи жев ном те мом и мо ти вом је очи глед на.

Бли скост Еро са и Та на то са, љу ба ви и смр ти54, још јед на је 
од ка рак те ри сти ка те мат ско-мо тив ске струк ту ре ра не про зе 

51 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 549.
52 Та ко Ни ко лај ви ди Ми лу и убе ђен је да су дво ји ца у њу за љу бље-

них мла ди ћа под ње ним ути ца јем по че ли да пи шу, уп. Де сан ка 
Мак си мо вић, оп. цит., стр. 548.

53 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 552
54 О то ме го во ри и Ок та вио Паз, чи ји ста во ви се укла па ју у раз ра ду 

мо ти ва по ве за но сти ерот ског и смрт ног у овој ра ној при по ве ци 
Де сан ке Мак си мо вић: „Der odi stvon der Lust nic htzu tren nen. Tha-
na tos ist der Schat ten von Eros. Die Ant wort auf den Tod ist die Se xu-
a lität: die Zel len ve re i ni gen sich, bil den eine ne ue Zel le und pflan zen 
sich so fort. Auf die Fortpflan zung ver zic htend, schafft die Ero tik
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Де сан ке Мак си мо вић. Љу бав је оли че ње жи во та и про тив те-
жа смр ти, уте ха и спас од веч ног стра ха пред про ла зно шћу:

Где ћу на ћи уте хе, ако ње но ср це за у век из гу бим? Где ћу 
огле да ти ли це у ча со ви ма ве чер ње ту ге, ка да се ње не очи 
бу ду за у век од ме не окре ну ле? Где ћу на сло ни ти че ло кад 
се у ње му про бу ди те шка ми сао о смр ти?55

У „Лу ди лу ср ца“ се ова не рас ки ди ва ве за и жеђ за жи-
вље њем у екс це сном об ли ку по ка зу је у сце ни на се о ском 
ва ша ру, ка да ме ђу соб на ту ча се о ских мла ди ћа нео че ки ва но 
пре ла зи у игра ње ко ла.

5.
Не мо гућ ност људ ске ко му ни ка ци је, то ком свих жи вот-

них до ба и у свим со ци јал ним сло је ви ма те ма су „Раз го во ра“. 
Не стр пљи вост, на ме тљи вост, его и зам од ре ђу ју све – то је 
ка ко раз го вор ко ји се че сто и ла ко пре тва ра у мо но лог и од-
су ство спрем но сти и спо соб но сти да се дру ги са слу ша, та ко 
и за о ку пље ност со бом и соп стве ним про бле ми ма, его и зам 
и не тр пе љи вост ко је аутор ка на во ди ex pres sis ver bis56 и жи-
го ше их као до ми ни ра ју ћу од ли ку дру штва. И ов де на ла зи мо 
пси хо гра ме, ово га пу та људ ских ти по ва и ка рак те ра, уз фе-
но ме но ло шки при ступ ана ли зи ме ђу људ ске ко му ни ка ци је 
и по ку ша ју ње ног раз у ме ва ња.

Бли скост са при ро дом, фан та стич но и бај ко ви то57 те ма-
ти зу је се у „Ди рек то ро вим гу ска ма“. Мо тив чу да ка и уса мље-
ни ка дат је у лир ским то но ви ма, као и иди лич на сли ка се ла 
и се о ске шко ле у ко јој се на слу ћу ју ауто би о граф ске ре ми ни-
сцен ци је. Ја дви га Цу ке ров на је не ка вр ста al ter ega аутор ке, 

 einen ge son der ten Be re ich, in dem eine janusköpfige Got the it he rrscht: 
die Lust, die Tod ist.“, ви ди Ок та вио Паз, оп. цит., стр. 192–193.

55 Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 550.
56 Уп. Де сан ка Мак си мо вић, оп. цит., стр. 562.
57 Ди рек тор са гу ска ма раз го ва ра на „не му штом је зи ку“, уп. Де сан ка 

Мак си мо вић, оп. цит., стр. 538.
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о че му све до че би о граф ске по ду дар но сти58 и пси хо ло шки 
кон структ ове књи жев не фи гу ре, бли зак ме лан хо лич ним 
жен ским књи жев ним ли ко ви ма ра не про зе Де сан ке Мак си-
мо вић и ње не љу бав не по е зи је из ра ног пе ри о да.

6.
У ра ној про зи Де сан ке Мак си мо вић до ми ни ра ју два 

основ на мо ти ва: смрт и страх страх од смр ти и љу бав као осно-
ве чо ве ко вог бив ство ва ња и ње го ва нај сна жни ја пре о ку па-
ци ја. Ста вља ју ћи мо тив смр ти у сре ди ште сво јих пр вих при-
по ве да ка Де сан ка Мак си мо вић се ти ме при хва та јед не од 
цен трал них те ма књи жев ног ства ра ла штва и сли кар ства ко ју 
на ла зи мо од са мих по че та ка људ ске исто ри је у жи жи чо ве-
ко вих со ци јал них и умет нич ких ин те ре со ва ња. У ис тој ме ри 
су љу бав и ерот ско оно шта бит но од ре ђу је ка ко људ ски жи-
вот, та ко и ње го ву књи жев ну и дру гу умет нич ку про дук ци ју. 
За раз ли ку од аутор ки ног пе снич ког ства ра ла штва из пе ри о-
да на стан ка ње них пр вих при ча, љу бав ну сре ћу и ис пу ње ње 
у ра ној про зи не на ла зи мо. Су мор ном ду ху све та књи жев них 
ју на ка оп хр ва них по ми шљу на смрт, ана лог на је нео ства ре на, 
не срећ на и ра за ра ју ћа љу бав.

Ја сно од ре ђе ном те мат ско-мо тив ском окви ру при дру жу-
ју се кон стан те у рав ни фор мал не струк ту ре, по пут по ан ти-
ра ног кра ја ве ћи не ов де ана ли зи ра них тек сто ва и лир ских 
то но ва ко ји че сто до ми ни ра ју опи сом си ту а ци ја и ен те ри је ра.

Не ки од на овом ме сту са мо де ли мич но на ве де них аспе-
ка та ра не про зе Де сан ке Мак си мо вић, по пут уде ла би о граф-
ског, че ка ју да ља ис тра жи ва ња.

58 При за вр шет ку сту ди ја бу ду ћа на став ни ца већ ра ди у шко ли, 
жи ве ћи у ино стран ству па ти од се те за за ви ча јем итд.
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Ve sna Ci dil ko (Ber lin)

„LU DI LO SR CA“: ZUR MO TI VISCH-THE MA TISCHEN 
STRUK TUR DER FRÜHEN PRO SA 

VON DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

Zu sam men fas sung
In der frühen Pro sa von De san ka Mak si mo vić do mi ni e ren 

zwei Grund mo ti ve: der Tod und die Angst vor dem To de und die 
Li e be als das Fun da ment des Se ins und die stärkste Präokkupation 
des Men schen. In dem sie das To de smo tiv in den Mit tel punkt ihrer 
er sten Erzählungen stellt, gre ift De san ka Mak si mo vić eines der 
zen tra len The men der Li te ra tur und der Ma le rei auf, das se it den 
Anfängen der Menschhe it sgeschic hte im Zen trum nicht nur der 
künstle rischen, son dern auch der so zi a len In te res sen des Men schen 
steht. Gle ic her maßen sind Li e be und Ero tik ein un tren nba rer Teil 
des sen, was so wohl das menschlic he Le ben, als auch sein künstle-
risches Schaf fen strark be stimmt.

Im Un ter schied zu den Ge dic hten, die zur gle ic hen Ze it ent-
stan den sind, fin det sich in den frühen Erzählungen der Auto rin 
ke i ne The ma ti si e rung des Li e besglücks und einer da ra us re sul-
ti e ren den Erfüllung. Der düste ren und schwermüti gen Welt ihrer 
li te ra rischen Fi gu ren, die von dem Ge dan ken an Tod und Vergän-
glichkeit ganz ein ge nom men sind, ent spricht nur eine unglücklic he 
und zerstörerische Li e be.

Ein fe stes Ge bil de auf der Ebe ne der for ma len Struk tur ent spricht 
dem klar umris se nen mo ti vischen und the ma tischen Rah men der 
Tex te. Die for ma le Beständigkeit ma ni fe sti ert sich un ter an de rem 
als be wus ste Po in ti e rung am Tex ten de und als ein be tont lyrischer 
Ton, der häufig die Dar stel lung des In ter i e urs und die Beschre i bun-
gen oder das Kom men tar der geschil der ten Gescheh nis se prägt.

Eini ge von in dem vor li e gen den Be i trag le di glich skiz zi er ten 
aspek ten der Erzählstruktur, wie et wa die Ein be zi e hung des Bi o-
grap hischen, war ten auf ihre vollständige Ausle gung und dürf ten 
Ge gen stand künfti ger Er for schung des Pro sa werks von De san ka 
Mak si mo vić wer den.
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Сло бо дан ка Пе ко вић (Бе о град)

„ИЛИ СУ СВИ НА РО ДИ НА СВЕ ТУ СЛИЧ НИ“

Ап стракт: Рад је по ку шај да се из ве ду раз ли ке и слич-
но сти из ме ђу два кор пу са пу то пи са и мо гућ но сти ма ту ма че ња 
обе вр сте. Пр ва гру па су пу то пи си углав ном на ста ли по сле 
ко лек тив них го сто ва ња пи са ца и у њи ма се ја сно пре по зна је 
вре ме и иде о ло шка од ре ђе ност. Дру га гру па пу то пи са су лич-
ни до жи вља ји и они пред ста вља ју пра ви из раз Де сан ке Мак-
си мо вић и по твр ђу ју ње ну при пад ност књи жев ном ка но ну.

Кључ не ре чи: пу то пис, ко лек тив на свест, ути ца ји, по пу-
лар на умет ност, Де сан ка Мак си мо вић.

Де фи ни са ти пу то пис је из у зет но те шко. Има мно го об ли-
ка, има мно го из ра за. Са мо је јед на од ли ка стал на – у сва ком 
пу то пи су мо ра да по сто ји не ко пу то ва ње би ло има ги нар но 
или ствар но. Па би чак мо гло да се по ста ви и пи та ње да ли 
би „пу то ва ње по соп стве ној ду ши“ та ко ђе мо гло да се убро ји 
у пу то пи сну књи жев ност. Ка ко је пу то пис ла ко при ла го дљив 
књи жев ни об лик и ка ко не ма фор мал них огра ни че ња, пу то-
пи сом мо гу по ста ти и из ве шта ји ди пло ма та или рат ни ка, 
на уч ни ка или аван ту ри ста, под јед на ко као и пе сме или при-
че. На овај или онај на чин, пу то пис је огле да ло вре ме на и у 
ње му се мо гу пре по зна ти и те ку ће књи жев не и исто риј ске 
при ли ке, али и аутор сам, јер пу то пис, као је дан ми ми кри чан 
и ин ти ман об лик је сте и вр ста ауто би о гра фи је, ка зи ва ње о 
се би. Ни у јед ном књи жев ном жан ру не пре по зна ју се та ко 
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ла ко на ме ре и же ље пи сца, ни ти је игде вре ме у ко ме текст 
на ста је та ко пре по зна тљи во. Та ко ђе, ни је дан жа нр не тр пи 
то ли ко ути ца ја (исто риј ских, по ли тич ких, ван/књи жев них) 
као пу то пис.

У том сми слу, пу то пи си Де сан ке Мак си мо вић, на ро чи-
то они гру пи са ни у пр вом де лу Пра зни ка пу то ва ња, је су 
огле да ло у ко јем се ла ко пре по зна је вре ме. На ме ре Де сан ке 
Мак си мо вић су да за бе ле жи ути ске са пу та. И у по ре ђе њу са 
оства ре њи ма прет ход них пу то пи са ца чак и ка да су гру пи-
са ни око исте те ме или де сти на ци је, они не да ју ути сак це-
ли не ни ти је дин стве ног по гле да пу то пи сца. Нор ве шка у 
ви ђе њу Иси до ре Се ку лић, Фран цу ска Јо ва на Ду чи ћа или 
Шпа ни ја Ми ло ша Цр њан ског су це ло ви те сли ке би ло објек-
тив ног опи са, би ло су бјек тив ног до жи вља ја. Раз ли ка из ме-
ђу ових пу то пи сних дис кур са ве ро ват но про ис ти че из усло-
ва пу то ва ња и вре ме на у ко јем се пу ту је. Прет ход ни ци су 
пу то ва ли за се бе, по соп стве ном из бо ру и за све што су осе-
ти ли и опи са ли би ли су од го вор ни са мо се би. Де сан ки на 
пу то ва ња су углав ном ко лек тив на. Она ни је са ма и не од го-
ва ра се би већ ко лек ти ву и то ко лек ти ву са ко јим пу ту је и 
оном ко лек ти ву ко ји ју је по слао на пут. Бе ле же ње ути са ка 
се пре по зна је као вр ста оба ве зе или ду га: „Од ме не су се сви 
на да ли да наш пут, на шу ’на уч но-ту ри стич ку’ екс кур зи ју 
опи шем.“1, ка же Де сан ка Мак си мо вић. У ње ном пу то пи са-
њу се пре по зна је и не на ме тљи ва (али ипак) по хва ла но вом 
уре ђе њу и по стиг ну тим ус пе си ма („мо ра ле смо при зна ти 
да се ни љу ди у Ју го сла ви ји ни су осра мо ти ли“ („По знан ство 
са Пу лом“, стр. 75). Из гле да као да је њен по глед усме рен у 
оном прав цу на ко ји је ука за ла Пар ти ја и да је ње но ви ђе-
ње дру гих зе ма ља де фор ми са но под при ти ском на у че них 

1 Де сан ка Мак си мо вић, „Че стит ка учи тељ ској шко ли у Бе о гра ду“, 
Це ло куп на де ла, том 5, За ду жби на „Десанкa Мак си мо вић“, ЈП Слу-
жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2012, стр. 190. Сви 
на во ди су из овог из да ња.
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фло ску ла. Ме ђу тим, ако се па жљи ви је чи та ју пу то пи си и ње-
ни дру ги кра ћи тек сто ви мо же се уочи ти да су пе снич ка го -
сто ва ња део ве ре у моћ ре чи, ве ре да је „умет ност – увек 
оруж је“. У слу ча ју Де сан ке Мак си мо вић та ве ра ни је са мо 
озна ча ва ла ан га жо ва ност или иде о ло шку ис прав ност, већ и 
ве ру да ре чи до но се до бро, да су оне оруж је ко јим се мо же 
по сти ћи раз у ме ва ње, са у че ство ва ње, ле по та. Пу то ва ња по 
су сед ним кра је ви ма и зе мља ма су увек из ве шта ји о на прет-
ку, о до брим стра на ма по сле рат них по ку ша ја да се зе мља 
из гра ди, под се ћа ња на рат и рат на звер ства. У Пу ли се, на 
при мер, бу ди ње но (на мно го на чи на ис ка за но) па три от ско 
осе ћа ње, вр ло слич но оном ко је је знат но ра ни је ис ка за ла 
Је ле на Ди ми три је вић ула зе ћи у тек осло бо ђе ни Ниш. Де сан-
ки Мак си мо вић Пу ла „ми ри ше“ на на ше: „Да нас је ви дим 
сво јом, чу јем у њој наш је зик, сре ћем име на ка ква но се љу ди 
у мом кра ју, ви дим у њој на ше вој ни ке (ако их мо ра би ти, 
он да је нај бо ље да бу ду на ши!), ви дим у њој ли ца слич на 
ли ци ма сво јих зе мља ка“ („По знан ство са Пу лом“, стр. 73). 
Опи са ни свет Бу гар ске, Пољ ске, Че шке и Со вјет ског Са ве за 
до жи вљен је као свет сло вен ског брат ства: „По гле да смо се са 
По ља ци ма уз бу ђе но. Зна чи та ко! Оно је био град на ших за-
јед нич ких пре да ка. Ни је би ло ни ка квих ка то ли ка ни пра во-
слав них, ни Гер ма на, не го бес крај не шу ме, је зе ра, сте не, ме-
до ви на, Све то вид, Мо ра на, Во лос, Жи ва. Ово су, зна чи, те ку пе 
ода кле смо пи ли ме до ви ну, а ово те стре ле ко је ни у ло ву 
ни смо ра до упо тре бља ва ли“ („Пољ ска се за це љу је“, стр. 109). 
За јед ни штво се оства ру је и уз по моћ слич ног и ра зу мљи вог 
је зи ка, оби ча ја, фол кло ра, као свет у из град њи2 – и као свет 

2 Као не ку вр сту уте хе ко ја до ла зи по сле сва ког ра за ра ња Де сан ка 
Мак си мо вић ви ди град њу. У мно гим пу то пи си ма Де сан ка Мак-
си мо вић ис ти че но ве згра де, спо ме ни ке, за са ђе на по ља и то су 
углав ном објек тив ни и без лич ни опи си. По не кад, њен пе снич ки 
тем пе ра мент пре ра сте „ин ду стри ја ли за ци ју“ па фа бри ка по ста не 
ви зи ја па кле не ко вач ни це: „И ка то вач ка лив ни ца ’Ко шћу шко’ је 
исто та ко не што што ни ко од нас ра ни је ни је мо гао за ми сли ти. 
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у ко јем су Ју го сло ве ни сви ма по зна ти и во ље ни: „Сва љу бав 
пре ма на шем на ро ду ста вље на је на ма у на руч је“ („Про сла ва 
сло вач ког на ро да“, стр. 116).

Иако је очи глед но да она пу ту је са ко ле га ма књи жев ни-
ци ма, ипак је за чуд но да је свет ових пу то ва ња ис пу њен 
пи сци ма и њи хо вим де ли ма то ли ко да се по не кад чи ни да 
сем пи са ца и пу бли ке ко ја је ту за рад тих пи са ца и не ма дру-
гих љу ди.3 Ти флис је на при мер град ма ште и пе сни ка, пре ма 
њој, пе сни ци су срж све та и све се вр ти око њих.

Де сан ка пу ту је са пи сци ма, „са де се ти на ма дру го ва“, 
на и ла зи на пи сце, ко му ни ци ра са њи ма, ње не ре ми ни сцен-
ци је су по све ће не пи сци ма. И сви ти пи сци су у функ ци ји 
др жа ве. Др жа ва бри не о њи ма, гра ди зда ња за њих, ша ље их 
на пу то ва ња, да је но вац. За уз врат пи сци ко ји пу ту ју су стал-
ни ре пре зен тан ти те др жа ве, све сни да све што ура де и све 
што ка жу је сте део ко лек ти ва. Код књи жев ни це ко ја пу ту је 
као и код ње них са пут ни ка на слу ћу је се ра дост и осе ћа ње 

При зо ре ко ји се та мо мо гу ви де ти за це ло је фан та зи ја сред ње ве-
ков них ми сти ка пре до ча ва ла се би раз ми шља ју ћи о па клу. Уси ја-
не гре де као ста бла сто го ди шњег хра шћа стал но ку ља ју из пе ћи, 
ди вов ске ма ши це пре но се ужа ре не ступ це, спу шта ју их у ја ме, 
још ужа ре ни је их отуд ва де...“. („Пољ ска се за це љу је“, стр. 112)

3 У пр вом пу то пи су „Мо ре“ као ре ми ни сцен ци је: „Из ме ђу оста лог 
ожи ве ше и по је ди ни од лом ци из при ча и пе са ма мо јих дру го ва...“ 
(стр. 72); „Нас три књи жев ни це, Та тја на Арам ба шић, Ми ра Алеч-
ко вић и ја...“ („По знан ство са Пу лом“, стр. 75); „Се ти ле смо се... 
по се те де се ти не бу гар ских књи жев ни ца...“ („Пи смо умет ни ци ма“, 
стр. 102), или у истом тек сту: на бра ја се низ бу гар ских пи са ца 
ко ји су при ја те љи на шег на ро да, „...ја са не ко ли ко сво јих дру го ва 
књи жев ни ка...“ („Пи смо Бран ков ча ни ма“, стр. 100) Им пре си о ни-
ра ју је и му зе ји по све ће ни пи сци ма и рас ту жу је чи ње ни ца да у 
нас не ма та квих му зе ја: „Све на свом ме сту, уред но, као у бив шој 
ку ћи на ше Иси до ре Се ку лић. Ште та што ње на ку ћа ни је мо гла 
по ста ти му зеј. Ви де ли би се и ту чар ша ви об ру бље ни чип ком, 
бли ста во бе ли, уштир ка ни, ма да је она при па да ла дру гој ци ви-
ли за ци ји“ („Пи смо умет ни ци ма“, стр. 105).
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по вла шће но сти те за то они ма ко ји не мо гу да пу ту ју за уз врат 
тре ба да отво ре вра та све та. Али од вре ме на ра ни јих пу то-
пи са ца свет се про ме нио и знат но сма њио. И да ље је по жељ-
но от кри ва ње (но вих) пре де ла али су то пре де ли ко ји су већ 
пре ста ли да бу ду ег зо тич ни. Евро па је от кри ве на па та ко и 
пут ни ца ни је у по зи ци ји хо до ча сни ка или Јо ва на Ду чи ћа у 
Егип ту или Је ле не Ди ми три је вић у Ин ди ји. Она је у по зи ци-
ји осо бе ко ја пу ту је по сле ра та из зе мље ко ја се тру ди да учвр-
сти сво је но во ме сто у ста ром све ту. Ста ри свет у овој гру пи 
пу то пи са пред ста вља ју срод не зе мље са слич ним про бле ми-
ма и слич ним иде о ло ги ја ма. Уме сто ужи ва ња у пу то ва њу, 
уме сто лич ног од но са пре ма оно ме што се ви ди нај ве ћа па-
жња је по све ће на су сре ти ма на ко ји ма се пред ста вља на ша 
зе мља. Же ља да се по ка же све тла стра на соп стве не или срод-
них зе ма ља и још ви ше, да се из ве сти ка ко се пи сац по на шао4 
као да је устук ну ла пред по тре бом да се опи ше шта је пут ник 
ви део. Ша ла о Ру си ма ко ји у ино стран ству не је ду и не ку па-
ју се да се не би по ми сли ло да у сво јој зе мљи у не че му оску-
де ва ју та ко до би ја ви ше зна че ње: да чо век у том вре ме ну 
ни је пред ста вљао се бе, не го увек сво ју зе мљу и да, би ло из 
искре ног осе ћа ња на ци о нал ног по но са или због стра ха од 
ка зне гру па де лу је је дин стве но. Та ко ови пу то пи си Де сан ке 
Мак си мо вић по ста ју вр ста ре дун дан це јер озна ча ва ју ред и 
(ди ри го ва ну) кон вен ци о нал ност, по зна ти од нос пре ма љу-
ди ма, ства ри ма или зе мља ма но вог по сле рат ног со ци ја ли зма, 
по ста ју тек сто ви ко ји има ју дру штве ну функ ци ју. Мо гло би 
се чак го во ри ти и о „ри ту а ли зо ва њу“ по ру ка ко ји ма се ис ти чу 

4 У „Про сла ви сло вач ког на ро да“ опи су је сво је ис ку ство ка да је 
ис ко ра чи ла из окри ља ко лек ти ва: „По до бром жен ском оби ча ју 
ја сам по сле оби ла ска књи жа ра за ви ри ла и у дру ге тр го ви не па 
свра ти ла на трг и до не ла отуд хр пу ли му но ва ко јих код нас у Ју-
го сла ви ји ни је та да би ло. Још ни са да не знам је су ли ми мо ји 
Ју го сло ве ни озбиљ но за ме ри ли, или су хте ли са мо да ме за дир-
ку ју ка да су по ви ка ли: – И то ми је пе сник! До ђе на на ци о нал ну 
про сла ву и ку пу је ли му но ве“ (стр. 115).
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оне слич но сти ко је по др жа ва ју од ре ђе ну сли ку све та. По рав-
на ва се раз ли ка из ме ђу оп штег им пул са да се из бег не кул-
тур на де кла си фи ка ци ја и сим бо лич ка по ру ка по мо ћу есте ти-
за ци је сва ко днев ног жи во та и бри са ња не јед на ко сти из ме ђу 
ви со ке умет но сти и ма сов не/по пу лар не кул ту ре. Есте ти за-
ци ја сва ко днев ног жи во та од но си се пре све га на све оне зна-
ке и сли ке ко је на та па ју пред ста ву сва ко днев ног жи во та у 
су вре ме ном јој дру штву. На из ве стан на чин, пу то пи си су 
по ста ли сред ство за ре фи гу ра ци ју ствар но сти под јед на ко 
као и до жи вље не ствар но сти. На из ве стан на чин пу то пи сни 
текст (а не тре ба за не ма ри ти ни чи ње ни цу да су ови пу то-
пи си ини ци јал но би ли пи са ни за но ви не и ча со пи се) по ста-
је „књи жев ност за на род“, вр ста по пу лар не умет но сти ко ја 
не про би ја ни ка кве гра ни це али је за то бли ска и ра зу мљи ва 
ши ро ком кру гу чи та ла ца. Из ме ђу спи са тељ ке и чи та ла ца 
ус по ста вљен је ред раз у ме ва ња и за јед нич ких осно ва, кон-
вен ци ја ко је по ма жу ко му ни ка ци ји. Ис ко ра ка из ре ал но сти 
у овим пу то пи си ма Де сан ке Мак си мо вић не ма мно го али 
за то ови пу то пи си иза зи ва ју по зи тив но ис ку ство јер се спи-
са тељ ка осла ња на кон вен ци је ко је су пре по зна тљи ве и још 
бли же чи та о ци ма јер се чи ни да је аутор ка за и ста искре на у 
свом при по ве да њу. Ре дун дант ност је ве ли ка јер су ли ко ви/
лич но сти ко је спи са тељ ка сре ће пре по зна тљи ви у од но су на 
ис ку ство ко је по се ду је мо, под јед на ко као и по ја ве ко је опи-
су је. Ре дун дант ност, без об зи ра на ствар не на ме ре спи са тељ-
ке или на ње на лич на опре де ље ња, упра во због пре по зна-
тљи во сти и опи са не бли ско сти, по др жа ва са мо свест на шег 
(ју го сло вен ског) на ро да и ис ку ства.

Али, из над све га, сви раз го во ри, су сре ти, књи жев не ве-
че ри ста вља ју пут ни цу у уло гу ко ју је ина че чи та вог свог 
жи во та успе шно оба вља ла, у уло гу по сред ни це из ме ђу ра-
зних књи жев но сти и кул ту ра. У пу то пи си ма, по сред ни штво 
је ис ка за но у раз го во ри ма, у на во ди ма ре чи и де ла ра зних 
пи са ца, у на ла же њу ба лан са из ме ђу раз ли ка, и пре све га, у 
са мом ње ном при су ству, по ја ви, до бро хот но сти, у ре чи ма 
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ко је из ме њу је са љу ди ма и по зна ва њу исто ри је, при ли ка, 
књи жев них де ла ко је ци ти ра. Де ло ви пу то пи са у ко ји ма го-
во ри о књи жев но сти би ло као део ре ми ни сцен ци ја, ме та фо-
ри за ци је или жи ве ко му ни ка ци је има ју и има го ло шки ка-
рак тер и део су ин тер ли те рар но сти и ин тер кул ту рал но сти 
Де сан ке Мак си мо вић. Та ко њен пу то пис по ста је текст – ма-
три ца у ко ју се упи су је сми сао и ко ја и иси ја ва сми сао. Њен 
текст ап сор бу је дру ге тек сто ве чи ме се зна че ње про ши ру је 
учи та ва њем, а учи та ни текст пре о бра жа ва и удво стру чу је. 
Че стим ин кор по ри ра њем тек сто ва дру гих пи са ца, она гра ди 
по себ ну по ли фо нич ност па чак и пре о бра жа ва свој текст 
до да ју ћи му но ва зна че ња, а да на шњи чи та лац по но во иш-
чи та ва ин тер текст у све тлу свог ис ку ства. Иако су нај че шће 
илу стра ци је или ре ми ни сцен ци је, ци та ти има ју кон тек сту-
ал ни „раз лог“ јер је сми сао умет ну тог тек ста за ви сан од тек ста 
у ко ји је умет нут.

У но ви јој срп ској књи жев но сти пу то пи сна про за се углав-
ном угле да ла на европ ске уз о ре и пре све га је би ла ин кор-
по ри ра на у до ку мен тар ну књи жев ност. По чет ком 20. ве ка 
пу то пи са ње по ста је го то во по тре ба и ко год не где пу ту је 
за пи су је шта је ви део. Опи си пу то ва ња, по да ци о ме сти ма, 
љу ди ма и оби ча ји ма вр ста су кул тур ног им пе ра ти ва вре ме-
на и (ве ро ват на) по тре ба да се оста ви траг за со бом и да се 
да до при нос оп штем про све ти тељ ском за ма ху и све до по-
ја ве Иси до ре Се ку лић, Јо ва на Ду чи ћа, Ми ло ша Цр њан ског 
и Раст ка Пе тро ви ћа, па и Је ле не Ди ми три је вић и Ми хај ла 
Пе тро ви ћа пу то пис је био „стан дард ни“ књи жев ни об лик 
без ис ти ца ња су бјек тив них до жи вља ја и осе ћа ња. Ве ли ка ни 
пу то пи сне про зе ино ви ра ли су овај жа нр у ко ји су по ред 
фор мал них про ме на уне ли и по ет ски ис каз на гра ни ци из-
ме ђу про зе и по е зи је и од пу то пи са на пра ви ли нај и за зов-
ни ји књи жев ни об лик. У том сми слу ова гру па пу то пи са 
Де сан ке Мак си мо вић као да је на пра ви ла ко рак уна зад. Они 
ни су фор мал но ино ва тив ни, по ет ски ис каз (ко ји је ина че 
упра во ка рак те ри сти чан за ову спи са тељ ку) по ја вљу је се 
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спо ра дич но и по не кад чак и од у да ра од дис кур са. Али кон-
вен ци о нал ност ко ја се пре по зна је у од но су на ино ва то ре 
пу то пи сне про зе не зна чи да пу то пи си не ма ју естет ске по-
ру ке или ли те рар не вред но сти. У пи та њу је раз ли чи тост јер 
су и јед на и дру га де ла вред на на свој на чин. Уоста лом, кон-
вен ци о нал ност је од ли ка сва ке умет но сти и сва ко де ло у 
јед ном тре нут ку мо дер но или аван гард но по се ду је не ку кон-
вен ци о нал ност или уско ро по ста је кон вен ци о нал но. Пи та ње 
је са мо у пре по зна ва њу и на ви ци, али и вр сти им пе ра ти ва 
ко ји нам је на мет ну ла мо дер на књи жев ност ко ја је ис та кла 
ори ги нал ност као вр хун ски ква ли тет ства ра ња. Ми шље ње 
да су кон вен ци је не по жељ не има ло је за по сле ди цу и ве ру да 
су пе сни ци/пи сци из у зет ни и да су ре пре зен тан ти дру штва 
и квин те сен ци ја ис ку ства. Ве ра у из у зет ност, по пу лар ност, 
сла ва ства ра ју од пи са ца иде а лан ма те ри јал за упо тре бу у 
дру штву ко је их ко ри сти да би ство ри ло по жељ ну сли ку све-
та и да би оства ри ло кон тро лу и (по жељ ну) јав ност. Та ко су 
и го сто ва ња ју го сло вен ских пи са ца би ла проб ни ба ло ни у 
ис пи ти ва њу кул тур не и ине јав но сти и ва жни са др жај кул-
тур не по ли ти ке. Де сан ка Мак си мо вић је сте би ла по пу лар на 
лич ност и по ет ска зве зда, али, су де ћи по пу то пи си ма и за-
хва љу ју ћи ње ној искре но сти у оно ме што пи ше, од но сно 
опи су је, не би се мо гло ре ћи да је би ла (зло)упо тре бље на да 
би сво јом ре чи фор ми ра ла од ре ђе не кул тур не или по ли тич-
ке вред но сти. Уоста лом у ње ним пу то пи си ма се уоча ва раз-
ли ка из ме ђу дру штве не и умет нич ке кон вен ци је. Она је све-
сна да је пред став ник дру штва и да по сто је од го вор но сти 
пре ма дру штву, али је још све сни ја од го вор но сти пре ма сво-
ме де лу, пре ма сво јој ре чи. Две кон вен ци је ко је би у сва ком 
дру гом слу ча ју и код сва ког дру гог пи сца иза зва ле су коб, у 
Де сан ке Мак си мо вић су ускла ђе не и не ка ко се при род но 
до пу ња ва ју би ло због ње не на ра ви, учи тељ ског ис ку ства или 
оно га што је на у чи ла у бур ним рат ним вре ме ни ма. У сва ком 
слу ча ју мо гло би се ре ћи да се у ње ном пи са њу и пу то пи са њу 
као лајт мо тив по на вља ми сао о пра шта њу, љу ба ви, по ве ре њу: 
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„Оста ла сам с то плим ми сли ма о љу ди ма уоп ште, о За гор-
ци ма, за но се ћи се ве ром ка ко би ла ко би ло да сви со се ди или 
су се ди жи ве у ми ру“ („Сли ке јед не про шло сти“, стр. 97). Мир 
и раз у ме ва ње се та ко ђе ис ти чу као циљ ко ји је до сег нут у 
но вом дру штву (или као циљ ко ји тре ба до се ћи) ма да се ту 
осе ћа трун не си гур но сти пре по зна тљив већ у то ме ка ко ба-
лан си ра из бор пе са ма. Јед на је о Ср би ји, дру га о За гре бу, Го-
рењ ском, зе мља ци ма...: „Би ло је див но до жи вља ва ти ка ко ре-
гру ти, мла ди љу ди из це ле на ше зе мље, пот пу но исто при ма ју 
исту пе сму, би ло да чи там „Ср би ја је ве ли ка тај на“, би ло „Про-
ле ће у За гре бу“, би ло „Мо ји зе мља ци“ или „Ју тро у Го рењ ском“. 
Ка ко се чо век до бро осе ћа у та квој сре ди ни, бар чо век сли чан 
ме ни! Не ма су рев њи во сти, не ма мр жње, не ма скеп се“ („По-
знан ство са Пу лом“, стр. 74).

Пу то пи си Де сан ке Мак си мо вић из ове пр ве гру пе су та-
ко ђе део кул тур ног им пе ра ти ва. По не кад је то омаж по ли ти-
ци као кад се опи су ју спо ме ни ци „брат ском на ро ду“ у Бу гар-
ској: „Су де ћи по спо ме ни ци ма диг ну тим со вјет ској ар ми ји и 
ру ској вој сци Бу га ри су ве о ма за хвал ни Ру си ма и Со вје ти ма 
за све што им је овај брат ски на род од у век чи нио. Та квих 
спо ме ни ка има по це лој бу гар ској зе мљи.... И ни су са мо ови 
бе ле зи по све ће ни ру ском на ро ду и вој ни ку: ви ше ули ца се 
зо ву име ном ру ских ве ли ких пи са ца и вој ско во ђа. Је дан од 
бу ле ва ра у са мом цен тру на зи ва се Ру ским“ („Пи смо умет ни-
ци ма“, стр. 103). Ову со вјет ску бу гар ску са да шњост спи са тељ-
ка ко ја увек те жи по рав на њу и ком про ми су, по ве зу је од мах 
са про шло шћу: „Ту је и пре кра сна ру ска ста рин ска цр ква, 
са зи да на као храм Алек сан дру Нев ском, по све ће на Ни ко ла-
ју Чу до твор цу, у ти пич ном сред ње ве ков ном сти лу и опо ми-
ње на ру ску др ве ну ар хи тек ту ру“. И у са гла сју са сво јом по-
тре бом да под у чи и на пра ви до бар при мер за углед, под се ћа 
и на до ма ћу си ту а ци ју: „Ова цр кви ца је да ле ко леп ша и да ле-
ко ви ше ру ска не го она на ша пе пе љу га иза цр кве све то га Мар-
ка у Бе о гра ду“ („Пи смо умет ни ци ма“, стр. 103). Али, по не кад, 
оно што је по сле ди ца по ли ти ке и ра та Де сан ка Мак си мо вић 
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до жи вља ва као тра гич не ре ми ни сцен ци је: „У ње го вој ти ши ни 
[вараждинско гробље] се од ма ра ју из ги ну ли За гор ци пар ти-
за ни и они ко је су уста ше по би ле. Жи ви мо у јед ној зе мљи, а 
опет се че сто из не на ди мо ко ли ко је сва ки ку так на ше до мо ви-
не дао жр та ва за сло бо ду“ („Сли ке јед не про шло сти“, стр. 97).

„Слу жбе ни“ пу то пи си но се у се би јед но оп те ре ће ње: као 
да се ула же на пор да се сва ко днев на ре ал ност зе ма ља ко је се 
оби ла зе кон сти ту и ше уз по моћ не у трал но сти, спон та но сти 
и че стих по на вља ња по хва ла и ди вље ња. Из ме ђу оста лог, тај 
на пор из гле да као вра ћа ње ду га, а пу то пис као по ку шај да 
се уса гла се про стор и вре ме про шло сти и са да шњо сти на 
исто риј ској и ге о граф ској ве тро ме ти ни.

Сва ко књи жев но де ло мо же се ана ли зи ра ти (бар) дво ја-
ко: те мат ски (ана ли за при че или са др жа ја) и фор ма ли стич-
ки (ана ли за је зич ких сред ста ва). У оба слу ча ја онај ко ана-
ли зи ра мо ра да про на ђе од ре ђе ни кон струк тив ни фак тор 
ко ји би по мо гао да се ли те рар ни текст ви ди или раз у ме у 
це ло сти, у уза јам ном де ло ва њу оно га што на зи ва мо фор ма 
и оно га што на зи ва мо са др жај. Са деј ство фор ме и са др жа ја 
ре зул ти ра пре по зна ва њем ауто ро вих на ме ра. У фор ми пу-
то пи са5 Де сан ка Мак си мо вић је ис пре да ла и при чу о се би и 
сво ме ме сту у све ту. Са др жај ње них пу то пи са по ста је вар љи-
ва, по мич на сли ка у ко јој се за јед ни штво одр жа ва уз по моћ 
оно га што је спи са тељ ка ви де ла, уро ни ла у се бе и ода тле по-
но во из ву кла. Свр ха пу то ва ња је да се оно што је у ма шти 
пре тво ри у ре ал ност, да „зе мља у ко јој ни смо би ли, гра до ви и 
ре ке у њој, нај пре бу ду тач ке и ли ни је на ма пи, се ћа ња и зна ња 
из оп ште исто ри је, да би се по сле по се те тој зе мљи пре тво ри-
ли у ства ри опи пљи ве и бли ске“ („Ле то ни ја“, стр. 159). Свр ха 
пу то пи са је дво ја ка. Пр во, пу то пис је вр ста шко ле, на чин да 

5 Тек сто ви у Це ло куп ним де ли ма Де сан ке Мак си мо вић гру пи са ни 
у по гла вљу по све ће ном пу то пи си ма ра зно ли ки су по сво јој фор-
ми. Нај ве ћи део је у ви ду пу то пи са, али има и пи са ма и за пи са 
ко ји су слич ни из ве шта ји ма. 
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се не што на у чи: „Чо век пу ту ју ћи мно го што шта у свом ми шље-
њу про ме ни и по пра ви“ („Кр ста шки по ход же на“, стр. 186), 
да се до жи вље но не за бо ра ви: „Ја сам с вре ме на на вре ме па-
ти ла јер сам из ис ку ства зна ла да се сва ко се ћа ње ма ло по 
ма ло кр њи, да ћу по ла ко по че ти за бо ра вља ти не са мо сит-
ни це већ и ва жни је ства ри са овог пу та“ („Про сла ва сло вач-
ког на ро да“, стр. 118). Без об зи ра на то да ли би се ћа ње би ло 
за сно ва но на ствар ној или сли ци ко ју смо са ми ство ри ли: 
„Мно ги пут ни ци гле да ју ка ме не си ве гра до ве што као не ки 
пре пла шен збег ћу те на оба ли, а ја мно го ра ди је гле дам њи-
хо ву сли ку у во ди“ („Мо ре“, стр. 72). Њен опис је сте ли чан 
чин и је сте сли ка као у огле да лу сем што ње но огле да ло да је 
ле лу ја вост ко ја од ствар ног пре де ла ства ра пре део ко ји би 
мо гао да бу де ства ран. Ви де ти оно што је у ма шти и оно што 
улеп ша ва ствар ност је до зво љен и по же љан по сту пак те су 
та ко че гр таљ ке ла ко пре твор љи ве и де тли ће. То ни је хи ме ра 
као код Јо ва на Ду чи ћа, али је сте свет де ли мич но де фор ми-
сан, ви ђен кроз пра ме ње пла ви ча сте ма гле. У пу то пи сним 
пи сми ма Јо ва на Ду чи ћа, као и код Иси до ре Се ку лић, сре ће-
мо се са истим фе но ме ном: пре мо шћу је се вре мен ска и про-
стор на ло ги ка чи ме се уки да ју ло гич ке на ви ке сна ла же ња и 
осна жу је лич но ви ђе ње. Де сан ка Мак си мо вић је јед но став-
ни ја, али при сни ја и за раз ли ку од Ду чи ћа и Иси до ре Се ку-
лић она је спрем на да се на сме је и да нас на сме је6, да упо тре-
би иро ни ју. Ње на ЈА по зи ци ја ни је та ко уз ви ше на, уда ље на 
и не до дир љи ва као код Ду чи ћа, али је за то ње на при сут ност 
ствар ни ја7, ни до жи вљај ни је та ко есте ти зо ван и са вр шен 

6 „Кад год бих ми сли ла о Пу ли, док је још увек ни сам би ла ви де ла, 
па да ли су ми нај пре на ум рим ски ца ре ви, Ха ни бал, бит ка код 
За ме, Сци пи он Афри ка нац, ла тин ски не пра вил ни гла го ли...“ 
(„По знан ство са Пу лом“, стр. 73).

7 „И кад смо се већ спу сти ли на Су шак, у зе мљу где се жи ви са мо 
о хле бу, ви ну и не ми ру, ме ни су се на ше рав ни чар ске, су во зем не 
ва ро ши учи ни ле та ко ру жним и пр ља вим и би ло ме стид као да 
сам их ја за су ла пра ши ном и бо гат ством“ („Мо ре“, стр. 71).
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као код Иси до ре Се ку лић, али је ње но уче ство ва ње у до га-
ђа ји ма ак тив ни је и са сна жним лич ним пе ча том: „Ме ни се 
чи ни ло да у исти мах уди шем мед, сун це и бол“, ка же аутор-
ка док ше та оба лом и „га зи по ми ри си ма“ („Мо ре“, стр. 71), 
и ни је дан од на ших пу то пи са ца ни је био то ли ко за те чен ле-
по том да по же ли да „та ле по та пред ко јом сто ји мо бу де увек 
на ша“ („По знан ство са Пу лом“, стр. 75).

У мно гим пу то пи си ма се пра ви раз ли ка и упо ре ђу је 
сво је и ту ђе. У Де сан ке Мак си мо вић по сто ји стал на свест о 
„на шем“. Ту ђе се по сма тра, ту ђе је че сто ин спи ра ци ја или 
по вод да се уко ри или по хва ли до ма ће, али она ни ка да не 
го во ри о ту ђем као о не чем што је стра но или што тре ба 
пот це њи ва ти. Ка пе ла у фран цу ском по љу је слич на ста рој 
цр кви у Бран ко ви ни. Из гле да да је све што је људ ско бли ско 
спи са тељ ки и да је ње на моћ да раз у ме и при хва ти бес крај на. 
Је ди но је не по ко ле бљи ва ка да из ра жа ва осе ћа ње на ци о нал-
не па и те ри то ри јал не при пад но сти, увек се осла ња ју ћи на 
осе ћа ње прав де. Она ни на ци о нал ном ни па три от ском ни је 
при да ва ла са мо сим бо ли чан зна чај (што би би ло у скла ду са 
по тре ба ма на ци о нал не кул ту ре и на ци о нал не про па ган де) 
не го и он то ло шки ка рак тер. Та ко се у „По знан ству са Пу лом“, 
„ту ђе“ ко је се по ка зу је они ма ко ји раз гле да ју ста ри не пред-
ста вља као же ља да се за бо ра ви да град ни је увек био „наш“. 
У нај ве ћем бро ју слу ча је ва ту ђе се ис ти че као при мер. За те-
че на бу гар ским на прет ком у ба што ван ству, Де сан ка не мо же 
да не упу ти пре кор Бран ков ча ни ма: „Ми за сад не мо же мо 
са ња ти о ста кле ним ба шта ма; али зар не би смо мо гли уре-
ди ти ко ри то сво га по то ка па да и по же зи има до вољ но во де 
за по врт ња ке...“ („Пи смо Бран ков ча ни ма“, стр. 99). Лич ни 
од нос убла жа ва пре кор јер се бе не из два ја од пре ко ре ва них 
зе мља ка: „По ста ла сам на јед ном ту жна и не ка ко у се би по-
сра мље на“ (стр. 100). Учи те љи ца у њој жа ли што у ње ном 
се лу не ма до ма кул ту ре ни књи жни це, али су ма ње ног по-
гле да на род но ме сто је по ра зна. Оно што ви ди и по тре ба за 
про ме на ма вра ћа нас у век уна зад и у на по ре про све ти те ља 
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да се љу ди опи сме не и на у че осно ва ма хи ги је не: „Мо гли би 
мла ди љу ди по за вр шет ку основ не шко ле, на у чив ши шта је 
хи ги је на, раз вив ши сми сао за ле по, учи ни ти не што да бар 
на ша се о ска ка фа на про ме ни свој лик“ (стр. 101).

У обе вр сте пу то пи са исти је од нос пре ма при ро ди, опи-
си при ро де, др ве ћа, цве ћа, жи во ти ња и ти опи си су пра ве 
по сла сти це, по ет ски ис ка зи ве ли ке вред но сти. За јед нич ки 
је и на чин ка ко да је на сло ве пу то пи си ма. Они су нај че шће 
са став ни део тек ста, ре чи ко ји ма по чи ње при по ве да ња, у 
исто вре ме су и сим бо лич ни и сиг на ли, али и оба ве ште ње.

Дру га чи ју вр сту пу то пи са чи не Сним ци из Швај цар ске. 
„За раз ли ку од пр ве, збир ка Сним ци из Швај цар ске... за ми-
шље на је и на ста ја ла као це ли на... Из ове књи ге са мо је пет 
пу то пи са прет ход но би ло об ја вље но у ча со пи си ма, без знат-
ни јих раз ли ка у од но су на тек сто ве ко нач них вер зи ја, а већ 
та да су но си ли на зна ку ’Из књи ге Сним ци из Швај цар ске’.“8 
Пре све га про ме ни ла се свр ха пу то ва ња. Спи са тељ ка са да 
пу ту је са ма и по се ћу је ме ста по сво ме из бо ру. Мо же да се 
из дво ји и до зво ли сво јој ма шти да се раз ви ја: „Ту сам од мах 
по ку ша ла да оста нем са ма“, ка же пут ни ца („Не срећ но се ло 
Гол дау“, стр. 270). Са мим тим про ме ни ла се и ви зу ра, аутор-
ка се на ла зи у уло зи по себ ног ли ка, до ку мен тар ни еле мен ти 
се ме ша ју са ма што ви тим ис ко ра ци ма. Не ста је по пу ли зам, 
њен текст ни је ви ше шти во за по у ку и за ба ву, чак до пу шта 
се би и да за бо ра вља име на ме ста и пре де ла јер јој се име на 
чи не ма ње ва жним од ње них ути са ка. Слич но Јо ва ну Ду чи ћу, 
оно што је објек тив но, оно што је би ло ви ђе но, по ста је по ла-
зи ште за ни зо ве асо ци ја ци ја и лич на раз ми шља ња. Пр ва објек-
тив на сли ка гу би чвр сте об ли ке ствар но сти чи ји се обри си 
по сте пе но ута па ју у спи са тељ ки ну има ги на ци ју. Пе сни ки ња 
Де сан ка Мак си мо вић до ла зи до из ра жа ја па пу то пис по ста је 

8 На да Мир ков, „Пу то пи си Де сан ке Мак си мо вић“, Про за Де сан ке 
Мак си мо вић, Збор ник ра до ва, прир. Сло бо дан Ж. Мар ко вић, Бе о-
град, 2001, стр. 31.
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по ет ски текст у ко ме је су бјек тив ни до жи вљај им пе ра ти ван 
као ме ри ло умет нич ке исти не и по ка за тељ ка ко су ње не пе-
сме и ње на про за и ње ни пу то пи си део истог пе снич ког ис-
ка за. На јед ном ме сту у сво јим пу то пи си ма она об ја шња ва: 
„Али та на гла ше на не у по тре бљи вост, пра ће на ле по том, и 
да је ства ри ма пе чат умет но сти“ („Уни вер зи тет ске збир ке“, 
стр. 229), и то об ја шње ње умет но сти умно го ме об ја шња ва и 
ње не пу то пи се из Швај цар ске.

Пе сни ки ња до пу шта се би да по ка же на вер бал ном пла-
ну ла ку ири та ци ју за рад (пре)уред не и (пре)уре ђе не Швај-
цар ске, али пре о вла ђу је осе ћа ње са гла сја са хар мо ни јом и 
ле по том. Ње ни опи си при ро де и је зик ко јим се слу жи функ-
ци о на ли зу ју но ву сли ку све та сву од ле по те и во де не пра ши-
не. На су прот при род ној ле по ти, Де сан ка Мак си мо вић по-
ста вља љу де ко ји су јој стра ни, за тво ре ни, не го сто љу би ви. 
Ка да је до ма ћин при хва ти и да ру је, или ка да је Де ни кен при-
јат но до че ка, она то ис ти че као из у зе так. По не кад је и иро-
нич на и но стал гич на.9

Мо же се ре ћи да су пу то пи си из Швај цар ске онај вид 
пу то пи сне књи жев но сти у ко јој се „мо жда бо ље не го у дру-
гим жан ро ви ма ви ди ка ко књи жев ност уче ству је у рас по де-
ла ма ви дљи вог и пред ста вљи вог све та, од но сно да је она 
са ма нео по зи ви са у че сник та кве рас по де ле и да ње не струк-
ту рал не, те мат ске или функ ци о нал не кри те ри ју ме од ре ђу ју, 
ко ли ко је у њи хо вој мо ћи, пу то пи сци у су сре ту са све том као 
ем пи риј ским, ’пре жи вље ним’, али и про же тим тек сто ви ма 

9 Из не на ђу ју ћа је слич ност у опи су опа лог во ћа код Де сан ке Мак-
си мо вић и Иси до ре Се ку лић. И код јед не и код дру ге пут ни це 
сли ка оби ља је иста. Раз ли чи те су по сле ди це и раз ли чи ти су по-
ступ ци љу ди. У сво јим Пи сми ма из Нор ве шке Иси до ра Се ку лић 
се ди ви Нор ве жа ни ма ко ји са ку пља ју сва ки по је ди нач ни плод 
док се вој во ђан ски се љак не тру ди око тог оби ља већ га пре пу шта 
про па да њу. У Швај цар ској во ће ни ко не бе ре, а опа ло се га зи. Ни ко 
не по се же за њим јер би онај ко узме кру шку био ло пов. „Зар је 
ло пов ко диг не с тра ве крај пу та опа лу ја бу ку?“
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и ин тер тек сто ви ма.“10 Про стор и вре ме по ве за ни су са ви-
дљи вим и не ви дљи вим, са објек тив ним и су бјек тив ним, а 
на чин при по ве да ња Де сан ке Мак си мо вић по ве зу је све то ве 
ко ји се ви де и оне ко ји се по ја вљу ју у ма шти при по ве да ча. 
Ка да до ђе до Бо ден ског је зе ра, њен по глед је упе рен на пред-
ме те сва ко днев ног жи во та, али се по глед истог тре на пре но-
си на дру ги, има ги на тив ни план те се објек тив ни пред ме ти 
пре тва ра ју у пред ме те ма ште: „На огром ном про сто ру пред 
пре вла ком ко ја во ди на остр во од бле ску ју ра зно бој ни кро-
во ви ауто мо би ла као ка кве је зер ске кор ња че тре нут но по-
из ла зи ле на сун це. Бо ден ско је зе ро за пљу ску је оба лу пу ну 
тр ске ко ја је за га зи ла ду бо ко у во ду.“ И док у пр вој гру пи 
пу то пи са пре о вла ђу је „до ку мен тар но“ или ствар но (исто ри-
ја11, ет но гра фи ја, при каз тре нут не си ту а ци је у зе мљи у ко јој 
је, су сре ти са ствар ним љу ди ма и на бра ја ње оно га шта су 
ура ди ли), до тле се Швај цар ска и Швај цар ци пре све га про-
пу шта ју кроз фил те ре лич ног ви ђе ња и лич ног до ми шља ња. 
Кри ти ча ри су уз ства ра ла штво Де сан ке Мак си мо вић че сто 
ве зи ва ли атри бу те жен стве но и жен ско. Са ма аутор ка у пу-
то пи си ма на не ко ли ко ме ста го во ри о се би као осо би са сте-
реo типним жен ским осо би на ма, али ипак, упит но је од ре-
ђи ва ти књи жев но де ло од ред ни ца ма жен стве но и жен ско јер 
се ти ме аутор ка ста вља у од ре ђе ни за бран, а њен пе снич ки 
и сви дру ги ис ка зи се по ве зу ју ис кљу чи во са осе ћај но шћу и 
ис ти ца њем лич не ви зу ре док се раз ли чи тост као бит на осо-
би на дис кур са за не ма ру је.

У овим пу то пи си ма, упра во због сна жног лич ног пе ча та, 
прет по став ка да је пут ни ца за и ста про ла зи ла кроз све пре-
де ле ко је опи су је и да је ви де ла и раз го ва ра ла са свим љу ди ма 
ко ји се по ми њу (то јест да је ње но пу то ва ње ре ал но и да се 

10 Вла ди мир Гво зден, „Има ли пу то пис сво ју те о ри ју“, Пу то пис, 
2012, г. 1, бр. 1–2, стр. 184.

11 На при мер, од ла зак у Ва ра ждин ју је под ста као на чи тав ма ли исто-
риј ски пу то пис.
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мо же пра ти ти на ма пи или то ком не ког дру гог пу то ва ња) 
до би ја сна гу ко ју не ма ју пу то пи си из прет ход не гру пе. Ме ди-
та ци је, ево ка ци је, ин тер пре та ци је и ре флек си је аутор ке при-
хва та ју се као са став ни, есте ти зо ва ни део пу то пи са. И, без 
об зи ра на из ра зи ти је осла ња ње на ре ал ност у Пра зни ци ма 
пу то ва ња у Сним ци ма из Швај цар ске је аутор ка ја сни је и 
чвр шће у по зи ци ји оно га ко је све док вре ме на и оно га ко 
ис ка зу је са мо га се бе.

Иако је Де сан ки Мак си мо вић ла год на сва ка вр ста пу то-
ва ња и она слу жбе на и груп на и осмо мар тов ска и пу то ва ња 
по свом из бо ру, и иако се она у сва кој зе мљи осе ћа до бро 
би ло за то што је до че ку ју при ја тељ ски или што у све му на-
ла зи тра го ве „сво је ку ће“ – ипак по сто ји још јед на раз ли ка 
из ме ђу две гру пе пу то пи са. У пр вој гру пи, Де сан ка Мак си-
мо вић пу ту је у го то во по зна те зе мље са истим кул тур ним и 
иним стре мље њи ма, у Швај цар ској се осе ћа ма ли на пор пре-
ва зи ла же ња кул тур них и дру штве них раз ли ка. У Бу гар ској, 
Пољ ској или у Гру зи ји, она у све му пре по зна је слич ност као 
ве зив не еле мен те, у Швај цар ској се осла ња на слич но сти да 
би пот цр та ла раз ли ке12. У ве ли кој роб ној ку ћи „ни нај бли-
ста ви ја са да шњост ни је мо гла од про шло сти да ме са свим 
одво ји“ („Упо зна ва ње са Ци ри хом“, стр. 207). Та ко је дан исти 
кон струк тив ни еле мент, њен од нос пре ма за ви ча ју вр ши 
раз ли чи те функ ци је у раз ли чи то за сно ва ним дис кур си ма. 
У јед ном слу ча ју као по ре ђе ње уз чи ју по моћ се учи о се би и 
дру ги ма, о сво јим и ту ђим мо гућ но сти ма, или, у дру гом слу-
ча ју, као пу то каз и осло нац у кул тур ној раз ли чи то сти.

Пу то ва ња Де сан ке Мак си мо вић су би ла ње на ве ро ват на 
по тре ба да бар на крат ко ис ко ра чи из свог или „на шег“ све та 
у ко ме је би ла по што ва на и сла вље на и да у „дру гом“ све ту 
по но во осво ји и по што ва ње и сла ву, и на рав но из хе до ни-
стич ке по тре бе за ужи ва њем у но вом, бли ском и раз ли чи том. 

12 Пу то пис „Је зе ра“ је на при мер на стао упра во на та квој су прот ста-
вље но сти „на шег“ и „њи хо вог“.
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С. Пековић: „Или су сви народи на свету слични“

Пу то ва њи ма се пра вио скок из окру же ња ко је je би ло и во-
ље но и при сно али не до вољ но за је дан жив и ра до знао дух. 
Но ви љу ди и но ви кра је ви отва ра ли су но ве ви ди ке, утвр ђи-
ва ли пут ни чи ну ве ру у ис прав ност ње них ми шље ња и пру-
жа ли јој мо гућ ност да стал но упа ље ну жи шку се ћа ња на 
за ви чај по ре ди са сјај ном све тло шћу Евро пе, по не кад на ште-
ту, а по не кад у ко рист ве ли ког све та или до ма ће ора ни це, 
али увек са раз у ме ва њем и јед ног и дру гог. Сва ње на пу то-
ва ња су би ла и суб вер зи ван по ход на иде ју о по себ но сти 
јед ног на ро да и јед ног ми шље ња, по би ја ње ве ро ва ња о су-
пер и ор но сти „дру гих“.

Slo bo dan ka Pe ko vić (Beogra d)

„OR ALL THE PE O PLE IN THE WORLD 
ARE SI MI LAR TO EACH OT HER“

Sum mary
Two types of iti ne ra ri es, de spi te the cha rac te ri stics that dif-

fe ren ti a te them, still ca rry a cle ar seal of po e tess De san ka Mak-
si mo vić, espe ci ally in de scrip tion and re la tion to na tu re. The first 
gro up of iti ne ra ri es is a mir ror in which one can easily re cog ni ze 
the ti me in which po e tess tra vels as a re pre sen ta ti ve of her co un try, 
to get her with her col le a gu es wri ters. In her iti ne ra ri es can be al so 
re cog ni zed an unob tru si ve pra i se to a new or der and ac hi e ve ments, 
so they ha ve a so cial fun ction. Ho we ver, it co uld not be said that 
she was (mis) used in or der to form cer tain cul tu ral and po li ti cal 
va lu es by her words. Af ter all, in her iti ne ra ri es one can ob ser ve 
the dif fe ren ce bet we en so cial and ar ti stic con ven tion. She is awa re 
that she is a re pre sen ta ti ve of a so ci ety, and that she al so has re-
spon si bi li ti es to ward that so ci ety, but she is mo re awa re of her 
re spon si bi lity to ward her work, to ward her own word. Anot her type 
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of iti ne ra ri es is dif fe rent, espe ci ally be ca u se her way of tra ve ling 
chan ges. The po e tess is tra ve ling alo ne now, and cho o ses what to 
see by her self. The iti ne rary be co mes a po e tic text in which a 
su bjec ti ve ex pe ri en ce is im pe ra ti ve as a me a su re of ar ti stic truth 
and the in di ca tion that her po ems, her pro se and her iti ne ra ri es 
are parts of the sa me po e tic ex pres si on. Spa ce and ti me are con-
nec ted with vi si ble and in vi si ble, with ob jec ti ve and su bjec ti ve, 
and a way of De san ka Mak si mo vić’s storytel ling con nects the 
vi si ble worlds with tho se ap pe a red in storytel ler’s ima gi na tion.
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Aна Ћо сић Ву кић (Бе о град)

ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ 
КАО КЊИ ЖЕВ НИ КРИ ТИ ЧАР

Ап стракт: У ра ду се го во ри о тек сто ви ма о књи жев но-
сти – кри ти ка ма и ре цен зи ја ма Де сан ке Мак си мо вић ко ји су 
пр ви пут са ку пље ни и об ја вље ни у 5. то му Це ло куп них де ла 
Де сан ке Мак си мо вић ко ју је при ре ди ла На да Бог да но вић 
Мир ков. Раз ма тра ју ћи пи са ње Де сан ке Мак си мо вић о дру-
гим пи сци ма у ра спо ну од ме ђу рат ног пе ри о да до по чет ка 
де ве те де це ни је два де се тог ве ка, на сто ји се да се у овом де лу 
ње ног ства ра ла штва от кри ју осо бе но сти и по твр да сли ке 
све та ње ног пе снич ког и про зног ства ра ла штва, као и да се 
по ка же пе сни ки њи но при су ство у књи жев ном жи во ту и 
књи жев ним то ко ви ма до ба у ко ме је жи ве ла.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, кри ти ка, по е зи ја, 
ме ђу рат на књи жев ност, по сле рат на агит проп кул ту ра, књи-
жев ни жи вот, Ра до ван Зо го вић.

Де сан ка Мак си мо вић је пре све га би ла ве ли ки пе сник, 
а ми би смо овим по во дом „над ње ним це ло куп ним де лом“ 
ре кли да је би ла и ве ли ки пре во ди лац и ве ли ки пи сац за де цу, 
али и да ње но це ло куп но књи жев но де ло осим по е зи је ни је 
у це ли ни са гле да но и про ту ма че но. За на шу на у ку и кри ти-
ку уоп ште, мо же се ре ћи да јој не до ста ју ши ро ки по гле ди и 
син те зе – мо но гра фи је, о пи сци ма у ко ји ма се са гле да ва де ло 
пи сца у ње го вој це ло куп но сти. Због то га су ком пе тент но 
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при ре ђе на са бра на и по себ но – це ло куп на де ла, нео п ход ни 
услов за та ква ту ма че ња. Наш скуп на ко ме ће мо скре ну ти 
па жњу на мно га не до вољ но уоче на свој ства, ства ра ла штво, 
ква ли те те, па и сла бо сти Де сан ке Мак си мо вић, по ка за ће 
ва жност и вред ност на уч ног по ду хва та из да ња Це ло куп них 
де ла Де сан ка Мак си мо вић, ко је по зна ча ју пи сца и свом оби-
му (уз про пу сте ко ји се ни су мо гли из бе ћи) пред ста вља је дин-
стве ни по ду хват чи је ће се вред но сти са гле да ва ти и пло до ви 
уби ра ти кроз вре ме.

Де сан ка Мак си мо вић ба ви ла се и књи жев ном кри ти ком 
то ком це лог свог ства ра ла штва – од 1927. до 1990. го ди не, 
али не ре дов но, по не кад и у раз ма ци ма од не ко ли ко го ди на. 
Тај вид ње ног ства ра ла штва по ста је за ис тра жи ва че ви дљив 
у 5. то му Це ло куп них де ла, у ко ме се тру дом На де Бог да но вић 
Мир ков на ла зи са бра но и 45 тек сто ва Де сан ке Мак си мо вић 
о де ли ма дру гих пи са ца. Те тек сто ве при ре ђи вач ни је на зва-
ла књи жев ном кри ти ком, јер сви они то ни су у ужем сми слу 
жан ров ског од ре ђе ња књи жев не кри ти ке, и свр ста ла их је 
под аде ква тан и оп шти ји на зив тек сто ви о књи жев но сти. 
Ти тек сто ви о књи жев ним де ли ма дру гих пи са ца мо гу се 
свр ста ти у кри тич ке јер при ка зу ју де ла и да ју оце ну, али са 
ува жа ва њем по себ но сти ко је се у овом са би ру оцр та ва ју.

Кри тич ке тек сто ве Де сан ка Мак си мо вић ни је са би ра ла 
и из да ва ла и очи глед но им ни је при да ва ла зна чај, те их не ма 
ни у Са бра ним де ли ма (1969). И по то ме се мо же за кљу чи ти 
да је пе сни ки ња има ла раз ви јен кри тич ки од нос пре ма свом 
ства ра ла штву. Она је очи глед но би ла све сна да по во ка ци ји 
ни је књи жев ни кри ти чар, иако је са мом при сут но шћу у књи-
жев ном жи во ту би ва ла у си ту а ци ја ма да пи ше та кве тек сто-
ве ко ји ни су би ли има нент ни ње ном да ру. Ти, тек сто ви, па и 
ње не при по вет ке и ро ма ни у ко ји ма је има ла ли те рар ну ам-
би ци ју да се ис ка же у про зној фор ми, ни су до се гли по ет ске 
вр хо ве ње не по е зи је. Ме ђу тим, и за њу са му спо ред на књи-
жев на де ла, по себ но тек сто ви о књи жев но сти, са др же све тла 
зр на ко ја нам от кри ва ју по не што но во у по е ти ци Де сан ке 
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А. Ћосић Вукић: Десанка Максимовић као књижевни критичар

Мак си мо вић или нам да ју по твр ду за не ку хи по те зу ко ју 
слу ти мо и не сме мо да је фор му ли ше мо без не ке пот по ре, 
по твр де – ко ја ни је увек у са мом тек сту ко ји ту ма чи мо.

За тек сто ве Де сан ке Мак си мо вић у ко ји ма је пи са ла о 
књи жев ним де ли ма дру гих пи са ца, иако се жан ров ски мо гу 
свр ста ти у књи жев ну кри ти ку у ши рем зна че њу, сма тра мо 
да би аде кват ни ји на зив био књи жев ни при каз. Књи жев ни 
при ка зи Де сан ке Мак си мо вић мо гу се по де ли ти у че ти ри 
гру пе. Пр вој при па да ју тек сто ви о књи га ма са вре ме ни ка, 
тзв. те ку ћа днев на књи жев на кри ти ка. У дру гој гру пи су 
тек сто ви о „со вјет ским те ма ма“ – о пре во ди ма со вјет ске књи-
жев но сти и свом пре во ди лач ком ра ду са ру ског, са ко ји ма 
се, ре кли би смо, укљу чи ва ла у књи жев ни жи вот но вог по-
сле рат ног по рет ка. Тре ћу гру пу пред ста вља ју пред го во ри 
књи га ма ње них са вре ме ни ка, и че твр ту – књи жев не ре цен-
зи је ко је је пи са ла за из да вач ке ку ће.

У пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та Де сан ка Мак си мо вић 
је на пи са ла де се так књи жев них при ка за, нај ве ћим де лом у 
ча со пи су Ми сао на тек об ја вље на де ла Ве ре Обре но вић Де ли-
ба шић (1927)1, До ре Пил ко вић (1931)2, Алој за Град ни ка (1933)3, 
Дра ге Жер веа (1935)4, Јо ван ке Хр ва ћа нин (1939)5, и је дан при-
каз пре ве де них при ча са бу гар ског. На пи са ла је и не ко ли ко 
ре цен зи ја за Срп ску књи жев ну за дру гу и ње ну би бли о те ку „Са-
вре ме ник“ ко ју је уре ђи вао Па вле По по вић. О Де сан ки Мак-
си мо вић као књи жев ном кри ти ча ру и то за пе ри од из ме ђу два 

1 Де сан ка Мак си мо вић, Не ми ри мла до сти Ве ре Обре но вић Де ли-
ба шић“, Ми сао, 9, 25/5, 1927, 382–383.

2 Де сан ка Мак си мо вић, „До ра Пил ко вић: Укле ти сан, Бе о град, 1931“, 
Ми сао, 13, 37/3–4, 225–226. 

3 Де сан ка Мак си мо вић, „По е зи ја Алој за Град ни ка“, Ми сао, 15, 41/3–6 
(1933), 352–359.

4 Де сан ка Мак си мо вић, „Ger va is: Ča kav ski sti ho vi“, Иде је, 1, 22, (22. 6. 
1935), стр. 6.

5 Де сан ка Мак си мо вић, „Јо ван ка Хр ва ћа нин: От ки ну то ли шће“, 
ЛМС, 113, 352/1–2, 145–147.
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ра та пи са ла је је ди но На да Бог да но вић Мир ков у збор ни ку 
Ре цеп ци ја де ла Де сан ке Мак си мо вић (1998) у вре ме док је при-
ре ђи ва ла 5. том Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић. На да 
Бог да но вић Мир ков је по себ но ис та кла зна чај ре цен зи ја Де-
сан ке Мак си мо вић за то што се у њи ма от кри ва ју ста во ви 
пе сни ки ње пре ма тра ди ци ји и по ри че сте ре о тип да се ни је 
из ја шња ва ла о књи жев ним пи та њи ма сво га до ба ко је је би ло 
обе ле же но бур ним књи жев ним по ле ми ка ма. О ме ђу рат ном 
кри ти чар ском пе ри о ду Де сан ке Мак си мо вић На да Бог да-
но вић Мир ков је за кљу чи ла: „Де сан ка Мак си мо вић се књи-
жев ном кри ти ком ни је ба ви ла ис црп но и си сте ма тич но, као 
про фе си о нал ни кри ти чар. Иако се већ та да ори јен ти са ла 
ис кљу чи во на пра ће ње са вре ме них књи жев них по ја ва – ме ђу 
ње ним кри ти ка ма, ни ка сни је, не ма ни јед не о де лу из про-
шло сти – она се огла ша ва ла спо ра дич но и са мо по во дом оних 
де ла о ко ји ма је хте ла да пи ше афир ма тив но и пред ста ви их 
чи та о ци ма у по вољ ном све тлу. При то ме ни је фор му ли са ла 
свој кри тич ки кон цепт, ни ти је обра зла га ла сво ја про грам ска 
опре де ље ња и кри тич ка ме ри ла. По је ди ни ње ни тек сто ви 
об ја вљи ва ни у пе ри о ди ци, у ру бри ци за пра ће ње те ку ћих 
књи жев них зби ва ња, сво ди ли су се на пу ко ре ги стро ва ње 
но вих књи га, док је кри тич ка ар гу мен та ци ја за ме њи ва на 
ни за њем ци та та. Јед ном реч ју, Де сан ка Мак си мо вић ни је увек 
до сти за ла нео п хо дан ни во ар гу мен то ва но сти и увер љи во сти 
сво јих су до ва, чак ни по ме ри ли ма им пре си о ни стич ке кри-
ти ке, ко јој је сво јим при сту пом би ла нај бли жа.“6 Овај за кљу-
чак је оп штег зна ча ја за кри тич ки рад Де сан ке Мак си мо вић 
и од но си се и на по сле рат ни пе ри од.

Де сан ка Мак си мо вић је по сле Дру гог свет ског ра та на ста-
ви ла да по вре ме но при ка зу је књи ге сво јих са вре ме ни ка. Њен 
став као кри ти ча ра је до след но до бро на ме ран, са не скри ве ном 

6 На да Бог да но вић Мир ков, „Де сан ка Мак си мо вић као књи жев ни 
кри ти чар у ме ђу рат ном пе ри о ду“, Ре цеп ци ја де ла Де сан ке Мак си-
мо вић, збор ник ра до ва, Бе о град, 1998, стр. 121. 
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и ис ка за ном лич ном мо ти ва ци јом за пи са ње о де лу или пи сцу, 
не пре тен ци о зан, јед но ста ван, ин фор ма ти ван и илу стра ти-
ван; она при ка зу је и не ту ма чи, ци ти ра и не ана ли зи ра. По-
себ на осо би на ње них књи жев них при ка за је ма ли обим: 2/3 
стра не, по не кад са мо јед на и ве ли ки вре мен ски раз ма ци у 
пи са њу. Пр ва по сле рат на кри ти ка Де сан ке Мак си мо вић би ла 
је „На ша деч ја књи жев ност“ (1946) у пр вом бро ју ча со пи са 
Књи жев ност. У њој је при ка за ла књи ге по е зи је за де цу Алек-
сан дра Ву ча Ти то вим пи о ни ри ма и Бран ка Ћо пи ћа Пе сме 
пи о нир ке.7 У ду ху тен ден ци је да се пра ти ства ра ла штво свих 
ре пу бли ка, Де сан ка бе ле жи о збир ци пе са ма за де цу и ма ке-
дон ског пе сни ка Слав ка Ја нев ског Рас пе ва ни бу кви (Књи жев-
ност 1947). У овом при ка зу Де сан ка Мак си мо вић је по себ но 
под ву кла зна чај збир ке у чи ње ни ци да је на пи са на на ма ке-
дон ском је зи ку: „Ри там, реч ник, по ет ски из раз ове деч је по-
е зи је је та ко бо гат, да се не би ре кло да је то је зик ко ји се тек 
сад књи жев но раз ви ја. Ако је јед на од уло га пе сни ка да ре чи-
ма ко је већ у жи во ту по сто је да пра во ме сто у по е зи ји, и та ко 
их обо га ти сми слом, да им кри ла тост, Ја нев ски је у овом сми-
слу за и ста ус пео.“8 Де сан ки ни при ка зи без ду бље ана ли зе и 
ту ма че ња, има ју оправ да ње у ма лом зна ча ју књи га и пи са ца, 
а ипак је при том са мим чи ном пи са ња о њи ма и сво јим пот-
пи сом, ис пу ња ва ла зах те ве вре ме на. У при ка зу књи ге мла дог 
пе сни ка Ђор ђа Ра ди ши ћа Да ни из та ме и свје тла уочи ла je 
ма не тј. не ве шти ну не зре лог пе сни ка, на да ју ћи се на кра ју да 
ће се у сле де ћој књи зи по пра ви ти, што је ка рак те ри стич но 
до бро на ме ран и пе да го шки при ступ у ко ме је Де сан ка ис ка-
за ла сво ју пе да го шку, про фе сор ску во ка ци ју. У овом при ка-
зу за ни мљи ва је и зна чај на и исто вре ме но вред но сно тач на 

7 Де сан ка Мак си мо вић, „На ша деч ја књи жев ност“, Књи жев ност, I, 
1/1 (1946), стр. 138–139.

8 Де сан ка Мак си мо вић, „Слав ко Ја нев ски; Рас пе ва ни бу кви“, Де-
сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, том 5, За ду жби на „Де сан ка 
Мак си мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 
2012, стр. 328 (у да љем тек сту: ЦД 5). 
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оце на по е зи је мла дих пе сни ка то га до ба: „Они су још, исти на 
као јед на по ро ди ца, са пу но за јед нич ких цр та, али већ не ко-
ли ко њих мо жеш по зна ти и кад се не пот пи шу: Ми ру Алеч-
ко вић по хар мо нич но сти, по то пли ни и се ти, не на ме тљи вом, 
а спон та ном из ра зу; Ве сну Па рун по из о би љу је зич ког бла га, 
по сли ко ви то сти и из ве сној све ча но сти рит ма; Сло бо да на 
Мар ко ви ћа по бран ков ској буј но сти, по ет ској зре ло сти ко ја 
ле жи ви ше у та лен ту не го у ис ку ству; Слав ка Ву ко са вље ви-
ћа по бла гој ли рич но сти, по сми слу за ком по зи ци ју пе сме, 
за ан ти те зу; Ва су По по ви ћа по да ру да оби чан до га ђај до жи-
ви по ет ски и ка же ори ги нал но; Сте ву Ра ич ко ви ћа по сти ху 
ко ји је на го ве штај, по ус кли ку ко ји по стот но уве ра ва да је 
мо рао би ти ус клик; Ива њи ја по ин вен ци ји, по из не над ним 
спо је ви ма не спо ји вих пој мо ва; Бра ни ми ра Жи во ји но ви ћа 
по нео б у зда ном оп ти ми зму, у чи јем је згру је ди вље ње при-
ро ди. И та ко ре дом. На бро ја ни су про сто они ко ји су ми па ли 
на ум.“9 Пот пу но је илу стра тив но ком по но ван при каз ро ма на, 
та ко ђе до бро на мер но без кри тич ке оштри не и, ре кли би смо, 
уду бљи ва ња аутор ке Кроз ни чи ју зе мљу Ве ре Де ли ба шић о 
чи јој пр вој збир ци пе са ма је пи са ла пре ра та.

Де сан ка Мак си мо вић је по вре ме но об ја вљи ва ла при ка-
зе у ло кал ним ча со пи си ма. Та кав је при каз збир ке Ми сли и 
ри ме Ве ре Ви те зи це об ја вљен 1961. у Бра ни че ву и „Увек ак ту-
ел на књи га“ о књи зи Жи ки ца Јо ва но вић Шпа нац Ми ће Је ре-
ми ћа у ва ље вач ком ча со пи су На пред, 1965.

Оп шта од ли ка књи жев них при ка за – кри ти ка Де сан ке 
Мак си мо вић је чи ње ни ца да је нај ви ше пи са ла о не мно го 
по зна тим књи жев ни ци ма, као и да је би ла сна жно род но 
ори јен ти са на. Пи са ла је при ка зе књи га Ве ре Обре но вић Де-
ли ба шић (1927)10, До ре Пил ко вић (1931)11, Јо ван ке Хр ва ћа нин 

  9 Исто, стр. 350.
10 Де сан ка Мак си мо вић, „Не ми ри мла до сти Ве ре Обре но вић Де ли-

ба шић“, Ми сао, 9, 2/5–6, (1927) стр. 382–383.
11 Де сан ка Мак си мо вић, „До ра Пил ко вић: Укле ти сан“, 13, 37/3-4, 

Ми сао, стр. 225–226.
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(1939)12, Зла те Ви да чек Ми кић (Твр ђа ва, 1965), Ми ле Вла шић 
Гро здић (Учи ни ло ми се да су зви је зде, 1969), о пе сма ма Ми ре 
Алеч ко вић два пу та, Оли ве ре То па ло вић (Под не бом пла-
ни не, 1978), Са ше Бо жо вић (Те би мо ја До ло рес, 1978) Је ле не 
Га ври ло вић Стан ко вић (По га ше не во шта ни це, 1988). Из ра-
же но ин те ре со ва ње за же не пи сце и по себ но пе сни ки ње 
Де сан ке Мак си мо вић по твр ђу је и је ди ни текст ко ји ни је ни 
при каз ни кри ти ка већ син те тич ки по глед на ства ра ла штво 
же на у срп ској књи жев но сти „Же не књи жев ни це“ ко ји је 
об ја ви ла 1954. у Ју тру (ча со пис за се ло).13 Том син те тич ком 
пре гле ду прет хо ди раз ми шља ње пе сни ки ње о про ме ње ној 
уло зи же не по сле ре во лу ци је. Она ка же: „По след њи ве ли ки 
до га ђа ји су по ка за ли да је же на ве ли ка и рав на чо ве ку и дру-
гим ве ли ким за да ци ма због че га је да нас у на шој зе мљи из-
јед на че на у пра ви ма са чо ве ком и има мо гућ но сти да све 
сво је да ро ве бо га то раз ви је. Али дар ко ји чо век но си у се би 
је као биљ ка ко ја мо ра да ник не из зе мље, па би ло сун ца или 
не, па су нај об да ре ни је же не сна гом сво је об да ре но сти из би-
ја ле на ви де ло још од нај ста ри јих вре ме на, па би ло за то до-
брих усло ва или не.“14 Текст о же на ма књи жев ни ца ма упра-
во го во ри о сна зи же не да ис ка же сво је ства ра лач ко би ће без 
об зи ра на окол но сти ко је јој кроз до та да шњу исто ри ју ни су 
би ле на кло ње не. Ту сна гу по твр ђу је ства ра ла штво жен ске 
на род не ли ри ке, За тим Је фи ми је, Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње, Је ле не Ди ми три је вић, Иси до ре Се ку лић, Ми ли це 
Јан ко вић, Сми ље Ђа ко вић ко ја се пот пи си ва ла псе у до ни мом 
Јо ван ка Пе тро вић, Да ни це Мар ко вић, Мил ке Жи ци не, Ани-
це Са вић Ре бац, Ани це Ђу кић, Ве ре Де ли ба шић, Да рин ке 
Одо вић, Ми ли це Ко стић, Јо ван ке Хр ва ћа нин. О сва кој књи-
жев ни ци ко ју је по зна ва ла Де сан ка Мак си мо вић је у овом 

12 Де сан ка Мак си мо вић, „Јо ван ка Хр ва ћа нин: От ки ну то ли шће“, 
ЛМС 113, 352/1–2.

13 Де сан ка Мак си мо вић, „Же не књи жев ни це“, Ју тро, I, 4, (1954), 
стр. 14–16.

14 ЦД 5, стр. 367.
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тек сту оста ви ла ауто би о граф ску бе ле шку. Од по сле рат них 
књи жев ни ца спо ме ну ла је Ми ру Алеч ко вић и Ја ру Риб ни кар.

У тек сто ви ма о књи жев но сти или књи жев ним при ка зи-
ма Де сан ка Мак си мо вић је по ка за ла сво је уче шће у књи жев-
ном жи во ту ње ног до ба. Ак тив ност тј. со ци јал ну ан га жо ва-
ност ко ја ни је би ла ви дљи ва у пред рат ном пе ри о ду ње ног 
ства ра ла штва, Де сан ка је у то ку ра та до ка за ла ро до љу би вим 
мо ти ви ма сво јих пе сма ма и збир ка ма об ја вље ним по сле ра та. 
Књи жев ни при ка зи ко је је об ја вљи ва ла не по сред но по сле 
Дру гог свет ског ра та по ка зу ју да је Де сан ка Мак си мо вић је 
би ла ме ђу оним – пре ра та оства ре ним пе сни ци ма, ко ји су се 
укљу чи ли у но ву – агит проп кул ту ру. За то ни је из не на ђе ње 
да је дан од пр вих тек сто ва об ја вљен по сле ра та 1946. био при-
каз збор ни ка мла дих укра јин ских пе сни ка под на сло вом „Ми 
смо Ста љи но ви вој ни ци“. Са др жај ко ји Де сан ка хва ли је за-
ди вљу ју ђе ро до љу бље и љу бав пре ма отаџ би ни мла дих укра-
јин ских пе сни ка.15 Мо же мо ре ћи да је за јед нич ко обе леж је 
ње них тек сто ва о књи жев но сти и при ка за за пе ри од 1946–1948. 
из ра же но ин те ре со ва ње за књи жев не до га ђа је, књи жев на 
де ла, па и ју би ле је у Со вјет ском Са ве зу. Ту спа да ју тек сто ви: 
„Луј Ара гон и Луј за Три о ле у Мо скви“ (1946), „Ју би леј со вјет-
ске Укра ји не“ (1948) у ко ме го во ри о ве ли ком до при но су со-
вјет ске вла сти збли жа ва њу књи жев но сти на уда ље ним је зи-
ци ма као што су укра јин ски или азер беј џан ски или ру ски, 
турк мен ски и та џиј ски.16 У тек сту „Књи жев ни ци о со вјет ској 
ар ми ји“ (1948) она ка же: „За вре ме Ве ли ког Отаџ бин ског ра та 
сти хо ви ни су си ла зи ли са стра ни ца Цр ве не зве зде и оста лих 
ли сто ва ко ји су из ла зи ли за сво ју вој ску. Ни ка да по е зи ја ни је 
би ла то ли ко бли ска са вој ним чи та о ци ма, ни је та ко уз бу ђи-
ва ла ср ца као у до ба ра та. Со вјет ска ар ми ја ни је за пе сни ке 

15 Де сан ка Мак си мо вић, „Ми смо Ста љи но ви вој ни ци“, Књи жев ност, 
I, 2/2, (1946), 307–309. 

16 Де сан ка Мак си мо вић, „Ју би леј со вјет ске Укра ји не“, Књи жев ност, 
II, 4/2 (1947), 351–353. 
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би ла обич на те ма, већ по све днев ни жи вот, де ла бо ра ца би ла 
су и њи хо ва де ла, за то је њи хо во ства ра ла штво то ли ко ура сло 
у ми сли и осе ћа ња бо ра ца. Со вјет ска ли те ра ту ра је ра сла 
упо ре до са Со вјет ском ар ми јом. И де ла ко ја су по сле ра та 
на пи са на или ће се на пи са ти, већ су се та да за мет ну ла у ства-
ра лач кој ма шти књи жев ни ка“.17 У тек сту „Умет ност је увек 
оруж је“ (1948) Де сан ка Мак си мо вић пре но си из Ли те ра тур-
на је га зе те по ле ми ку ру ског пи сца Сер ге ја Обра сцо ва са 
ен гле ским пи сцем Ма ков е ном у ко јој се ста вља на стра ну 
Обра сцо ва и за ла же за ан га жо ва ни од нос умет но сти пре ма 
ствар но сти. У овом члан ку Де сан ка је ис ко ра чи ла из прин-
ци пи јел них кри тич ких окви ра и осу ди ла ве ли ког пе сни ка 
Езру Па ун да. То је ве ро ват но нај ску пљи Де сан кин да нак до-
бу ко ји се не мо же спо ји ти са ње ном то ле ран ци јом и ду шев-
но шћу. Ипак тре ба има ти у ви ду да је она пре но си ла став 
Алек сан дра Ис ба ха, али да се од тог ста ва ни на је дан на чин 
ни је огра ди ла.18 Со вјет ском те мом Де сан ка Мак си мо вић ба-
ви ла се још два пу та и то у члан ку „Пу бли ци стич ка хро ни ка“ 
(1948) у ко ме раз ма тра пи та ње да ли је пу бли ци стич ка по е-
зи ја – уоп ште по е зи ја и да је по твр дан од го вор, али на при-
ме ру ко ји је не спо ран: на при ме ру Ма ја ков ског. Текст „Ка ко 
су пре во ђе не пе сме у XIX књи зи Мак си ма Гор ког“, не при-
па да књи жев ној кри ти ци у ужем сми слу, али го во ре ћи о 
пре во ђе њу Де сан ка Мак си мо вић исто вре ме но при ка зу је и 
пре ве де не књи ге. Текст о пре во ђе њу Мак си ма Гор ког зна ча-
јан је с аспек та осо бе но сти ње не ме то до ло ги је пре во ђе ња у 
ко ме нај ва жни ји зна чај има мо ти ва ци ја и моћ ужи вља ва ња, 

17 ЦД 5, стр. 332.
18 Де сан ка Мак си мо вић пре но си ка ко је Езра Па унд, је дан од глав-

них про па ган ди ста апо ли тич не умет но сти, у до ба ра та по стао 
ра дио-ко мен та тор ита ли јан ског фа ши стич ког ра ди ја и по зи вао 
сво је су гра ђа ни не Аме ри кан це на из да ју. А ка да је по сле по ра за 
фа ши стич ке Не мач ке и Ита ли је до шао на оп ту же нич ку клу пу, 
на шао је у Аме ри ци за штит ни ке ко ји су из ја ви ли да умет ни ци 
има ју са мо јед ну отаџ би ну без гра ни ца – ко ја је он сам.
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ем па ти је са пе сни ко вим осе ћа њем ко је тре ба да пре не се у 
дру ги је зик. Тек сто ви о пи сци ма ко је је пре во ди ла или о 
пре ве де ним књи га ма зна чај ни су за са гле да ва ње ауто по е ти-
ке пре во ди ла штва Де сан ке Мак си мо вић, али и ауто по е ти ке 
у ужем сми слу. У тек сту о пре во ђе њу Мак си ма Гор ког Де сан-
ка Мак си мо вић пи ше у пр вом ли цу и те шко ћа ма при пре-
во ђе њу пе сме „Из днев ни ка“. Она је по ста вља ла се би пи та ња 
„где је глав ни ка мен спо ти ца ња, пред ста вља ли он ми са о ни 
или рит мич ки про блем, или јој је ле по та у не чем не у хва-
тљи вом, што је, раз у ме се, нај го ре – за пре во ди о ца“. Је дан 
до га ђај – су ђе ње оку па тор ском по ли цај цу Вуј ко ви ћу под се тио 
ју је на вре ме ра та у Бе о гра ду. Од је дан пут је све стра хо те по-
но во до жи ве ла и кад је по че ла да пре во ди учи ни ло јој се да је 
сти хо ве Мак си ма Гор ког на пи са ла она са ма: „Сад ми ни је би ло 
те шко пре во ди ти. У то ку јед ног ча са сам за бо ра ви ла да је сло-
бо да, да је дво ри ште пу но бла гом ми’ољ ског ле та, пот пу но се 
пре но се ћи у фин ску ноћ Гор ко га и на ше оку па ци о не но ћи и 
пе сма до би от пр ве срп ски об лик.“19[…]… при пре во ду чо век 
је као не ко ко тре ба ве за них ру ку да из вр ши де ла за ко је би 
тре ба ло че ти ри ру ке...“20. Де сан ка Мак си мо вић је 1953. пи са ла 
о пре во ду де ла Ду ги дан Ри бе и ра Ко у тоа, ко ји је био бра зи ли-
јан ски ам ба са дор у Ср би ји. Она пр во го во ри о лич но сти пе-
сни ка, што је ина че ка рак те ри стич но за ње не књи жев не при-
ка зе, јер ни ка да ни је пи са ла о пи сци ма и де ли ма пре ма 
ко ји ма је би ла емо тив но рав но ду шна: „... у не ко ли ко ре чи из 
уво да ви де ла сам пе сни ка на да све ху ма ног, са ве ром у љу де, 
са че жњом за при ја тељ ством, за осе тљи во шћу за не у хва тљи-
во, и ча сто љу бљем, жи вим као ја си ков лист.“21 Де сан ка Мак-
си мо вић у овом тек сту уоче на пе сни ко ва осе ћа ња илу стру је 
сти хом, па и ве ли ким де ло ви ма пе са ма, што је ина че део ње-
ног им пре си о ни стич ког ме то да ко ји не ту ма чи већ по ка зу је 

19 ЦД 5, стр. 339.
20 Исто.
21 Исто, стр. 361.
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не по сред но сти хо ви ма са мог пе сни ка. Њен кри ти чар ски тон 
је увек ли чан ка да пи ше о књи га ма ко је јој се до па да ју. О Коу-
тоу пи са ла је још је дан пут (1956) по во дом збир ке об ја вље не 
на фран цу ском је зи ку, истим по ступ ком илу стра ци је и из 
ср ца: „Цео свет је на шао ме сто у овој збир ци Ри беи ра Ко у тоа, 
сви кон ти нен ти и не бо и во да. […] Ту је це ло људ ско ср це са 
сво јом ту гом, ве ром, пр ко сом не го до ва њем, за блу да ма, Ту су 
сви ста ле жи, мен та ли те ти...“22

Сли чан је и при каз књи ге пре во да „Из са вре ме не по е зи-
је аме рич ких цр на ца“. Пе сни ки ња се ужи вља ва и по и сто ве-
ћу је: „Из сти ха у стих има ла сам не ко осе ћа ње са тис фак ци је, 
осо би то кад сам у ове да не жуд ње за зе мљом про чи та ла ре чи 
пе сни ка црн ца: ’Умо ран сам од ци ви ли за ци је’. Би ло ми је 
уте ха за соп стве ну ту гу и умор, кад сам у ове да не по пла ве 
се те на и шла на сти хо ве пе сни ки ње Џор џи је Да глас Џонс из 
ко јих сам ви де ла да се љу ди свих бо ја, у це лом све ту ’пр во 
на да ју да ће их жи вот оба сја ти’, а по сле ’ви де као и сви љу ди, 
ка ко се ме ху ри рас пр ска ва ју’ и на у че да се с ти ме ми ре.“23

Као што смо већ ре кли, Де сан ка Мак си мо вић је књи-
жев не при ка зе пи са ла по вре ме но, у по сле рат ним го ди на ма 
и у раз ма ци ма од по не ко ли ко го ди на, а као пи сац пред го-
во ра то је чи ни ла још ре ђе. На пи са ла је укуп но 9 пред го во-
ра/по го во ра од че га је два пу та пред го во ре пи са ла књи га ма 
Бран ка Ћо пи ћа и Ми ре Алеч ко вић ко ји су јој би ли бли ски 
при ја те љи. Ме ђу њи ма су пред го во ри/по го во ри пре во ди ма 
књи га ру ских пи са ца.

Мак си мо ви ће ва је крат ки текст-по го вор на пи са ла о књи-
зи Чу да Бај ка ла (1982) си бир ског пи сца Мар ка Сер ге је ва.24 
По сле не ко ли ко ре чи о са др жа ју, она хва ли ову књи гу због 
ње ног са знај ног ста но ви шта, као шти во у ко ме де ца мо гу 

22 Исто, стр. 373.
23 Исто, стр. 365.
24 Де сан ка Мак си мо вић, „Марк Сер ге јев: Чу да Бај ка ла“ (пред го вор), 

у: Марк Сер ге јев, Чу да Бај ка ла, 1982, стр. 5–6.
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са зна ти о Си би ру и ње го вим при род ним ле по та ма: „Ова при-
ча је, што би ре кли на ши кри ти ча ри сло је ви та: и бај ка је, и 
на у ка је, и за де цу је, и за ста ри је је“. Пе сни ки ња од ср ца пре-
по ру чу је књи гу, па пред го вор ви ше ли чи на то плу по све ту 
на пи са ну на ко ри ца ма не го на офи ци јел ни од штам па ни пред-
го вор.25 О ру ским пи сци ма Де сан ка Мак си мо вић је пи са ла 
још јед ном – пред го вор пе сма ма Ма ри је Сер ге јев не Пе тро вих26 
(1988). У овом пред го во ру Мак си мо ви ће ва пи ше о ли ри зму 
ру ске пе сни ки ње и от кри ва бли скост у за јед нич ком осе ћа њу 
све та у ко ме се ли ри зам и љу бав пре ма отаџ би ни не су ко бља-
ва ју већ ко ег зи сти ра ју у по себ ном ви ду пе сни ко ве осе ћај но сти. 
И још не што што је та ко ђе и Де сан ки но – она хва ли пе сни ки-
њи ну „Упа дљи ву ду хов ност, оча ра ност при ро дом, ве за ност за 
ути ске из де тињ ства, мла да лач ку же љу да се за чу ди, да се пре-
да ма шта њу.“27 У овом тек сту она го во ри и о „не пре во ди во сти“ 
по ет ског: „Ма ко ли ко пре во ди о ци би ли кон ге ни јал ни са пе-
сни ком ко га пре во де, на жа лост, не мо гу пре ве сти оно нај леп-
ше у по е зи ји, оно што сто ји из ме ђу ре чи, из ма гли цу ко ја леб-
ди над њи ма. Во ле ли би смо да се ипак у пре во ду осе ти да 
Ма ри ја Пе тров на вла да реч ју као об да ре ни ви о ли нист што и 
нео сет ним до ди ром гу да ла бу ди зву ке ко ји се ду го пам те.“28

Де сан ка Мак си мо вић је на пи са ла два пред го во ра за две 
књи ге Бран ка Ћо пи ћа: Иза бра не при че (1960)29 и Пје сме (1961)30. 
Ови пред го во ри су пра ви књи жев ни пор тре ти Бран ка Ћо пи ћа 

25 ЦД 5, стр. 405.
26 Де сан ка Мак си мо вић, „До бро до шли ца Ма ри ји Сер ге јев ној Пе тро-

вих“, пред го вор у: За ка жи ми са ста нак на оном све ту, Екс пор тпрес, 
Зве зда ра 1989.

27 ЦД 5, 411.
28 Исто.
29 Де сан ка Мак си мо вић, „Сет ни де чак и чо ве ко љу би ви пи сац“ (по-

го вор), у: Бран ко Ћо пић, Иза бра не при че, 1960, стр. 3–7. Од 1964. 
Пре штам па ва се без из ме на у тек сту као пред го вор књи зи При че 
пар ти зан ке ка да је Бран ко Ћо пић из ме нио на слов.

30 Де сан ка Мак си мо вић, „Тво рац но ве бај ке и пе сник ре во лу ци је“, 
(пред го вор), у: Бран ко Ћо пић, Пје сме 1961, стр. 3–7.



193

А. Ћосић Вукић: Десанка Максимовић као књижевни критичар

у ко ји ма је пе сни ки ња о овом пи сцу уочи ла аутен тич не и ви-
со ке умет нич ке ква ли те те и осо бе но сти, али и би о граф ске 
чи ње ни це и ка рак тер на свој ства. Ове тек сто ве од ли ку је и 
сна жна лич на при вр же ност Бран ку Ћо пи ћу. У пред го во ру 
Иза бра ним при ча ма, пи ше о ње му као нај слав ни јем деч јем 
пи сцу и нај во ље ни јем рат ном пи сцу. Ка же да сво ју сла ву не 
ду гу је са мо ле по ти сти ла, до бром је зи ку, плод но сти, већ нај-
ви ше што во ли љу де: „...и то во ли нај ви ше оне ко ји ма је љу бав 
нај по треб ни ја: де цу, ста ре и на па ће не, суд би ном уцве ље не и 
са ња ли це. Во ли љу де свог за ви ча ја...“31 Она го во ри и о осо бе-
но сти ма Ћо пи ће вог ху мо ра: „Он уме да бу де ду хо вит, да се 
на ша ли на ра чун не ке на ше рђа ве на ви ке, али се ни ка да не 
ша ли на ра чун чо ве ко вих не до ста та ка ко је тај чо век не мо же 
ис пра ви ти; он уда ра на оне ру жне осо би не про тив ко јих се 
мо ра мо бо ри ти.“ 32 Де сан ка Мак си мо вић ве ру је да је ду хо ви-
тост нај ве ћи раз лог ње го ве по пу лар но сти на ро чи то код де це. 
При том она за па жа ве о ма бит ну ка рак те ри сти ку Ћо пи ће вог 
при по ве да штва: да се он са мо при вид но сме је и у ства ри жа ли 
чо ве ка ко ји не мо же да се осло бо ди сво јих ма на и да ње го ве 
при че не тре ба де ли ти на при че за де цу и при че за од ра сле: 
„Он и по ред сво је искон ске жи вот но сти, сво је сло бод не ша ле, 
у не ком сми слу је то ли ко чист, здрав пи сац, то ли ко ја сан и 
при ро дан, да ни нај сло же ни јим сво јим де ли ма не мо же би ти 
де ци стран; с дру ге опет стра не, обра ћа ју ћи се и нај мла ђи ма 
одр жа ва де ло на умет нич кој ви си ни у ко јој и ста ри ји мо гу 
ужи ва ти.“33 У овом књи жев ном пор тре ту Бран ка Ћо пи ћа, 
на пи са ном на 2/3 стра не, Де сан ка Мак си мо вић је ис ка за ла 
све бит не осо бе но сти овог пи сца.

Као и у прет ход ном пред го во ру де лу Бран ка Ћо пи ћа и 
у пред го во ру ње го вим Пје сма ма Де сан ка Мак си мо вић је 
ис ка за ла ком плек сни ји до жи вљај овог пи сца, ко ји оп штим 

31 ЦД 5, стр. 375
32 Исто, стр. 376.
33 Исто.
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зна че њем овог де ла пре ва зи ла зи по вод као ин спи ра тив ну 
мо ти ва ци ју. Пре не го што је го во ри ла о са мим Ћо пи ће вим 
пе сма ма, Де сан ка Мак си мо вић је по себ но ис та кла ње го во 
ства ра ла штво за де цу. Она сма тра да је Бран ко Ћо пић „тво рац 
на ше но ве бај ке у ко јој ју на ци ни су над зе маљ ска би ћа, већ 
ње го ви до бри по зна ни ци звер ке, до ма ће жи во ти ње, не бе ска 
те ла, па и по не ка ба ка. На ро чи то га при вла че ста ри љу ди, 
ста ре жи во ти ње и до тра ја ле ства ри... Ћо пић са ту гом и са 
жа ље њем гле да на би ћа чи ји је жи вот ско ро про шао. Пе сник 
се ми сли ма вра ћа у род ни крај и ви ди да је оста ре ло псе то 
Жу ћа, и ма чак То ша и млин, и то га бо ли. Он бар у сти хо ви ма 
учи ни да: ’На Ја при ни ка да не ста ну мли ни, ни кад до бри не 
умру стар ци’“. Го во ре ћи о са мој збир ци у ко јој су ро до љу би ве 
пе сме Бран ка Ћо пи ћа, Де сан ка ка же да је Ћо пић под јед на ко 
имао дар и за ша лу и за ту гу и да је имао моћ да са гле да ту гу 
и ду би ну бо ла оја ђе них мај ки, тра ге ди ју омла ди не и де це по-
ги ну ле за сло бо ду. Та ко ђе уви ђа ве о ма бит ну ка рак те ри сти ку 
Ћо пи ће ве по е зи је да је ње го во гле ди ште о ју на штву и на род-
ној ча сти исто вет но са на род ним „да су се не ке пе сме от ки-
ну ле од свог твор ца и пе ва ју се као на род не“.34

О Ми ри Алеч ко вић је на пи са ла та ко ђе два пред го во ра: 
збир ка ма Сре бр ни воз (1965) и Да жи вот бу де љу бав (1972). 
У ства ри реч је о јед ном пред го во ру ко ји је знат но про ши рен 
за књи гу Да жи вот бу де љу бав.35 У овим пред го во ри ма Де-
сан ка је пи са ла би о гра фи ју од но са са мла дом пе сни ки њом, 
ко ја је по че ла у деч јим го ди на ма Ми ре Алеч ко вић, да би пре-
ра сло у жи вот но при ја тељ ство ко је је тра ја ло све до Де сан ки-
не смр ти. Де сан ка Мак си мо вић код Ми ре Алеч ко вић по себ-
но ис ти че ра но осе ћа ње ро до љу бља ко је се ка сни је раз ви ло 
у иде ју о нео п ход но сти жи во та у сло бо ди и бор бе про тив по-
ро бља ва ња и на си ља. Из ра зи та ху ма ност лич но сти пе сни ка 

34 Исто, стр. 379.
35 Де сан ка Мак си мо вић, „Пе сме Ми ре Алеч ко вић“, у: Ми ра Алеч-

ко вић: Да жи вот бу де љу бав, Бе о град, 1972, стр. 5–9.
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за Де сан ку Мак си мо вић је увек би ла и вред но сна пе снич ка 
ка те го ри ја. Ро до љу бље као око сни ца по е зи је Алеч ко ви ће ве 
је пр ва ње на од ли ка, а дру га је се та „ко ја је и њен па сош у 
зе мљу по е зи је. Пра ви се пе сник не мо же за ми сли ти без овог 
ста ња, без по тре бе вра ћа ња у про шлост“.36

Овим пред го во ри ма мо же се при дру жи ти по са др жа ју, 
то ну и од но су пре ма пи сцу текст „О по е зи ји Ду ша на Ра до ви-
ћа“ (1980) об ја вљен у ча со пи су Де тињ ство.37 У овом тек сту 
Де сан ка Мак си мо вић на са мом по чет ку из ра жа ва ва жност 
лич ног до жи вља ја и вред но ва ња лич но сти пи сца о ко ме пи-
ше: „Ну жно ми је пре но што рек нем ка ко до жи вљу јем по е-
зи ју Ду ша на Ра до ви ћа под се ти ти се бе и дру ге ка кав је овај 
пе сник као гра ђа нин, ка кав је ње гов од нос пре ма све ту, пре-
ма дру гим ве ли ким вред но сти ма жи во та сем по е зи је. Ово је 
ну жно упра во кад се го во ри о ње му као пе сни ку, јер се Ра до-
вић пе сник и Ра до вић гра ђа нин про жи ма ју и упот пу њу ју“.38 
Она уоча ва бит на свој ства по е зи је Ду шка Ра до ви ћа и нео бич-
ну да ро ви тост да крат ко и бри љант но обич ним ре чи ма фор-
му ли ше осо би не са вре ме но сти, чо ве ка да на шњи це и ње го ве 
про бле ме. За ни мљи во и ре чи то је за па жа ње Де сан ке Мак си-
мо вић о пе сми „Рис“ у ко јој по след њи стих гла си: Са мо у слу га 
Сло бо да: „Древ ни по јам, древ на реч сло бо да, ко ја се из го ва ра 
или с по но сом или с бо лом, на шла се уз по јам и уз реч са мо-
у слу га, ство ре ну има тек де се так го ди на. У овом спо ју ре чи: 
са мо у слу га Сло бо да, де ци сме шном, од ра сли, ме ђу тим, ви де 
и оштру кри ти ку чо ве ка по сма тра ча: слу же ње Сло бо дом ка ко 
се ко ме хо ће. Уз ову пе сму бих још на по ме ну ла: она је по 
сти ху и са др жа ју мо гла би ти на пи са на, сем по след њег сти ха, 
и пре ра та, пре но вог та ла са у деч јој по е зи ји. Е, али ча роб на 
па ли ца Ду шка Ра до ви ћа и ста ре те ме оса вре ме њу је. Иста та 

36 ЦД 5, стр. 395.
37 Де сан ка Мак си мо вић, „По е зи ја Ду шка Ра до ви ћа“, Де тињ ство, 

6,3 (1980), стр. 3–4.
38 ЦД 5, стр. 402.
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ча роб на па ли ца је бе лог ме две да убе ли ла у ма ши ни за пра ње 
ру бља, стра хо ту ’Стра шног ла ва’ из бри са ла гу мом, ви љу шку 
на чи ни ла ра до зна лом, ми ше ве опи ла“.39

Ови пред го во ри по ка зу ју да их Де сан ка Мак си мо вић 
пи ше са љу ба вљу, под стак ну та љу ба вљу не са мо пре ма пи сци-
ма не го њи хо вим де ли ма у ко ји ма от кри ва етич ку и емо ци о-
нал ну срод ност. У крат ком пред го во ру збир ци Под не бом 
пла ни не Оли ве ре То па ло вић40 пе сни ки ња је раз от кри ла лич-
ну мо ти ва ци ју за пред го вор не мно го по зна том пи сцу, што 
опет по твр ђу је лич ни од нос аутор ке за сно ван по зи тив ном 
емо ци о нал ном мо ти ва ци јом: „Пре да мном је збир ка пе са ма, 
ка ква ми се, не ћу кри ти, већ и по те ми сви ђа. Ле по та и уда ље-
ност не ба, вре ли на сун ца, са мо ћа, озон са мо ће, ми рис ли шћа 
и зе мље и обла ка, на ших не му штих са пут ни ка ве тро ва и ре ка. 
За тим љу бав, она о ко јој се ма ло го во ри, али се мно го осе ћа. 
Не ћу кри ти ни то да во лим ова кве пе сме за ко је би се пре ре-
кло да су ро ђе не, а не пи са не, то јест сми шље не“.41

По лич ној мо ти ва ци ји аутор ке прет ход ним пред го во ри ма 
се при дру жу је пред го вор књи зи Пе сме Вла ди сла ва Влај ка Ста-
ји ћа. Ње га је, као и Ми ру Алеч ко вић, по зна ва ла још из де тињ-
ства у Ва ље ву, а дру же ње им се про ду жи ло и кроз шко ло ва ње 
у Бе о гра ду све до ње го ве пре ра не смр ти 1949. Опи су је га као 
пе сни ка са то пли ном у опи си ва њу при ро де, сти лом из у зет не 
осе ћај но сти, про ду хо вље но сти, скло ног сно ви ма и ро ман ти ци, 
увек наг ну тог над сво јим уну тар њим жи во том. Овај пред го вор 
пред ста вља по хва лу умр лом пе сни ку са ка ја њем што она са ма 
као „нај ком пе тент ни ја“ ни је за ње го вог жи во та из да ла књи гу 
од ње го вих пе са ма ко је јој је слао и ко је је чи та ла.42

39 Исто, стр. 403.
40 Де сан ка Мак си мо вић, „Из пе ра ве ли ка на по е зи је: Оли ве ра То па-

ло вић, Под не бом пла ни не“, у: Оли ве ра То па ло вић, Под не бом 
пла ни не, 1978, стр. 3.

41 ЦД 5, стр. 397.
42 Де сан ка Мак си мо вић, „Вла ди слав Влај ко Ста јић, Пе сме “ (пред го-

вор), у: Вла ди слав Влај ко Ста јић, Пе сме, 1986.



197

А. Ћосић Вукић: Десанка Максимовић као књижевни критичар

Као по себ ну гру пу књи жев них при ка за Де сан ке Мак-
си мо вић из дво ји ли смо ре цен зи је (ре фе ра те) ко је је пи са ла 
за из да ва че и ко ји ни су об ја вљи ва ни, а ко је је при ре ђи вач 
на шао у ру ко пи сној за о став шти ни пе сни ки ње ко ју је у то 
вре ме чу ва ла ње на по ро ди ца. Те тек сто ве На да Бог да но вић 
Мир ков гру пи са ла је под оп шти на слов „О књи жев но сти“. 
У тој гру пи са бра но је 7 ре цен зи ја ко је су на пи са не пре Дру-
гог свет ског ра та. Од свих тих ре цен зи ја са мо је јед на не га-
тив на на ро ман Ма ли пу ча ни Ар се на Вен це ли де са (1938). 
Пе сни ки ња је Срп ској књи жев ној за дру зи пре по ру чи ла за 
штам пу збир ку пе са ма По днев ни ог њи Дан ка Ан ђе ли но ви ћа 
(1932), збир ку при по ве да ка за де цу Зец и миш Ми ли це Стан-
ко вић (1933). Збир ку при по ве да ка Ми ла на Ка ша ни на пре-
по ру чи ла је 1934. уве ре на да оне то за слу жу ју „сво јом про-
ниц љи вом пси хо ло ги јом и жи вим сли ка њем вој во ђан ске 
сре ди не, сми слом за фи ну иро ни ју и ху мор, ху ма но шћу ко ју 
у њи ма че сто срет не мо, сли ко ви то шћу и то пли ном у опи си-
ва њу при ро де, сти лом у ко ме има мно го пу та пе снич ких фи-
гу ра и на дах ну ћа“.43 Де сан ка Мак си мо вић се уз кри тич ке опа-
ске у це ли ни по зи тив но од ре ди ла и пре ма збир ци пе са ма 
Јан ка Ту фег џи ћа (1940). Пре по ру чу ју ћи за би бли о те ку „Са-
вре ме ник“ пе сме Вла де Вла и са вље ви ћа Шу ми шу ма цр ни ло вац, 
Де сан ка хва ли ор ган ску ве зу пе сни ка са при ро дом, сли ко ви-
тост, ду шев ност, бо гат је зик и због ве ли ког оби ма пред ла же да 
се збир ка сма њи.

Ме ђу књи жев ним ре цен зи ја ма ко је је пи са ла пре Дру гог 
свет ског ра та, по себ но је зна ча јан, што је при ме ти ла и при ре-
ђи вач 5. то ма – „Ре фе рат о збир ци сти хо ва Зе маљ ска тр пе за 
Де си ми ра Бла го је ви ћа“, пре све га због екс пли ци ра ног ста ва 
пре ма по ле ми ци о „ста рим“ и „но вим“ пе сни ци ма у ко јој је 
цен трал ни про блем од нос пре ма тра ди ци ји. Пе сме у збир ци 
Зе маљ ска тр пе за об ја вљи ва не су прет ход них де се так го ди на 
по ча со пи си ма и пред ста вља ју пе сни ко во зре ли је до ба, да ју ћи 

43 ЦД 5, стр. 534.
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пот пу ни ју сли ку ње го вог та лен та. Де сан ка га по ре ди са Ни-
ко лом Шо пом, кон ста ту ју ћи да је он не ма ран и до ста мут ног 
из ра за, на су прот Шо пу ко ји је ја сан и ста ло жен пе сник, али 
је од Шо па да ле ко бо га ти ји у мо ти ви ма. Де сан ка Мак си мо вић 
сма тра да Бла го је вић збу њу је чи та о ца на вик ну тог „на ста рин-
ски рав но ме ран ри там и на ста рин ску ја сност“. Не ја сност код 
овог пе сни ка, сма тра пе сни ки ња, ни је про и за шла са мо из бу-
ји це ње го вих осе ћа ња, не го је на ста ла као све сна ре ак ци ја на 
„ста рин ски та ко зва ни на чин пи са ња“. Она ка же да се на осо-
би ни „не ја сно сти“ и „мут но сти“, ко је на ста ју због мно штва 
сим бо ла и ду гих ре че ни ца, то ли ко за др жа ла, јер је она за јед-
нич ка мно гим на шим пе сни ци ма: „По њој су до ско ра углав ном 
мно ги де ли ли пе сни ке на ста ре и но ве. Под мут ним из ра зом 
мно ги су, као што се зна, кри ли сво ју не да ро ви тост. Де си мир 
Бла го је вић сре ћом не спа да у та кве“. Бла го је вић у збир ци има 
и пе са ма не жних, про ду хо вље них и „вр ло ја ких, ши ро ког за-
ма ха“. Де сан ка Мак си мо вић по себ но ис ти че као нај у спе ли је 
ње го ве еро тич не пе сме: „Оне има ју сна ге, сме ло сти, од ре ђе-
но сти у из ра зу ко ја ипак ни је ски ну ла са сти хо ва пу хор по-
е зи је“.44 У за кључ ку Де сан ка Мак си мо вић пре по ру чу је за 
штам пу пе сме и Ни ко ле Шо па ко је осва ја ју чо веч но шћу, ја-
сно шћу и не по сред но шћу и пе сме Де си ми ра Бла го је ви ћа 
ко је су рас ко шни јег из ра за од Шо по вих, бо га ти јег је зи ка али 
ма ње „при сту пач не“ од Шо по вих. Она сма тра да је ду жност 
Срп ске књи жев не за дру ге да у би бли о те ци „Са вре ме ник“ „да 
пред став ни ке це ле ка кве стру је у по е зи ји а Бла го је вић је да-
ро вит пред став ник прав ца ко ме при па да“.45 Ова квим ста вом, 
Де сан ка је по ка за ла то ле ран ци ју пре ма „но вим“ пе сни ци ма и 
уме ла да уви ди њи хо ве пе снич ке вред но сти, раз ли ку ју ћи мо ду 
од аутен тич не по е зи је без об зи ра ком књи жев ном прав цу 
при па да и исто вре ме но не до во де ћи у пи та ње сво ју ве за ност 
за тра ди ци о нал ни ток у срп ској по е зи ји то га до ба.

44 Исто, стр. 545.
45 Исто. 
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У за о став шти ни Де сан ке Мак си мо вић ко ју је ове го ди не 
ње на по ро ди ца по кло ни ла За ду жби ни „Де сан ка Мак си мо-
вић“ на ла зе се још тек сто ва о књи жев но сти: пред лог за учла-
ње ње Ми ли це Бун гу лац у Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
при каз књи жев не ве че ри Ми ли це Ко стић у Удру же њу књи-
жев ни ка Ср би је, текст пи сан по во дом три де се то го ди шњи це 
смр ти Ми ло ва на Гли ши ћа, из ве штај о ра до ви ма ђа ка на те му 
стре ља ња ђа ка у Кра гу јев цу, при каз књи ге Кри сти не Брен ко-
ве Днев на по ро чи ла (Мла дин ска књи га, Љу бља на, 1965). Ме ђу 
тим тек сто ви ма на ла зи се и при каз књи ге Ми ле Вла шић Гро-
здић Учи ни ло ми се да су зви је зде. Ти тек сто ви су ку ца ни ма-
ши ном и че сто без да ту ма и на сло ва, по не кад не чит ки. У овој 
при ли ци, по себ но бих ис та кла зна чај про на ђе ног тек ста о 
по ле ми ци у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је из ме ђу Ра до ва на 
Зо го ви ћа и Све те Лу ки ћа ко ме се у Књи жев ним но ви на ма 
при дру жио Вук Кр ње вић.

У овом тек сту Де сан ка пре по ру чу је за об ја вљи ва ње бро-
шу ру Ра до ва на Зо го ви ћа Књи жев на су да ни ја. Из ру ко пи сног 
тек ста се не ви ди ко јој се ин сти ту ци ји или из да вач ком пред-
у зе ћу обра ћа Де сан ка Мак си мо вић и ко је го ди не. У тек сту се 
по ми ње су коб из ме ђу Ра до ва на Зо го ви ћа и Све те Лу ки ћа у 
Удру же њу књи жев ни ка ко ји је она схва ти ла као „су коб два 
гле ди шта на свет, на књи жев ност, прав ду и чо веч ност“. Не дво-
сми сле но на стра ни Ра до ва на Зо го ви ћа и убе ђе на у ње го ву 
ис прав ност, Де сан ка Мак си мо вић сма тра да се већ у Књи жев-
ним но ви на ма, пре Зо го ви ће ве бро шу ре Књи жев на су да ни ја, 
мо гло ви де ти ко је у пра ву. Де сан ка ка же: „... ’Књи жев на су-
да ни ја’ је та ко ком по но ва на да се у њој ви ди за што су Кр ње-
ви ће ва твр ђе ња нео сно ва на и да се упу стио у рас пра вља ње о 
уче њу ко је ду бо ко не по зна је, а и да му и ни је циљ да о том 
уче њу рас пра вља. Одељ ци ’Прет ход на на по ме на’ и ’О слу жби 
и слу ган ству’ мно го по ма жу да се не у пу ће ни сна ђе и да мо же 
да се опре де ли. Ис прав ни чо век па био марк си ста или не, 
ви ше ће Кр ње ви ћу за ме ри ти не ке дру ге не до стат ке у ње го вој 
по ле ми ци не го што у марк си зму ни је пот ко ван. Ви ше ће му 
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за ме ри ти не ке по ли тич ке алу зи је ко је би Зо го ви ћу код вла сти 
мо гле шко ди ти. Ма да је то нај не при јат ни ја ствар у оно ме што 
пи ше Кр ње вић, Зо го вић је ипак нај пре устао да бра ни исти ну 
не го да се бра ни, пре да не до зво ли Лу ки ћу и Кр ње ви ћу да 
Марк са или Ен гел са кри во ту ма че, чак не тач но ци ти ра ју, не го 
да ски да са се бе не за слу же не оп ту жбе. “

Го во ре ћи о Зо го ви ће вој бро шу ри, Де сан ка Мак си мо вић 
ка же да је Књи жев на су да ни ја – по ле ми ка-од го вор Зо го ви ћа 
Лу ки ћу и Кр ње ви ћу то ли ко ус пе ла за то што је пе сни ку, осо-
би то Зо го ви ћу, ви ше не го дру гим љу ди ма, ста ло до бор бе 
про тив не и сти не, не прав де и зла. Зо го ви ће ва бро шу ра је за 
Де сан ку књи жев но из у зет но ус пе ла: „где су ре чи тост, ху мор 
и иро ни ја на ви си ни као код нај чу ве ни јих бе сед ни ка“. Она 
ка же: „Из ре че ни це у ре че ни цу, као из сти ха у стих, ужи ва се 
у (по не кој) ле по ти сти ла, бо гат ству ре чи, у са же то сти, оштри-
ца ма иро ни је, све тлу ца њу ху мо ра. Све по га ђа у ме ту. То до-
ду ше ни је ни те шко, ње го ви су пар ни ци су сву да ра њи ви. Не 
са мо он де где је био Ахил. Да ни су Лу кић и Кр ње вић са ми 
до ве ли до ове „су да ни је, мо гао би се чи та лац на њих још 
сми ло ва ти.“ Над моћ Ра до ва на Зо го ви ћа, Де сан ка ви ди у то ме 
што он у тој по ле ми ци не бра ни се бе, већ иде је ко је су му све-
те, у ко је ве ру је и због ко јих је стра дао. А то су ка те го ри је ви-
со ко ран ги ра не на Де сан ки ној етич кој ле стви ци. Лу кић и Кр-
ње вић су на па да ли лич ност сво га про тив ни ка, а не иде је у 
ко је он ве ру је. Пре не го што је из не ла став да Књи жев ну су-
да ни ју тре ба об ја ви ти, због че га овај текст тре ба сма тра ти 
ре цен зи јом, Де сан ка Мак си мо вић је ре кла: „На по слет ку бих 
ре кла да је Кр ње вић сво је под ме та ње и алу зи је ко је, чи ни ми 
се, при зи ва ју власт про тив Зо го ви ћа, он по био пра вим ву-
ков ским уту ком. То је иста брит кост као код на шег ве ли ког 
мај сто ра по ле ми ке, иста ге о ме триј ска до гра ђе ност, не у стра-
ши вост, исто ’ни по ба бу ни по стри че ви ма’ и све још обо га-
ће но ху мо ром, окри ла ће но све жим пе снич ким је зи ком.

Зна ју ћи ко ли ко наш на род во ли по е зи ју, ко ли ко те жи за 
прав дом, знам да ће Зо го ви ће ва бро шу ра ’Књи жев на су да ни ја’ 
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има ти ве ли ки успех. Има ће на рав но и због то га што ми ужи-
ва мо у ина ту. Ште та са мо што обе стра не ни су би ле исте сна ге.“

Мо же мо ре ћи да је ре цен зи ја на Зо го ви ће ву Књи жев ну 
су да ни ју пр ва књи жев на по ле ми ка у ко ју се Де сан ка Мак си-
мо вић укљу чи ла пот пу но опре де ље но и ре кли би смо са 
ду бо ким уве ре њем. Бра не ћи Зо го ви ћа, она је бра ни ла исти-
ну и прав ду, а то је пот пу но у ду ху из ра зи те етич но сти ње-
не лич но сти. А Лу ки ћа и Кр ње ви ћа је раз от кри ла као де-
нун ци јан те ко ји књи жев ну по ле ми ку ко ри сте за дру ге 
ци ље ве: да дис кре ди ту ју Зо го ви ћа као лич ност и у до ба ин-
фор мби ров ских чист ки ис по ру че га вла сти ма и ње ним по-
ли циј ским ор га ни ма. Мо ти ви за ова кво ак тив но де ло ва ње 
на стра ни Ра до ва на Зо го ви ћа, ко ји је био Жда нов срп ске 
књи жев но сти, за Де сан ку Мак си мо вић си гур но ни су има-
ли иде о ло шку мо ти ва ци ју. Она је бра ни ла пе сни ка, ње го ву 
по е зи ју, ње го во осе ћа ње за есте тич ке вред но сти и за ла га ње 
за прав ду. Њен чин је био људ ски, ко ле ги ја лан, при ја тељ ски, 
а не по ли тич ки мо ти ви сан. Де сан ки на од бра на Зо го ви ће ве 
„Су да ни је“ пред ста вља у том вре ме ну по хра бро сти и до-
след но сти је дин ствен ин те лек ту а лан и етич ки чин. Са мо 
зло на мер ни мо гли су Де сан ку Мак си мо вић, а би ло их је, да 
до ве ду у ве зу са од бра ном жда но ви зма у срп ској књи жев-
но сти. Али у срп ској кул ту ри и књи жев ном јав ном жи во ту 
увек се лак ше пре су ђи ва ло не го раз у ме ва ло и пра шта ло. 
Ова кав став имао је за Де сан ку сва ка ко це ну ко ју је пла ћа-
ла ако не код сво је књи жев не пу бли ке, оно сва ка ко код књи-
жев не кри ти ке ко ја је убр зо у ра ним пе де се тим го ди на ма 
на пу сти ла соц ре а ли стич ки кон цепт на ме тан од ко ми си ја 
Агит про па и окре ну ла се мо дер ни зму по чи јим ме ри ли ма 
је Де сан ка Мак си мо вић ду го – ре кли би смо све до збир ке 
Тра жим по ми ло ва ње, сма тра на ана хро ном и пе сни ком тра-
ди ци о на листчког пе снич ког про се деа. Ме ђу тим ње ни по-
ри ца те љи ни су ни кад ус пе ли да по рек ну ње но је дин стве но 
пе снич ко мо ти ва циј ско бо гат ство, аутен ти чан ли ри зам и 
пе снич ко мај стор ство.
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Ana Ćo sić Vu kić (Beogra d)

DE SAN KA MAK SI MO VIĆ AS A LI TE RARY CRI TIC

Sum mary
De san ka Mak si mo vić wro te a li te rary cri ti cism du ring her 

own li te rary li fe – from 1927. to 1990. De san ka Mak si mo vić’s 
li te rary texts in which she was wri ting abo ut ot her wri ters and 
the ir works, and which be long to the gen re known as a li te rary 
cri ti cism in a bro a der sen se – mo re ade qu a te na me wo uld be li te-
rary re vi ews, can be di vi ded in fo ur gro ups: texts abo ut the bo oks 
of her con tem po ra ri es, texts with „So vi et“ to pics with which she 
was in vol ving in the li te rary li fe of post-war pe riod, fo re words 
and li te rary re vi ews. As a li te rary cri tic, De san ka Mak si mo vić is the 
clo sest to im pres si o ni stic met hod; she do es not analyze, but ci tes, 
she is well-im ten ti o ned and pro mo tes the va lu es she her self sha res 
with the aut hor who se work she was wri ting abo ut. Her in spi ra tion 
is not de ep, but it is emo ti o nal and ho nest. She wro te abo ut less 
fa mo us wri ters the most of ten, and had a strong gen der ori en ta tion.
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Не дељ ка Пе ри шић (Бе о град)

НЕ КИ НА РА ТО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ 
ПРИ ПО ВЈЕ ДА КА ЗА ДЈЕ ЦУ И БАЈ КИ 

ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ*

Ап стракт: Овај рад је по ку шај да се по бли же осви је тле 
не ки на ра то ло шки аспек ти бај ки и фан та стич них при ча Де-
сан ке Мак си мо вић, на ми је ње них нај мла ђим чи та о ци ма. 
Бу ду ћи да је до бар дио про зног опу са ове аутор ке1 на ми је њен 
упра во њи ма, би ло је по треб но по за ба ви ти се на чи ном на 
ко ји се кон стру и шу (и ка ко се по на ша ју) фан та стич но и чу-
де сно у тим про зним струк ту ра ма. По глед из бли за от кри ва 
сло же ни ји и бри жљи ви је ком по но ван на ра тив ни склоп од 
оно га што би се на пр ви по глед, због при вид не јед но став но-
сти те про зе, мо гло за кљу чи ти.

Кључ не ри је чи: ауто по е ти ка, ме та на ра ци ја, бај ка, чу де-
сно, фан та стич но, ани ми зам, ствар ност, фик ци ја.

* Текст је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Сме на по е тич ких 
па ра диг ми у срп ској књи жев но сти два де се тог ве ка: на ци о нал ни и 
европ ски кон текст (178016) Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Из ван ре дан и пот пун увид у Де сан ки ну крат ку про зу за дје цу 
пру жи ла су нам Це ло куп на де ла Де сан ке Мак си мо вић, том 7, За ду-
жби на „Десанкa Мак си мо вић“, Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе-
ни ке, Бе о град, 2012.
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Је дан ауто по е тич ки за пис Де сан ке Мак си мо вић, ко ји је 
укљу чен у по смрт но об ја вље ну књи гу Ше ва не бе сни ца из 
1998, ка же: „И ка да ви ше ни сам би ла де те, де тињ ски сам 
би ла убе ђе на да схва там гла со ве пти ца, да раз у мем шта вра-
не га чу, шта ћу ћо ре се ни це и шта пе ва ју сла ву ји. Ово што 
сам као зрео створ на пи са ла, у де тињ ству сам ве ро ва ла“ 
(Мак си мо вић 2012/7: 912). Те шко да по сто ји бо љи увод у раз-
го вор о про зи Де сан ке Мак си мо вић, од но сно, ма кар у онај 
дио те про зе ко ји се на зи ва „књи жев ност за дје цу“, бу ду ћи 
да је ин фан тил но увје ре ње у из рав ну моћ ко му ни ка ци је са 
пред мет ним и сви је том при ро де је дан од аспе ка та ани ми-
стич ког до жи вља ја сви је та ка рак те ри стич ног за ди је те, ко ји 
се, пре ма не ким пси хо ло зи ма, про те же све до пу бер те та.

„За де те не по сто ји ја сна гра ни ца ко ја одва ја пред ме те 
од жи вих би ћа, а све што по се ду је жи вот има жи вот ве о ма 
сли чан на шем. Уко ли ко не раз у ме мо оно што има ју да нам 
ка жу ка ме ње, др ве ће и жи во ти ње, раз лог је што са њи ма 
ни смо до вољ но ускла ђе ни. Де те ту ко је по ку ша ва да схва ти 
свет из гле да ра зум но да оче ку је од го во ре од пред ме та ко ји 
по бу ђу ју ње го ву ра до зна лост“, ре ћи ће Бру но Бе тел хајм у 
Зна че њу бај ки (Бе тел хајм 1989: 60). Упра во нам се за то чи ни 
да се у пре сје ку аутор ки ног ауто по е тич ког ис ка за и ла пи-
дар не фор му ла ци је чу ве ног ње мач ког пси хо ло га, огле да чу-
де сно је згро про зе за дје цу Де сан ке Мак си мо вић.

Дру га, за ову те му ва жна ауто по е тич ка и ме та на ра тив на 
екс пли ка ци ја, на ла зи се у по гла вљу ма лог ро ма на Бај ка о 
Крат ко веч ној: „Мо жда се Бај ка о Крат ко веч ној за че ла још 
та да, у мом де тињ ству, док сам крај по то ка по сма тра ла бе ле 
леп ти ре ка ко се у игри над ме ћу са ви ли ним ко њи ци ма“ (Мак-
си мо вић 2012/7: 440). Ис каз је ре ле ван тан за при чу из два 
раз ло га: пр во, јер, на пр ви по глед, на са мом по чет ку уки да 
фан та сти ку и оста вља са мо мо гућ ност при по ви је сти о из-
ми шље ним до га ђа ји ма, пот цр та ва при ро ду из ма шта ног и 
ин си сти ра на по сто ја њу са мог на ра тив ног про це са (и лан ца), 
а дру го јер ука зу је на не по сред ну, про вјер љи ву ствар ност 
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ко ја је под ло га за на ста ја ње бај ко ви тог са др жа ја. Гу бље њем 
пр вог по сту ла та о нео д луч но сти чи та о ца по во дом при ро де 
про чи та ног из ми че се те мељ фан та сти ци. Али зна чај овог 
крат ког ауто по е тич ког спи са ов дје се не ис цр пљу је, јер аутор-
ско-при по ви јед ни глас за кљу чу је: „Ако вам се ова бај ка бу де 
сви де ла, про чи тај те је и ка квом леп ти ру и бу ба ма ри, поп цу 
или тр чуљ ку или сво ме на став ни ку при род них на у ка, јер ја 
сам ову књи гу пи са ла за сва ство ре ња ко ја ди шу, во ле, гле-
да ју, тр че, ра ду ју се и ту гу ју“ (Мак си мо вић 2012/7: 441).

Пр во бит но на ру ше на са мо стал ност фик ци је вра ће на је 
јед ним по те зом: ста вља њем зна ка јед на ко сти из ме ђу леп ти-
ра и на став ни ка, а сви јест о „из ми шље ном“ по ти сну та у дру-
ги план. Ако би смо до зво ли ли из вје сно по јед но ста вљи ва ње, 
ре кли би смо да је у ова два ста ва Де сан ка Мак си мо вић успје-
ла, на рав но ме та фо рич ки, да са жме осно ву по е ти ке сво је 
про зе за дје цу.

Не ми нов но је, сва ка ко, да ће она про за ко ја се осла ња на 
осје ћа ње дје те та да су вас ко ли ки сви јет око ње га и чу де сни 
сви јет у ње му у ду бо ком са гла сју, но си ти оре ол бај ко ви те ли-
рич но сти чак и ка да је те ма при че, као и на чин на ко ји се о 
њој го во ри, са здан пре те жно на фо ну ре а ли стич ног.2 Сло бо-
дан Ра ки тић ка же, по во дом то га, да је „у по је ди ним Де сан-
ки ним бај ка ма фан та сти ка ’уву че на’ у ре ал ни свет, док је у 
дру гим ’ре ал ни’ свет уву чен у фан та сти ку“ (Ра ки тић 1998).

У при лог овој те зи, у про зном опу су за дје цу Де сан ке 
Мак си мо вић на ла зи се мно го при ча са те ма ти ком из са вре-
ме ног жи во та, ка ко из се о ске, та ко и град ске сре ди не, у ко је, 
не ка ко не на ме тљи во и при род но, ула зе еле мен ти бај ко ви тог. 

2 У при лог ово ме иде и на чин на ко ји су осми шље ни не ки од на сло-
ва ових крат ких фан та стич них при ча / бај ки. Они су ин ди ка тив-
ни по пи та њу при ро де оно га о че му се при по ви је да – укр шта њу 
ре ал них и над ре ал них мо ти ва. Та ко је дан ма нир на сло вља ва ња 
пред ста вља об ли ко ва ње име нич ке син таг ме у ко јој се ја сно ви ди 
тај спој: „Ср це лут ке спа ваљ ке“, „Мач ко ви му дра ци“, „Осе ма ђи о-
ни ча ри“, „Ве тар да ди ља“, „Врап ци но ви на ри“, „Ри ба во за ри ца“ итд.
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Њи хо ва фа бу лар на чво ри шта че сто су спле те на око сва ко-
днев них до га ђа ја и на чи на жи во та си ро ма шне или обес пра-
вље не дје це: гдје и нај ма ње чу до до би ја не слу ће не раз мје ре. 
Са мо је по се би ра зу мљи во да ће у ред пра вих (мо дер них) 
бај ки ићи оне при по ви је сти у ко ји ма је при ро да чу де сног 
до га ђа ја не у пит на („Лут ка, па јац и мач ка“, „Бо жић Ба ти ни 
цр те жи“ и слич не), али су са ста но ви шта струк ту ре још за-
ни мљи ви је оне при че у ко ји ма чу де сно мо же да се пре ве де у 
ка те го ри ју фан та стич ног, од но сно гра нич ног. Упра во за то 
што се при по вје да че ва фо ка ли за ци ја нео сјет но су жа ва (или 
мо жда ши ри?) на већ по ме ну ту ани ми стич ку пер спек ти ву 
дје те та, од ра слом чи та о цу ни је нај ја сни је да ли је при ро да 
над ре ал ног до га ђа ја мо жда по те кла баш од те од ли ке дјеч јег 
по гле да на сви јет (раз го во ри са лут ка ма, жи во ти ња ма, цви-
је ћем и др ве ћем у ко ји ма по бро ја ни пред ме ти/жи ва би ћа 
ак тив но уче ству ју у го вор ној си ту а ци ји). Та кво чу де сно мо же 
да се суп тил но по мо ли и у тре нут ку кад је ди је те на гра ни ци 
ја ве и сна,3 ка да се раз бо ли и ка да са ња ри („Ср це лут ке спа-
ваљ ке“, нпр.) и та да је упра во у су сјед ству фан та стич ног, ако 
већ и ни је пре шло у ту ка те го ри ју.4

3 Љи ља на Пе ши кан-Љу шта но вић, пи шу ћи о ге не зи аутор ске бај ке, 
а са мим тим и о раз ли ка ма из ме ђу ње и на род не, ка же: „Упо ре ди-
мо ли основ не од ли ке усме не бај ке као жан ра с од ли ка ма аутор ске 
бај ке у срп ској књи жев но сти за де цу и ши ре, из ве де ним, пре све-
га, ин дук ци јом из ви ше ре пре зен та тив них де ла овог жан ра – по-
ка зу је се да је дан од глав них кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње усме не 
и аутор ске бај ке је сте од нос чу де сно – фан та стич но (са гле дан 
ов де, пре све га, у кон тек сту те о риј ских из у ча ва ња Цве та на То до-
ро ва и Ро жеа Ка јое). Бит на од ли ка тог ти па при че је сте њен они-
рич ки ка рак тер, сме шта ње ире ал ног у до мен сна (...) То ’об ја шња-
ва ње’ мо же се по сма тра ти и као сво је вр сна ра ци о на ли за ци ја 
све та усме не бај ке“ (Пе ши кан-Љу шта но вић 2009: 16).

4 Ка те го ри је чу де сно и фан та стич но да ју се пре ма од ре ђе њи ма 
Цве та на То до ро ва у књи зи Увод у фан та стич но, гдје се, из ме ђу 
оста лог, фан та стич но по сма тра као гра нич но из ме ђу чуд ног и 
чу де сног.
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До бар дио те фан та сти ке чи тан је у але го риј ским кљу че-
ви ма (мит ско-але го риј ска је сва ка ко, „Бај ка о ди вљој кру шци“, 
да по ме не мо са мо је дан, на су мич но ода бран при мјер), а але го-
ри ја је, ка ко је по ка зао То до ров, за при ро ду фан та стич ног по-
губ на, јер је оно уви јек и ис кљу чи во ве за но за до слов но зна че ње. 
Због ве ли ког бро ја при ча у ко ји ма су жи во ти ње глав ни и спо-
ред ни ли ко ви, ова про за бо ра ви у не по сред ном су сјед ству ба сне, 
ко ја је нај бли жа чи сто але го риј ском. С дру ге стра не, „по ком-
по зи ци о ним од ли ка ма (...) при по ве да ња нај срод ни ја је јед ном 
древ ном и по ма ло за бо ра вље ном жан ру усме не књи жев но сти, 
ци клу су при ча о жи во ти ња ма“ (Су вај џић 2012: 986), па је због 
срод но сти са об је ма жан ро ви ма че сто на са мој гра ни ци пот-
пу ног рас та па ња фан та сти ке у але го ри ји. Ци је ла Ше ва не бе-
сни ца, Пра де вој чи ца и Бај ка о Крат ко веч ној мо гу се раш чи та-
ти кроз але го риј ску при зму. Ипак, чи ни се да је по треб но ов дје 
по ву ћи јед ну огра ду: але го риј ско пи са ње и чи та ње „при ви ле-
ги је“ су од ра слог пи сца и чи та о ца. Чи та лац ди је те, по го то во 
онај нај мла ђи, не ми нов но ће се ве за ти са мо за до слов ни слој 
при че. Ов дје ни је ри јеч о евен ту ал ним пси хо ло шким, етич ким 
и дру гим кон се квен ца ма ко је чи та ње мо же има ти код мла дог 
чи та о ца, не го ис кљу чи во о пер цеп ци ји пред ло же ног са др жа ја.

При до слов ном чи та њу, фан та стич но, од но сно, мно го 
че шће чу де сно, ако при хва ти мо То до ро вље ву по дје лу, у овој 
про зи за дје цу при род но је сра сло са ре ал ним, не као не ка ква 
над град ња, ни ти па ра ле лан, мар ки ра ни пре дио са ја сно на-
зна че ним гра ни ца ма, не го као ње гов под ра зу ми је ва ни дио, 
ко ји се, због спе ци фич но сти од ра ста ња, у ка сни јем жи вот-
ном до бу за кри ва до не пре по зна тљи во сти и ра ци о на ли зу је 
уз по моћ об ја шње ња ве за них за сва ко днев но. Сход но то ме, 
ако се бај ке по сма тра ју (пре ма Бе тел хај му) као сво је вр стан 
не на ме тљив во дич кроз од ра ста ње и сим бо лич не сли ке ини-
ци ја ци је ју на ка, њи хо во од ба ци ва ње, пак, у ре ал ном жи во-
ту, пред ста вља крај њи сте пен ини ци ја ци је у сви јет од ра слих. 
А то је ком про мис на ко ји Де сан ка Мак си мо вић, као пи сац 
књи га за дје цу, не при ста је.
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То се не при ста ја ње од ви ја на не ко ли ко ли ни ја на ра тив ног, 
у не пре ста ном по и гра ва њу на вод ним аутор ским, од но сно 
при по вје дач ким ис ка зи ма. Нпр., фор му ла „ако је ве ро ва ти 
мо јој ба ки“, ко ја је исто вре ме но по вла шће на и као на слов 
збир ке из 1959. го ди не, ја вља се као ини ци јал на и за вр шна у 
исто и ме ној бај ци. Ба ки је, из гле да и вје ро ва ти и не вје ро ва ти: 
не вје ро ва ти због сум њи ча во сти при по ви јед ног гла са, а вје-
ро ва ти због очи тог мит ског кон тек ста ко ји се об ли ку је у да љем 
раз во ју при по ви је сти. Ако је мит, пре ма јед ној од де фи ни ци-
ја, „при ча о по ри је клу не че га“, чи је су им пли ка ци је, пре ма 
Ле ви Стро су, исто вре ме но син хро ниј ске и ди ја хро ниј ске, 
по сље ди це мит ских до га ђа ја из вре ме на при че „Ако је ве ро-
ва ти мо јој ба ки“ и да нас су еви дент не и про вјер љи ве: „По сле 
ово га од ле те ла је под обла ке, а не где да ле ко крај је зе ра остао 
је врт До бре Ви ле и у ње му пр ва ру жа, пр ви бр шљан, пр ви 
сун цо крет и пр ви ло квањ“ (Мак си мо вић 2012/7: 364).

Сли чан, у не до стат ку бо љег озна чи те ља, из ви ња ва ју ћи 
тон ко ји пра ти кон струк ци ју пр сте на стог при по ви је да ња и 
ко јим се про пра ћа из ла га ње, пре ма Ву ку, „ко је ка квих чу де-
са, оно га што не мо же би ти“ по ја чан је у при чи „Ма ли ба ук“: 
„Та ко је при ча ла ме ни мо ја ба ка. И не мој те сад, де цо, за гра-
ји ти да ба у ци не по сто је, ја то знам бо ље не го ви, али во лим 
да се се ћам ба ки них при ча“ (Мак си мо вић 2012/7: 377).

Екс тра ди је ге тич ки при по вје дач у пр вом ли цу та ко се 
пред ста вља са мо као пре но си лац при че, сва љу ју ћи, на из глед, 
сву од го вор ност на по тен ци јал на ис кли зну ћа из ра ци о нал ног 
на пр вог при по вје да ча (мо жда и ауто ра). Из ове бај ке из о ста-
ју мит ски еле мен ти, и она мо же по слу жи ти као до бра илу-
стра ци ја за онај раз ли ков ни еле ме нат из ме ђу бај ке и ми та о 
ко јем го во ре не ки про у ча ва о ци: да бај ка не пре тен ду је да 
бу де при хва ће на као исти на, не го да је њен циљ да за ба ви, 
при че му ауди то ри јум по сје ду је сви јест о при ро ди из ми шље-
них са др жа ја ко је слу ша.

С дру ге стра не по сто је и оне при по ви је сти (бај ке или 
крат ке при че) чи ји увод ни или за кључ ни ди је ло ви пр ко се 
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овом прин ци пу на ра тив не де ми сти фи ка ци је, би ло та ко што 
при по вје дач сво јом лич но шћу га ран ту је исти ну ис при по ви-
је да ног: „Ме ни је са мо то јед ном по ве рио, али ме је мо лио да 
не одам тај ну, па не смем да вам је ка жем“, (на кра ју бај ке 
„Цар игра ча ка“, Мак си мо вић 2012/7: 389), или, пак, та ко што 
се чи та о цу пру жа успје ла илу зи ја о мо гућ но сти да се сам 
увје ри у ре ал ност пред ста вље ног хро но то па:

„По ђи те кроз шу му ста зом пра во, он да скре ни те де сно, 
па код ја ру ге ле во за о би ђи те шу ма ре ву ку ћу, и опет кре ни те 
ле во, па кад нај зад уда ри те још јед ном на де сно, у прав цу 
ста ре бу кве, та мо је пањ где жи ви кћи ви ли ног ко њи ца“ (Мак-
си мо вић 2012/7: 209).

Сем то га, ако фан та стич ну при чу / бај ку по сма тра мо као 
кон стру и сан, од но сно ре кон стру и сан сви јет чи ја се за ко но-
мјер ност са гле да ва дво стру ко: нај при је из ње не уну тра шње 
ло ги ке и ко хе рен ци је, па он да и пре ма чи та о че вом сви је ту, 
из од ре ђе ног угла из ко јег се по сма тра, и фан та стич но мо же 
би ти са гле да но дво стру ко: пре ма то ме ка ко га по и ма ју ли ко-
ви при по ви је сти, а ка ко, пак, чи та о ци. За то је већ ис так ну то 
да са ма бај ка ни је фан та стич на из ну тра јер ње ни ли ко ви не 
ис по ља ва ју чу ђе ње због фан та стич них до га ђа ја. Ово је услов 
бај ко ви тог ко ји при че Де сан ке Мак си мо вић ис пу ња ва ју у 
пот пу но сти: ин те гри тет чу де сног се са те стра не ни ка да се 
не до во ди у пи та ње. Бај ка је, да кле, ма кар у тре ну ци ма чи та-
ња/слу ша ња сво је вр сна функ ци о нал на ре ал ност без има ло 
иро ниј ског сјен че ња; од ре ђе на вр ста не ек спли ци ра ног уго-
во ра на ре ла ци ји на ра тор–слу ша лац, од но сно прет по ста вље-
ни аутор – прет по ста вље ни чи та лац по сто ји и ва жи. Тај под-
ра зу ми је ва ни уго вор на ла зи се у ак цен то ва ном за јед ни штву 
на ра то ра и ре ци пи јен та ње го ве при по ви је сти по пи та њи ма 
ствар ног по сто ја ња фан та стич ног. То је очи то, нпр, у „Ме се-
че вој ша ли“: „Ако сте кад год гле да ли у ме се че во ли це, мо гли 
сте ви де ти ка кав је то ло ла и бес по сли чар, но си ка пу на кри-
во, увек је пи јан и сме је се. Не бри не се он мно го о сво јој 
ду жно сти“ (Мак си мо вић 2012/7: 510), али и у при ста ја њу 
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слу ша о ца на чи ње ни цу да му мањ ка зна ња и са мим тим на 
над моћ оно га ко го во ри: „Де ца ће сад ре ћи да је то са свим 
обич но и да не вре ди о то ме при ча ти при чу. Али по ла ко, 
ни сте чу ли све“ (Мак си мо вић 2012/7: 336).

На ве де ни ме та на ра тив ни ис ко ра ци ве за ни за сам при-
по ви јед ни чин ни су из у зе ци у овој про зи. По зи ци о ни ра ни 
без из у зет ка на гра нич на мје ста на ра тив не кон струк ци је, 
од но сно по че так и крај, они не са мо да си му ли ра ју ствар ну 
и ар хе тип ску раз го вор ну си ту а ци ју, не го се и ис ти чу сво јом 
ди на ми змом, за раз ли ку од фик си ра них ини ци јал них и за-
вр шних фор му ла фол клор них бај ки. Бај ка „Ср це лут ке спа-
ваљ ке“ по чи ње ре че ни цом: „Уочи Ма те ри ца Ви да ни је мо гла 
ни ка ко да за спи“. Ни је те шко уочи ти да је њен увод, због 
пре ци зне озна ке тем по рал но сти и име но ва ња су бјек та бај ке, 
ком по но ван на ди ја ме трал но су прот ним осно ва ма од оног 
по зна тог: „Био јед ном је дан цар“.5

То нас во ди ка још јед ном про блем ском пи та њу ве за ном 
за тре ти ра ње вре ме на и про сто ра у овој про зи. Ри јеч је, на-
и ме, о ви со ком удје лу сти хо ва не фор ме у ком по зи ци ји Де-
сан ки них бај ки/фан та стич них при ча. При ми је ће но је да на 
умет ну те пје сме че сто до ла зи ви ше од тре ћи не укуп ног са-
др жа ја при че. У сво јим раз ма тра њи ма о при ро ди про зног 
дис кур са, аутор ка Шло мит Ри мон Ке нан под вла чи да се „де-
скрип тив не про по зи ци је раз ли ку ју од на ра тив них по то ме 
што се сма тра да су оне исто вре ме но ва же ће пре ма не ком 
про стор ном или ло гич ном прин ци пу ко ји је ре ла тив но или 
пот пу но не за ви стан од тем по рал но сти“ (Ри мон Ке нан 2007: 34). 
То до ров, с дру ге стра не, про блем ли кви ди ра ла кон ском тврд-
њом да „по е зи ја не мо же би ти фан та стич на“, јер се „пе снич ке 
сли ке... мо ра ју чи та ти у рав ни лан ца ре чи, не за ла зе ћи ни у ра-
ван ре фе рен ци је“. По ет ско чи та ње, ако смо до бро ра зу мје ли 
То до ро ва, „од ба цу је сва ко пред ста вља ње“ и сва ку ре че ни цу 

5 „Фон Си дов сма тра да се увод ном фор му лом ’би ло јед ном’ са оп-
шта ва до га ђај ко ји се ни кад ни је де сио“ (Ра ду ло вић 2009: 23).
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по ет ског тек ста по сма тра као „се ман тич ку ком би на ци ју“ 
(То до ров 2010: 65). Бај ка, да кле, не би тре ба ло да тр пи не на-
ра тив не ди гре си је, ре тар да ци је рад ње усло вље не кон струк-
ци јом ко ла жа од про зног са др жа ја и сти хо ва них се квен ци. 
Али, бу ду ћи да су ови лир ски па са жи „или управ ни го вор 
ју на ка или из раз лир ске ат мос фе ре и рас по ло же ња“, они 
нај че шће не успо ра ва ју фа бу лу, не го јој до да ју лир ско озрач-
је (ово, на рав но, у нај у спје ли јим оства ре њи ма). Осим то га, 
чи та о цу, ма кар оном од ра слом, не ће про ма ћи да че сто има-
ју и сво је вр стан ма гиј ски, ба ја лич ки или пак мо дер ни ји, 
„ча роб њач ки“, ка рак тер.

Осим ди је ло ва ко ји су без ика кве не до у ми це кон стру и-
са ни као по ет ске струк ту ре, па ин тер по ли ра ни у про зно тки-
во и не на ру ша ва ју не по врат но драм ску струк ту ру ни фа бу-
лу, по сто је оне при че у ко ји ма је прин цип осли ка ва ња сви је та 
пре те жни ји од прин ци па при ча ња о сви је ту.6 Ре ду ци ра ње 
фа бу ле до пра га на ко јем се она го то во раз ла же у бу ји ци сли-
ка при сут но је нај о чи ти је у „Лет њој бај ци“, што, због па ра-
док са из не вје ре ног на сло ва, ову крат ку при чу чи ни не са мо 
за ни мљи вом, већ и из ван ред но успје лом. Са мим тим, лек-
си ка, али и син так са при че/бај ке се не ми нов но ми је ња: ре-
ду ку је се број гла го ла ко ји убр за ва ју рад њу, по ве ћа ва број 
при дје ва, при дјев ских син таг ми, и дру гих де скрип тив них 
кон струк ци ја, а ре че ни ца по ста је не што ду жа и успо ре ни ја.

„Мор фо ло ги ја (аутор ске бај ке Н. П.), на и ме, мо же би ти 
са свим дру га чи ја од оне ко ју нам ну де бај ке из на род не књи-
жев но сти“, при мје ћу је Асим Пе цо (1996: 407). То је, сва ка ко, 
слу чај са бај ка ма Де сан ке Мак си мо вић. Прин цип њи хо ве 
ком по зи ци је че сто из не вје ра ва, ка ко ше му функ ци ја ко ју је 

6 Ово је су штин ски су прот но прин ци пи ма ком по но ва ња бај ке 
усме не књи жев но сти, у ко јој „ре дук ци ја опи са, за јед но са ди ја ло-
зи ма и дра ма тич ним пре о кре ти ма зби ва ња, до при но си бит но 
жи во сти и не по сред но сти при по ве да ња, ути ску да је оно све де но 
на нај бит ни је ин фор ма ци је, на су штин ски ва жна зби ва ња“ (Пе-
ши кан-Љу шта но вић 2007: 38).
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уста но вио Проп, та ко и че сто на во ђе ну ми сао да склоп бај ке 
уви јек те жи да се вра ти на ру ше на рав но те жа („Бу ди те др вље и 
ка ме ње и у свом за ча ра ном сну се ћај те се сво је ца ри це. Јед ног 
да на ћу вас опет, мо жда, по вра ти ти у жи вот из ко га сад од ла-
зи те“, Мак си мо вић 2012/7: 364: рав но те жа на кон по тре са ни је 
вра ће на, не го је кре и ран но ви ен ти тет). По ме ну та бај ка „Ако 
је ве ро ва ти мо јој ба ки“ од уста но вље них ли ко ва, но си ла ца 
функ ци ја, има зли ков ца и, услов но, прин це зу, али се у ли ку 
Ви ле ста па ју уло ге мај ке, чу де сног по моћ ни ка, али и пре кр ши о-
ца за бра не. Од са мих функ ци ја, пак, упа дљи во је да не до ста је 
ини ци ја циј ско пу то ва ње по зи тив них ју на ка, а на хо де се на ру-
ша ва ње за бра не, зли ко вац ко ји за до би ја од ре ђе но зна ње, зли-
ко вац ко ји на па да чла но ве по ро ди це, бор ба до брих и злих ју-
на ка, итд., али у сли ци не рав но прав не бит ке до бри ју на ци не 
из во ју ју по бје ду: она, ма кар је Пи ро ва, ипак при па да злом ви ле-
ња ку, ко ји је ка жњен са мо ти ме што ни је до био оно што је же лио.

Мо ти ва ци ја чу де сног, за тим, мо же би ти пре бо је на ре ли-
ги о зном бо јом (ово на ро чи то ва жи за ра не при че Д. Мак си-
мо вић). Чу до ко је се у њи ма по ја вљу је дје ло је са мог Го спо да, 
или пак ње го вих по моћ ни ка ан ђе ла, и ис кљу чи во је на гра да 
си ро ма шној, до број дје ци. Мо ра ли за тор ски и по уч ни аспект 
у њи ма је ве о ма из ра жен, и чи ни се да у њи ма још ни су до шле 
до из ра жа ја све оне осо би не Де сан ки ног бо га тог, „чул но кон-
крет ног сти ла“ (Љу шта но вић 2004: 62) по ко ји ма ће ње на 
про за за дје цу по ста ти пре по зна тљи ва. Бо га ће њем, ка ко из ра-
жај ним та ко и са др жај ним, баш у том прав цу на стао је је дин-
стве ни „пе снич ки пан те и зам“ ове аутор ке, ко ји не пре ста но 
ви бри ра из ме ђу „на ив ног деч јег ани ми зма и ап стракт не сим-
бо ли стич ке ’пан ко хе рент но сти’“ (Љу шта но вић 2004: 67).

Пра вац у ко ме се про за за дје цу Де сан ке Мак си мо вић 
доц ни је раз ви ла и у стил ском, и у услов но са др жин ском, 
сми слу – по ма ло нео бич на јед но став ност без упро шћа ва ња, 
у ко јој се оби ље не при кри ва, али и не на ме ће – по ка зао се, без 
ика кве сум ње, као чи ње ни ца од ве ли ког зна ча ја за про зу за 
дје цу срп ске књи жев но сти.
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Ne delj ka Pe ri šić (Be o grad)

CER TAIN NAR RA TO LO GI CAL ASPECTS 
OF SHORT FAN TASY STO RI ES FOR CHIL DREN 

BY DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

Sum mary
This pa per de als with so me nar ra to lo gi cal aspects of fa iry 

ta les and short fan tasy sto ri es by De san ka Mak si mo vić, aimed at 
the youn gest of re a ders. Sin ce the ma jor por tion of pro se oeuvre 
con si de red was in ten ded for exactly such an audi en ce, a ne ces sity 
emer ged to exa mi ne a man ner in which the fan ta stic and the 
mar ve lo us are con strued and how they be ha ve in tho se pro se 
struc tu res. A clo ser lo ok re ve als mo re sop hi sti ca ted and mo re 
ca re fully com po sed nar ra ti ve fra me than one might in fer at the 
first sight, due to ap pa rent sim pli city of this fic tion. The aut hor al so 
paid at ten tion to the con tri bu tion of the po e tic in the se short sto ri es, 
and its par ti cu lar fun ction, in re gard to the fact that lyri cism ma kes 
a sig ni fi cant fe a tu re of the com ple te opus of De san ka Mak si mo vić.
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Сне жа на Па сер (Вршац)

ЕЛЕ МЕН ТИ ФОЛ КЛО РА И ПО Е ТИ КЕ 
У ШЕ ВИ НЕ БЕ СНИ ЦИ

Ап стракт: У ра ду се про у ча ва од нос Ше ве Не бе сни це, 
по след њег про зног оства ре ња Де сан ке Мак си мо вић, пре ма 
усме ној про зи. Уоче но је да де ло пред ста вља ме шо ви ту фор-
му – спој бај ке, при че о жи во ти ња ма, ба сне. Због то га се 
ис тра жи ва ње фо ку си ра ло на от кри ва ње уде ла жан ров ских 
од ли ка у аутор ском де лу. Та ко ђе, пра ти ла се за сту пље ност 
и на чин укљу чи ва ња еле ме на та (мо тив ских, си жеј них, струк-
тур них) ра ни јих аутор ки них оства ре ња у Ше ву Не бе сни цу.

Кључне речи: ауторско дело, усмена књижевност, бајка, 
прича о животињама, басна, поетика, алегорија.

Име Де сан ке Мак си мо вић се у све сти чи та о ца са про сеч-
ним чи та лач ким ис ку ством по и сто ве ћу је са пој мом пе сни ка. 
У скла ду с тим је чи ње ни ца да је ње на про за дуг вре мен ски 
пе ри од оста ла у сен ци ли ри ке. Ма њи број ис тра жи вач ких и 
кри ти чар ских ра до ва ба вио се њо ме. По мак на по љу вред но-
ва ња и ту ма че ња аутор ки не про зе на чи њен је у из да њи ма 
За ду жби не Де сан ке Мак си мо вић. Но ви ја про у ча ва ња осве-
тли ла су ве зе из ме ђу ње не ли ри ке и про зе, као и ве зе из ме ђу 
ње ног ства ра ла штва и пи са ња ње них са вре ме ни ка. Про у ча-
ва о ци су уочи ли и мо гућ ност ши рег са гле да ва ња це ло куп ног 
аутор ки ног де ла – у кон тек сту усме не књи жев но сти, чи ме се 
ба ви и овај рад.
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Ше ва Не бе сни ца је по след ње про зно оства ре ње Де сан ке 
Мак си мо вић, пост хум но об ја вље но1. Реч је о де лу на гра ни-
ци жан ро ва, ко је об је ди њу је не ке од еле ме на та ње ног до та-
да шњег ства ра ла штва.

Жан ров ско од ре ђе ње де ла
У на сто ја њу да се де ло жан ров ски од ре ди, мо же се по ћи 

од аутор ског ко мен та ра из увод ног по гла вља Ше ве Не бе сни-
це2. Иако је у ње му аутор ка сво је де ло свр ста ла у жа нр бај ке, 
у ње му не пре о вла ђу ју ка рак те ри сти ке то га жан ра. Уме сто 
ди на ми ке, при ка за на де ша ва ња од ли ку је ста ти ка. У ње му је 
ви ше па жње по кло ње но опи су емо тив них до жи вља ја ли ко-
ва и сли ка њу њи хо вих ка рак те ра не го де ша ва њи ма. Иако 
де ло не ма уоби ча јен по че так ни фа зе раз во ја свој стве не жан-
ру бај ке (на ру ша ва ње хар мо нич ног по рет ка, по вра так уста-
ље ног ре да ства ри), за вр ше так је у ду ху по е ти ке бај ке и умно-
го ме под се ћа на за вр шет ке оства ре ња Де сан ке Мак си мо вић 
ко ји су ока рак те ри са ни као бај ке (нпр. Кр ва ва бај ка). Ко нач но, 
де ло са др жи ми то ло шке сло је ве и сли ке об ре да ко ји су спе-
ци фи кум на шег дру штва у да ле кој про шло сти, а то су мо-
мен ти ко је је бри жљи во очу ва ла и усме на бај ка.

Ше ва Не бе сни ца има све га не ко ли ко од ли ка ко је би је 
при бли жи ле жан ру при че о жи во ти ња ма. Јед на од њих је 
чи ње ни ца да сви ју на ци при па да ју све ту жи во ти ња. Љу ди су 
у дру гом пла ну, они при па да ју дру гом све ту ко ји је про стор-
но бли зак птич јој за јед ни ци, али ипак оде љен од ње. Ка да се 
бу ду ак тив но укљу чи ли у рад њу, у по след њем по гла вљу, љу ди 
не ће би ти пред ста вље ни као су пер и ор на би ћа, не го као до-
бро на мер ни су жи те љи хар мо нич не птич је за јед ни це. У при-
чи о жи во ти ња ма чо век се при ка зу је као до ми нант но би ће, 

1 Де сан ка Мак си мо вић, Ше ва Не бе сни ца, За ду жби на Или је Ко лар ца, 
Бе о град, 1998.

2 ДМ, ЦД, 7, стр. 919.
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као она стра на ко ја „де тер ми ни ше суд би ну до ма ћих и ди вљих 
жи во ти ња“3. То је ра зу мљи во с об зи ром на то да се у њој чо век 
и при ро да (жи во ти ње) на ла зе на опо зит ним стра на ма. У Ше ви 
Не бе сни ци не по сто ји од нос над ре ђе но сти љу ди, већ рав но-
прав но сти са пти ца ма. У по гле ду ком по зи ци је уоч љи ва је 
из ве сна слич ност из ме ђу ове про зе и при че о жи во ти ња ма. 
Не бе сни ца је ком по но ва на по ступ ком на до ве зи ва ња епи зо да 
(сва ко по гла вље је но ва епи зо да), у низ ко ји је „по тен ци јал но 
бес ко на чан“4, о че му ће ка сни је би ти ре чи. Раз ви је но при по-
ве да ње усло вља ва ве ћи број ју на ка. У рад њи Не бе сни це уче-
ству ју број ни птич ји ју на ци: ин ди ви ду а ли зо ва ни и ко лек-
тив ни. Они се по сте пе но уво де у рад њу, што је пре по зна тљив 
по сту пак жан ра при че о жи во ти ња ма.

У струк тур ном по гле ду Ше ва Не бе сни ца не ма мно го слич-
но сти ни са ба сном. Не бе сни ца је ви ше е пи зо дич но де ло, за 
раз ли ку од ба сне чи ја је рад ња обич но са же та у јед ну или 
две епи зо де. Епи зо де, од но сно по гла вља у Не бе сни ци сло бод-
ни је су по ве за на, за раз ли ку од узроч но-по сле дич не ве зе у 
ба сна ма. Ба сну обе ле жа ва при су ство ма лог бро ја ли ко ва, а 
у рад њи Не бе сни це уче ству је ве ли ки број груп них и ин ди ви-
ду а ли зо ва них ли ко ва. По але го риј ским свој стви ма у сли ка њу 
ка рак те ра ју на ка, при че му се алу ди ра на ка рак те ро ло ги ју 
љу ди, ово де ло мо гло би се до ве сти у до дир са жан ром ба сне. 
Ба сну од ли ку је ви сок сте пен ти пи зи ра но сти ју на ка, док су 
ју на ци ове про зе иде а ли зи ра ни, тач ни је они су пер со ни фи-
ка ци ја вр ли на и ви со ких етич ких ка те го ри ја. Сто га они не 
ула зе у кон флик те (што је оба ве зна ета па раз во ја рад ње у ба-
сни), не го су сви ан га жо ва ни на стра ни оп штег до бра. Њи хов 
хар мо ни чан су жи вот аутор ка је пред ста ви ла уно ше њем ре а-
ли ја из сва ко днев ног жи во та љу ди и ме ђу људ ских од но са 
ко је се про јек ту ју на свет жи во ти ња, у че му се пре по зна је 

3 С. Са мар џи ја, „Осо бе но сти на род не ба сне и при че о жи во ти ња ма“, 
На род не ба сне и при че о жи во ти ња ма, ан то ло ги ја, стр. 25.

4 С. Са мар џи ја, исто, стр. 23.
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бит на од ли ка усме не про зе (вра не и га вра ни – жи те љи птич-
јег ма на сти ра жи ве по ву че но у по све ће но сти мо ли тва ма и 
ра ду, али ра до при ма ју го сте; мо на хи ње го лу би це у сво јој 
ам бу лан ти ра до по ма жу по вре ђе ни ма; сви ста нов ни ци шу-
ме се удру жу ју у по тра гу за Не бе сни цом). На ра во у че ни је је 
не из о став ни сег мент ба сне, би ло умет нич ке или усме не. Оно 
је „сми са о ни цен тар при че“ и у на род ним ба сна ма је „укло-
пље но у основ ни на ра тив но-ди ја ло шки ток“5. Умет ност на-
род ног при по ве да ча огле да се у по ступ ку пре пу шта ња јед ном 
од уче сни ка у рад њи да из рек не по у ку/на ра во у че ни је у што 
са же ти јем, по сло вич ном ви ду. Овај по сту пак усме ног при-
по ве да ча при ме ни ла је Де сан ка Мак си мо вић у за вр шни ци 
епи зо де Пти це мо на си, при пи су ју ћи га му дром Игу ма ну 
(„Ство ри те љу све та ни су по треб ни мо на си ако он ни је по-
тре бан њи ма.“). По ен ти ра ње са из ри ца њем мо рал них на че ла 
под се ћа на по сту пак у ба сни.

У кон ци пи ра њу ју на ка пре по зна ју се два по ступ ка: ти-
пи за ци је и ин ди ви ду а ли за ци је. Ти пи зи ра ни ју на ци се пре-
те жно по ја вљу ју у ко лек ти ву (нпр. га вра ни мо на си, вра не 
мо на хи ње, го лу би це „ма на стир ске ми ло срд не се стре“, ла сте 
се ли це) и но се од ли ке од ре ђе не дру штве не гру пе или про фе-
си је. Њи хо ва ка рак те ри за ци ја све де на је на ис ти ца ње јед не 
осо би не, до ми нант не за гру пу љу ди ко ју ју на ци оли ча ва ју. 
Пла стич ни је су при ка за на три ин ди ви ду а ли зо ва на ју на ка6: 
Ше ва Не бе сни ца, Сла вуј Пр вак и Га вран Сто го ди шњак. Бу ду-
ћи да су но си о ци рад ње, они су у де лу при ка за ни као кон-
крет не лич но сти ко је по се ду ју вла сти ту свест и ка рак тер. 

5 С. Са мар џи ја, исто, стр. 21.
6 У усме ној про зи ли ко ви у су шти ни ни су ин ди ви ду а ли зо ва ни. 

Ју на ци ма ког усме ног про зног жан ра мо гу се свр ста ти у пре по-
зна тљи ве ти по ве, та ко да са мо њи хо во име но ва ње асо ци ра у све-
сти чи та ла ца од ре ђе не осо би не/ка рак те ри стич на обе леж ја или 
њи хо ву по ет ску би о гра фи ју (нпр. ли си ца у ба сни, Пе пе љу га и 
ма ће ха у бај ци, Св. Са ва у пе сми и пре да њи ма. (В. у: С. Са мар џи ја, 
По е ти ка усме них про зних об ли ка, стр. 146)



219

С. Пасер: Елементи фолклора и поетике у Шеви Небесници

Но си о ци су емо тив них свој ста ва ко ја су бит на за ток до га-
ђа ја. Иако су ин ди ви ду а ли зо ва ни и обе ле же ни људ ским 
емо ци ја ма (љу бав, пат ња услед не уз вра ће не љу ба ви), аутор ка 
ни је ис ко ри сти ла мо гућ ност да их кон фрон ти ра и ти ме ство-
ри пра ви су коб у де лу. И тип ске лич но сти и ка рак те ри под-
јед на ко су по зи тив ни. На ли ни ји по зи тив но – иде ал но, сви 
ју на ци ин кли ни ра ју дру гој мо гућ но сти. Ова кав при каз жи-
во тињ ских ју на ка свој ствен је аутор ки ној по е ти ци.

Оквир Ше ве Не бе сни це
Оквир про зног тек ста има две основ не функ ци је: „при-

пре ма ње ат мос фе ре за за по чи ња ње/за вр ша ва ње при по ве да-
ња и озна ча ва ње по чет ка/кра ја са мог тек ста“7. Оквир, та ко ђе, 
ука зу је на при пад ност де ла од ре ђе ном жан ру, или на ње го во 
од сту па ње од жан ров ских обра за ца. Ако се по гле да оквир 
Ше ве Не бе сни це, уоч љи во је да се он не укла па у пот пу но сти 
ни у је дан усме ни жан ров ски обра зац, ма да има пре по зна-
тљи ве од ли ке не ких про зних вр ста. У пр вом по гла вљу је 
пред ста вљен од нос ме ђу ли ко ви ма, што асо ци ра на по сту пак 
из при че о жи во ти ња ма, с тим да је ов де реч о емо тив ним 
од но си ма ме ђу ју на ци ма:

„Још са свим мла да Ше ва Не бе сни ца је по че ла че зну ти за 
слав ним Сла ву јем. Сва ке но ћи пе ва ла му је под гне здом, 
скри ве на у ка квом гу стом бу се ну тра ве, или у ком при-
зем ном жбу ну.“

Та љу бав је би ла не уз вра ће на, јер су се Сла ву ју „у том 
ча су ви ше сви ђа ле пти це ша ре на пер ја, (...), пти це од ко јих је 
он бо ље пе вао – што обич но би ва у мла дих охо лих пе ва ча.“ 
Мо тив не уз вра ће не љу ба ви, ко јим се отва ра де ло, укљу чу је 
још јед ног не срећ но за љу бље ног птич јег ју на ка, Га вра на Сто-
го ди шња ка, ко ји је га јио ис кре ну љу бав пре ма Ше ви („увек 

7 Исто, стр. 59.
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пра тио и стра жа рио да њу и но ћу по крај ње но га гне зда, под 
из го во ром да је чу ва од зми ја и гра бљи ва ца.“).

Осим да је не срећ но за љу бље на, на по чет ку са зна је мо 
још јед ну бит ну цр ту ју на ки ње, упра во ону ко ја ће ути ца ти 
на ис ход це ле при че. Тач ни је, де ло се отва ра при ка зом нај-
ве ће ју на ки њи не стра сти – ле те ња:

„Од свих пти ца Ше ва је нај ви ше и нај ду же уз ле та ла и 
за то су је про зва ли Не бе сни цом. (...) Не са мо да је мо гла 
ле те ти ду го и ви со ко, већ је на чин ње ног ле те ња био пра-
ва умет ност. У јед ном је ди ном ле ту из во ди ла је ви ше 
ле тач ких ве шти на. Сад ле во, сад де сно, као пи ја нац, за-
тим уво ји то, као та нак млаз ди ма и ба ца ла се у вис као 
стре ла. За ле та ла се иза обла ка и оста ја ла та мо ду го, те су 
се дру ге пти це пла ши ле да ли ће мо ћи да се вра ти.“

При ча о Ше ви Не бе сни ци за вр ша ва се ње ним не стан ком. 
По след њи пут ви ђе на је „пре две зо ре“, ка да је „из ле те ла из 
сво га гне зда и из гу би ла се ви со ко у не бу“. На кон без у спе шне 
по тра ге, пти це ко мен та ри шу њен не ста нак:

– Во ле ла је ви ше не бо не го зе мљу!
– Во ле ла је ви ше обла ке не го шу ме! (...)
– Мо жда је за бо ра ви ла пут до зе мље!
– Мо жда су је ве тро ви вен ча ли за Пр ва ка – ту жно про-
цвр ку та њен при ја тељ Кос.
– Не ма ни ње га на зе мљи – ре че Га вран Сто го ди шњак.

Ова кав ис ход при че на ли ку је на фи нал не фор му ле у 
бај ка ма, где „ју нак по сти же циљ ко ме је те жио“8. Ов де је 
та кав за вр ше так пред ста вљен у ви ду оства ре ња ју на ки њи не 
же ље да се са во ље ним Сла ву јем за у век ви не у не бо, где ће 
оста ти за јед но. Пре ла зак из овог у онај свет, из јед не сфе ре 
у дру гу, нео сет но и бес про бле ма тич но мо же по сти ћи са мо 
ју нак бај ке. Ова кав тип за вр шет ка сре ће се у бај ка ма у ко ји ма 
се не фик си ра стро го крај при че:

8 В. Лат ко вић, На род на књи жев ност, I, стр. 90.



221

С. Пасер: Елементи фолклора и поетике у Шеви Небесници

„Тра га ла су де ца чо ве ко ва све док пти це ни су огла си ле да 
се Ше ва из гу би ла не где у обла ци ма. Кад су већ пти це по-
че ле да за бо ра вља ју Ше ву Не бе сни цу, де ца су још иш че-
ки ва ла да се она од не куд по ја ви.“

Очи то да се ов де не ин си сти ра на за вр ше но сти. Де ло 
би се мо гло на ста ви ти до да ва њем но вих епи зо да, на при мер, 
о по врат ку ју на ки ње на зе мљу или о за јед нич ком жи во ту 
са Сла ву јем на не бу. Сто га би ова кав за вр ше так мо гао да 
функ ци о ни ше као за вр ше так јед ног сег мен та, на ко ји би се 
на до ве зао дру ги сег мент при че, са но вим епи зо да ма из жи-
во та Не бе сни це.

Ка да се до ве де у ве зу мо тив с по чет ка да је ју на ки ња нај-
ви ше во ле ла не бо, због че га је че сто за бо ра вља ла да се вра ти 
на зе мљу, са са оп ште њем на кра ју да је не ста ла у том истом 
не бу, мо же се за кљу чи ти да је већ у уво ду био на го ве штен и 
крај де ла. Из ово га про из и ла зи да су увод и крај у ко ре ла ци-
ји, а тај ком по зи ци о ни по сту пак свој ствен је и на род ним 
бај ка ма. Ко нач но, не ста нак ју на ки ње асо ци ра на од ред бу 
уда ља ва ње од ку ће, ко ја је увод на у бај ка ма (Проп, Мор фо-
ло ги ја бај ке, стр. 38–44). У Ше ви Не бе сни ци од ред ба уда ља-
ва ње до жи ве ла је струк тур но по ме ра ње, из ме шта ње на крај 
си жеа. Та ко је у фи нал ном сег мен ту до шло до спе ци фич ног 
са жи ма ња/пре пле та ви ше бај ков них фор му ла.

Ком по зи ци ја, ли ко ви
До га ђа ји у Ше ви Не бе сни ци ис при по ве да ни су у три на-

ест епи зо да. Де ло се отва ра увод ним по гла вљем у ко ме аутор-
ка из но си сво је ин тен ци је при ли ком пи са ња: да Не бе сни цу 
по све ћу је чи та о ци ма ко ји се ни су че сто су сре та ли са пти-
ца ма; да из ње мо гу на у чи ти да ту ма че птич ји цвр кут (не-
му шти је зик пти ца), јер пти це има ју ду шу и „не ке људ ске 
осо би не“. Та ко ђе упу ћу је чи та о ца ка ко тре ба ту ма чи ти пре-
не се но зна че ње ове про зе, о че му ће би ти ре чи. Два за вр шна 
по гла вља (Уоче не осо би не не ких пти ца и Реч ник глав них 
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пољ ских, шум ских и је зер ских пти ца) до но се при каз осо би-
на по је ди них пти ца ко је се ни су ис по љи ле у фа бу ли де ла, 
од но сно људ ским је зи ком про ту ма че но огла ша ва ње пти ца 
ко је се по ми њу у де лу. Сре ди шњих три на ест епи зо да на ни-
за не су хро но ло шки, узроч но-по сле дич ном ве зом за ко ју се 
не мо же ре ћи да је чвр ста. До ми ни ра ју два ти па епи зо да: 
оне ко је су по ве за не по сред ством глав не ју на ки ње, Ше ве 
Не бе сни це (Ше ва Не бе сни ца, Ше ву упи су ју у птич ји хор, 
Со вин до жи вљај, Ше вин кон церт у ма на сти ру, Уз бу на), и оне 
ко је сли ка ју жи вот ко лек ти ва по сред ством по је ди них ње-
го вих при пад ни ка, од но сно спо ред них птич јих ју на ка (Пти-
це мо на си, Га вран Сто го ди шњак, Се о ба ла ста, Шта је ла ста 
пут ни ца ви де ла у Афри ци, Дан пу ног ме се ца, Не по зна ти 
го сти, Шко ла је зи ка, Ма на стир ска ам бу лан та). Ве зу из ме-
ђу ова два сег мен та чи ни Ше ва Не бе сни ца као при пад ни ца 
птич је за јед ни це. У ком по но ва њу епи зо да уоч љи ва је до ми-
на ци ја оних ко је при ка зу ју ко лек тив ног ју на ка – птич ју за-
јед ни цу (укуп но осам од три на ест по гла вља). У њи ма је на-
сли кан ко лек тив ни жи вот и устрој ство те број не за јед ни це: 
со ци јал на оку пља ња, одр жа ва ње кон цер та, ор га ни зо ва ње 
шко ле је зи ка, жи вот у ма на сти ру, оби чај го сто љу бља, функ-
ци о ни са ње ам бу лан те. Суд би на Не бе сни це об ра ђе на је у 
све га пет оквир них по гла вља.

Хро но топ под се ћа на прин цип од ре ђи ва ња про сто ра и 
вре ме на у бај ка ма. Рад ња је ло ка ли зо ва на у „за кут ку че ти-
на ра не да ле ко од по ве ће шу ме“, у бли зи ни ја ру ге „ко ја је 
де ли ла (птич је – прим С. П.) на се ље од људ ског“. На зна че ни 
про стор ука зу је да ју на ци ове про зе жи ве у свом ре ал ном 
ста ни шту, што је у скла ду са по ступ ком од ре ђи ва ња про сто-
ра у жан ру ба сне и при че о жи во ти ња ма. Вре ме де ша ва ња 
по је ди нач них епи зо да је при вид но ег закт но на зна че но: „по-
чет ком оне је се ни, ка да се Не бе сни ца би ла тек из ле гла“, „јед-
ног, ни ма ло је се њег да на“, „от при ли ке кад су се ла сте вра ти ле 
из Афри ке“, или: „Га вран (...) је ја вио Га вра ну Сто го ди шња-
ку да се она ни је вра ти ла већ дан и ноћ са свог уоби ча је ног 
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пу та“. Вре мен ске од ред ни це тог ти па на из глед пре ци зно 
фик си ра ју при ка за не до га ђа је у вре ме ну.

Сли ка све та у Ше ви Не бе сни ци ра ђе на је по ана ло ги ји са 
људ ским за јед ни ца ма, што се ви ди у не ко ли ко аспе ка та. Птич-
ја за јед ни ца од ли ку је се хи је рар хич но шћу: на че лу је ста ри 
Игу ман, ње го ва па ства су мо на си га вра ни и мо на хи ње вра-
не, иза ко јих сле де број не сит не пти це. Све пти це жи ве у 
ор га ни зо ва ном дру штву: у ма на сти ру има ју шко лу, апо те ку, 
ам бу лан ту. Ста ра ју се за сво ју ег зи стен ци ју. Мо на хи ње вра не 
ра де у по љу, а мо на хи ње го лу би це за ду же не су за ле че ње бо-
ле сних (в. по гла вље Ма на стир ска ам бу лан та). Све пти це 
уче ству ју у ор га ни за ци ји при ред би, кон це ра та (Ше вин кон церт 
у ма на сти ру). Ка да Ше ва не ста не, сви при пад ни ци птич је 
за јед ни це су за бри ну ти и кре ћу у по тра гу за њом (Уз бу на). 
На осно ву ово га мо же се за кљу чи ти да чу де сан свет Ше ве 
Не бе сни це по чи ва на еле мен ти ма ре ал но сти, што као по сту-
пак по зна је и усме на про за.

По ред глав не ју на ки ње, Сла вуј Пр вак за у зи ма ва жно 
ме сто у де лу. Осим тра ди ци о нал не пред ста ве о сла ву ју као 
со лар ној пти ци ле пог гла са9 (ва жи за „нај чу ве ни јег пе ва ча у 
то ме кра ју“) за ко ју се ве зу је му шка и брач на сим бо ли ка, сла-
ву јев лик је над гра ђен још не ким осо би на ма, чи ме је по при-
мио ја сна ка рак тер на обе леж ја. Глав на ју на ки ња се за љу бљу-
је у ње га, а он као „што обич но би ва у мла дих, охо лих пе ва ча“, 
не обра ћа па жњу на Ше ву, јер је за гле дан у дру ге пти це од 
ко јих је био бо љи пе вач. До за нар ци со ид но сти и су пер и ор-
но сти обе ле жа ва ка рак тер овог ју на ка, а та цр та ни је стра на 
ње го вом ли ку ни у тра ди ци ји (в. ба сну Цвр чак и сла вуј10). Он ће 
ду го иг но ри са ти Ше ви не по гле де и се ре на ду ко ју му је пе ва-
ла но ћу ис под гне зда, све до ауди ци је за птич ји хор на ко јој 

  9 Тип ска осо би на сла ву ја у ба сна ма је леп пој. О то ме ви де ти у: До-
си теј Об ра до вић, Са бра на де ла, књ. 2, прир. М. Ма тиц ки, ба сне 
бр. 68, 74, 130. 

10 Исто, бр. 132.
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је ју на ки ња јав но по ка за ла ле по ту свог гла са, при че му је по 
ле по ти пе ва ња до сти гла и Сла ву ја. Та да ће овај „уобра же ни 
пе вач“ по пр ви пут истин ски при ме ти ти Не бе сни цу „гле да-
ју ћи је као да је пр ви пут ви ди“.

Лик га вра на у де лу има дру га чи је зна че ње у од но су на 
тра ди ци ју. Ба сна га пред ста вља као глу пу и на ив ну пти цу 
(Вук, ли си ца и га вран11), оли че ње без бо жни штва (Ли си ца и 
вран12). Уоп ште, у усме ном ства ра ла штву, сти ху и про зи, 
до ми ни ра не га тив на ко но та ци ја у пред ста вља њу ње го вог 
ли ка. Де сан ка Мак си мо вић ни је ис ко ри сти ла ни јед ну од 
не га тив них мо гућ но сти ко ју га вра ну при пи су је тра ди ци ја. 
Лик Га вра на Сто го ди шња ка у Ше ви Не бе сни ци оли че ње је 
му дро сти и до бро те. Он ис ка зу је, ре кло би се, пре не жну 
на кло ност не го за љу бље ност пре ма Не бе сни ци. Га вра но ва 
бри жност огле да се у ње го вом за штит нич ком од но су ка да 
се обра ћа Не бе сни ци: „Ја те не чу вам од зла ко је пти це, већ 
од љу ба ви не ке ко ја те мо же уне сре ћи ти, укра сти“. Увек је 
пра тио ње но кре та ње и мо трио да но ноћ но на ње но гне здо, 
ис ка зу ју ћи ти ме свест да би ис по ља ва ње за љу бље но сти би ло 
не при клад но, с об зи ром на ста ро сну раз ли ку. До бро ду шни 
Га вран у овом де лу ни је ве сник ни ка квог зла, на про тив, он 
на сто ји да га на сва ки на чин спре чи. Јед ном при ли ком учи-
нио је до бро де ло спа са ва ју ћи ла сти не мла де: „Јед ном је са 
обли жње сте не пред ње га па ло гне здо ла ста ви ца, глад них, 
отво ре них уста. Он им је на хва тао не ко ли ко бу би ца.“ Атри-
бу ци ја Га вра на у Ше ви Не бе сни ци (Сто го ди шњак) има упо-
ри ште у на род ном ве ро ва њу да је га вран ду гог ве ка.13 О сто-
го ди ше њем ве ку га вра на/вра не го во ри и До си те је ва ба сна 
Вран и сла вуј14.

11 Вук Вр че вић, На род не ба сне, На кла да Дра гу тин Прет нер, Ду бров-
ник, 1909, стр. 38.

12 У: Д. Об ра до вић, СД, књ. 2, бр. 146.
13 „Он жи ви сто или три ста го ди на“, Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред-

ни ца Га вран и Вра не, стр. 109.
14 Д. Об ра до вић, Са бра на де ла, књ. 2, прир. М. Ма тиц ки, бр. 158.
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Лик Ше ве у пот пу но сти је гра ђен по обра сцу ко ји је ко-
ди ра ла тра ди ци ја: она је со лар на, по зи тив но обе ле же на пти ца. 
Спа да у круг чи стих пти ца. Пре ма јед ном пре да њу, ство рио 
ју је Бог та ко што је „ви со ко ба цио гру мен зе мље из ко га је на 
свет прх ну ла ова пти чи ца, си ва као зе мља.“15 Ме ђу пти ца ма 
она је по вла шће на да мо же од ле те ти на ис по вест код са мог 
Бо га. Ту по вла сти цу за слу жи ла је јер је ва ди ла тр ње из вен ца 
рас пе тог Хри ста, са жа лив ши се на ње го ве му ке. Сва ко днев-
но је од но си ла Бо го ро ди ци ве сти о ње му, те ше ћи је у ње ној 
не сре ћи и пред ска зу ју ћи јој Хри сто во вас кр сну ће. Оту да јој 
је да то да ле ти ви со ко на не бо, где не сти же ниједнa пти ца. 
Ше ва Не бе сни ца Де сан ке Мак си мо вић има по не што од на-
ве де ног. Ње на окре ну тост бо жан ским ви си на ма ис так ну та је 
још на по чет ку де ла; од свих при пад ни ка птич је за јед ни це 
нај бли жа је не бе си ма и нај ви ше вре ме на про во ди у њи ма. Ка да 
се бу де по след њи пут ви ну ла пут не ба, оста ће та мо за у век, где 
и при па да. Ту по вла сти цу за слу жи ла је још по пре да њу. Мо тив 
про ме не све та и на став ка жи во та Ше ве на дру гом све ту, за-
јед но са мо ти вом ле по те ње не пе сме, осим у Ше ви Не бе сни ци, 
об ра ди ла је Де сан ка Мак си мо вић ра ни је у пе сми Ше ва.

Свет пти ца је био ви ше де це ниј ско ин спи ра тив но по ље 
за Де сан ку Мак си мо вић. Пе сме о пти ца ма по че ла је да об ја-
вљу је већ од пр ве збир ке Пе сме (1924). Вре ме ном је птич ји 
свет по при мио то ли ки зна чај у ње ном де лу да је чи та ва збир-
ка по све ће на упра во ње му. Број не до та да ство ре не пе сме 
са бра не су у збир ци Пе сме о пти ца ма (СКЗ, Бе о град, 1988). 
Из ла ском ове збир ке по ста је ја сно да су пти це ње на ве ли ка 
пе снич ка те ма. Оту да се отво ри ла мо гућ ност за ис тра жи ва-
ње уче ста ло сти ор ни то ни ма и зна че ња ко је им пе сни ки ња 
при пи су је у сво јим де ли ма. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло лек-
се ме: ше ва, сла вуј и га вран са мо у слу ча је ви ма упо тре бе ор-
ни то ни ма у но ми нал ној функ ци ји. Ис пи ти ва ње је вр ше но на 
кор пу су по е зи је и про зе Де сан ке Мак си мо вић у Це ло куп ним 

15 Сло вен ска ми то ло ги ја, од ред ни ца Ше ва, стр. 587.
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де ли ма. Уоче но је да се по сма тра ни ор ни то ни ми че шће ја вља-
ју у по е зи ји не го у про зи, са из у зет ком про зе Ше ва Не бе сни ца. 
Уоча ва не су слич но сти и раз ли ке у пред ста вља њу жи во тињ-
ских ју на ка у Ше ви Не бе сни ци и оста лим де ли ма, као и ко је 
зна че ње при зи ва ју ка да се ја ве у аутор ки ној по е зи ји.

Уоче но је да га вран има сим бо ли ку ко ју му је још фол клор 
при пи сао, али се бит но раз ли ку је од оне ко ју има у Не бе сни-
ци. Еп ска тра ди ци ја је ути ца ла на фор ми ра ње сли ке га вра на 
у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, али не и у Ше ви Не бе сни ци. 
Упе ча тљи во сти га вра на до при но си пер со ни фи ка ци ја и по-
ре ђе ње са љу ди ма (две пе сме). То је ујед но при мер из у зет ка 
од ина че не га тив не ко но та ци је га вра на у сти хо ви ма аутор ке.

У пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић га вра но ви су не га тив но 
озна че ни (ЦД, 1): у бли ској су ве зи са мо ти вом смр ти (стр. 560, 
596, 732), до но си о ци су ло ших ве сти (стр. 596). Они су хтон ске 
пти це (ЦД, 2) ко је лу та ју по на пу ште ним гро бљи ма (стр. 166), 
ве за не за ноћ (стр. 306). Са мо ка да се ја ви по ре ђе ње са људ-
ском сфе ром, га вра но ви су по зи тив но обе ле же ни („Ја пој мим 
раз го вор га вра на,/ по сло ван и за бри нут по се љач ки,/ и њи-
хо ве гла со ве ско ро људ ске“, Ја пти це раз у мем, ЦД, 2, стр. 306; 
„Као се љак твр до ко ра ча/ кроз це лац снег“, Смрт га вра на, 
Исто, стр. 593). Че сто су у мно штву, оку пље ни и зло слут ни 
(ЦД, 3, стр. 618). У ха и ку сти хо ви ма има ју на гла ше ну не га-
тив ну сим бо ли ку, обе ле же ни су ста ро шћу (ЦД, 3, стр. 817). 
И у пу то пи сној про зи (ЦД, 5), са мо ка да их пер со ни фи ци ра, 
аутор ка им при пи су је по зи тив ну се ман ти ку (стр. 176, 432). 
У пе сма ма за де цу (ЦД, 6) га вран има не у трал ну се ман ти ку: 
он је стар (стр. 177, 594), хром (стр. 177), не му зи ка лан (стр. 624). 
Слич ног је зна че ња ње гов лик и у бај ка ма (ЦД, 7), где ин кли-
ни ра по зи тив ном по лу16 (стр. 20, 428, 601), што ће пре ћи у 
иде а ли за ци ју ли ка га вра на у Ше ви Не бе сни ци.

16 Ово је ра зу мљи во из пси хо ло шких раз ло га. Ни је дан ју нак бај ки 
Де сан ке Мак си мо вић ни је на гла ше но не га ти ван, што се об ја шња ва 
на ме ном овог жан ра нај мла ђим чи та о ци ма. 
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Сла вуј та ко ђе има утвр ђе но зна че ње у по ет ском све ту 
Де сан ке Мак си мо вић. У сти хо ви ма је обе ле жен пе смом: љу-
бав ном, ро до љу би вом (ЦД, 1, стр. 584) или че жњи вом (ЦД, 2, 
стр. 247). Мо тив мр твих сла ву ја ја вља се у пе сми Свод не бе ски 
је хла дан (ЦД, 2, стр. 410), и у скла ду је са там ним то но ви ма 
збир ке и те мом уми ра ња при ро де и љу ди у њој (збир ка Не мам 
ви ше вре ме на). Ова пе ва чи ца је у по ет ском све ту аутор ке не-
сум њи во пре о вла ђу ју ће по зи тив но обе ле же на (нпр. Кроз шу му 
мр жње, ЦД, 3, стр. 611). Исту сим бо ли ку но си сла вуј у пе сма ма 
за де цу (мо тив љу ба ви/сим па ти је – ЦД, 6, стр. 318, и пе сме – 
ЦД, 6, стр. 358, 468). У пре во ду пе сме Ива на Руд ни ко ва17 Пе-
ва че ва суд ба (ЦД, 8, стр. 119) сла вуј је оли че ње суд би не пе ва ча 
ко ји за не сен вла сти том пе смом пе ва ју ћи уми ре, што ни је да-
ле ко од суд би не Сла ву ја Пр ва ка у Ше ви Не бе сни ци.

Сло бо дан Ра ки тић је за па зио18 да је пе смом Ше ва (Пе сме 
о пти ца ма, 1998) Де сан ка Мак си мо вић ан ти ци пи ра ла си же 
сво је, ка ко он ка же „те ста мен тар не и чу де сне књи ге“ Ше ва 
Не бе сни ца. Иако се у це ло куп ном аутор ки ном ства ра ла штву 
ше ва по ми ње ре ђе од га вра на и сла ву ја, ње на по ја ва упу ћу је 
на од ре ђен и ја сно фик си ран круг мо ти ва. У по е зи ји је обе ле-
же на сво јим ле том: до обла ка (ЦД, 6, стр. 30), до сун ца и да ље 
(ЦД, 2, стр. 47). Ис ти че се ње на љу бав на пе сма (ЦД, 1, стр. 368). 
Чи ни се да је пе сни ки ња има ла са свим ја сну ви зи ју ли ка бу-
ду ће Ше ве Не бе сни це, ка да је још 1950. го ди не на пи са ла сти-
хо ве: „Бо ље је би ти под не бом ше ва/ не го кра љи ца“ (ЦД, 1, 
На по ме на на стр. 805), а исто по ре ђе ње по но ви ла у пе сми за 
де цу С де те том на ли ва ди, 1966. г. Пре во де ћи по е зи ју из фран-
цу ске ан то ло ги је пе са ма за де цу, 1957. Де сан ка Мак си мо вић 
је пре ве ла пе сму Ше ва Фран си са Ја ра (ЦД, 9, стр. 893). Пе сма 
сли ка суд би ну мла дих ше ва ко је у ра но ју тро не ста ју у не бу. 

17 Иван Руд ни ков је псе у до ним бу гар ског пи сца за де цу и од ра сле 
Ива на Сте фа на То до ро ва. По ме ну ту пе сму Де сан ка Мак си мо вић 
је пре ве ла 1967. г.

18 Сло бо дан Ра ки тић, „Ча роб на зе мља по е зи је“, у: ДМ, ЦД, 7, стр. 982.
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Од ред ни ца ју тро за јед но са мо ти вом не стан ка ше ве у ви си-
на ма ја ви ће се у за вр шној сли ци Ше ве Не бе сни це.

У ауто по е тич ком ис ка зу на по чет ку Не бе сни це аутор ка 
је из не ла сво је ви ђе ње але го ри је у Ше ви Не бе сни ци, ко ју је 
свр ста ла у жа нр бај ке: „Бај ке су са мо сли ка оно га што се у 
жи во ту зби ва. (...) У овој бај ци из птич јег жи во та сли ко ви то 
је дат људ ски жи вот. Пти це ко је има ју не ке људ ске осо би не 
сли ка су љу ди та квих осо би на.“ Але го рич ност ина че ни је 
свој стве на жан ру бај ке. У ба сни и при чи о жи во ти ња ма у 
але го риј ском сло ју про јек ту ју се дру штве не ре а ли је и етич-
ки ко декс, што пре по зна је мо и у овој умет нич кој тво ре ви ни. 
Та ко ђе, аутор ски кон цепт ни је био осла ња ти се на прин цип 
за сту пљен у ба сна ма – але го риј ско ко ри шће ње уста ље них 
осо би на жи во ти ња. Але го ри ја ка рак те ри стич на за ба сну 
ти ме је при гу ше на. Ју на ци ове про зе су ан тро по мор фи зи ра-
ни. Но си о ци су иде а ли зо ва них ка рак те ра људ ских про то ти-
по ва. Аутор ка ов де по ру чу је да ње но де ло сва ка ко је сте але-
го рич но, да се де ша ва ња из жи во та љу ди до брим де лом 
про јек ту ју на до га ђа је у ње му. До га ђа ји и ли ко ви Ше ве Не бе-
сни це у але го риј ској рав ни мо гу се са гле да ти као „нај о чи-
глед ни ји вид илу стра ци је оп ште иде је“19, ов де иде је о нео п-
ход но сти склад ног жи вље ња по је дин ца са са мим со бом и са 
сво јим су жи те љи ма у ци љу по сти за ња све оп штег до бра. 
Ани мал на за јед ни ца при ка за на у овом де лу оста је да функ-
ци о ни ше као па ра ле ла људ ском све ту, тач ни је као ње гов 
узор ни обра зац. Ти ме се ак ти ви ра основ на функ ци ја але го-
ри је по зна та још из усме не про зе – да по у чи.
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Sne ža na Pa ser (Vršac)

THE ELE MENTS OF FOL KLO RE AND PO E TICS 
IN „ŠE VA NE BE SNI CA“

Sum mary
The pa per re se arch the re la ti on ship bet we en „Še va Ne be sni-

ca“, the last pro se wri ting of De san ka Mak si mo vić, and the oral 
pro se. It has been no ti ced that this short pro se work re pre sents 
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the mi xed form – the com po und ma de of fa iry ta le, ani mal story, 
fa ble. The re fo re, the re se arch was fo cu sed on fin ding the gen re 
cha rac te ri stics in the aut hor’s wri ting. The pre sen ce of cer tain 
ele ments (mo tif, to pic, struc tu re) of the pre vi o us wri ter’s works, 
and the ir in clu sion in „Še va ne be sni ca“ we re al so di scus sed.



231

Ми о драг Ма тиц ки (Бе о град)

О ГРА НИ ЦИ ИЗ МЕ ЂУ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
ЗА ДЕ ЦУ И КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЗА ОД РА СЛЕ 

У ПО Е ЗИ ЈИ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Ап стракт: У ли ни ји пе сни ка ко ји су пи са ли и за де цу, по 
те мат ско-мо тив ској бли ско сти из два ја ју се Де сан ка Мак си мо-
вић, Бран ко В. Ра ди че вић и До бри ца Ерић. У њи хо вом опу су 
ве о ма флу ид ном се по ка зу је гра ни ца из ме ђу књи жев но сти за 
де цу и књи жев но сти за од ра сле. То по себ но ва жи ка да је реч 
о од но су пре ма се лу, се о ском жи во ту, на род ним оби ча ји ма 
и усме ном ства ра ла штву као сто жер ном по љу ин тер тек сту ал-
но сти, сна жном на ци о нал ном на бо ју, љу ба ви пре ма при ро ди. 
За ова ис тра жи ва ња узет је у об зир пот пун кор пус пе са ма за 
де цу Де сан ке Мак си мо вић са ци љем да се по ка же да су бли же 
књи жев но сти за де цу ка да се осла ња ју на усме не об ли ке на ме-
ње не де ци (бај ке, пре да ња, успа ван ке, бр за ли це, раз бра ја ли це, 
за го не та ња, деч је игре, пе сме од ко ла), а нај ма ње је раз ли ка 
ка да се и у пе сма ма за де цу и у оним за од ра сле пе сни ки ња 
пре пу шта истим до жи вља ји ма и ме та фо рич ном са жи ма њу.

Кључ не ре чи: књи жев ност за де цу, књи жев ност за од ра-
сле, Де сан ка Мак си мо вић, Бран ко В. Ра ди че вић, До бри ца 
Ерић, усме но ства ра ла штво, ме та фо ра.

Код оних срп ских пе сни ка у чи јим пе сма ма зна чај но ме сто 
за у зи ма усме на тра ди ци ја, сво је вр сни па сто рал ни од нос пре-
ма се лу, се о ском жи во ту и на род ним оби ча ји ма, као и сна жан 
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на ци о нал ни на бој и од нос пре ма соп стве ном на ро ду, те шко је 
ја сно раз лу чи ти по е зи ју за де цу од укуп не њи хо ве по е зи је за 
од ра сле ко ја им је у пр вом пла ну. У том сми слу, хро но ло шки 
гле да но, го то во се па ра диг мат ски из два ја ју пе сни ци ко ји чи не 
сво је вр сну ли ни ју срп ског пе сни штва. Иду ћи хро но ло шким 
ре дом и во де ћи ра чу на о ме ђу соб ним њи хо вим ве за ма и ве-
ли кој слич но сти по те мат ско-мо тив ском устрој ству, ка да је 
реч че сто о те шко утвр ди вој гра ни ци из ме ђу књи жев но сти за 
де цу и књи жев но сти за од ра сле, мо гу се из дво ји ти: Де сан ка 
Мак си мо вић, Бран ко В. Ра ди че вић, До бри ца Ерић. И, да ка ко, 
њи хов ро до на чел ник, Јо ван Јо ва но вић Змај на чи ју се по е зи ју 
за де цу они осла ња ју, по го то ву ка да је реч о пеј за жним пе сма-
ма и по ет ским ра до ва њи ма при ро ди. У њи хо вим пе сма ма за 
де цу еви ден тан је по зи тив ни од нос пре ма при ро ди. Опе ва ју 
се ре ке, пла ни не, шу ме, по је ди но др ве ће, тра ве, го то во сва 
мо гу ћа цве ћа, за све бу бе, пти це и жи во ти ње на ћи ће се по 
јед на пе сма. При ро да се у њи хо вој по е зи ји за де цу ја вља као 
не рас ки ди ви део чо ве ка, по себ но „чо ве чу ља ка“ ка ко де цу на-
зи ва Де сан ка Мак си мо вић, „љу ди ћа“ ка ко их на зи ва Бран ко 
В. Ра ди че вић, или дру го ва ка ко о де ци, при сно, пе ва До бри ца 
Ерић. У њи хо вим пе сма ма за де цу при ро да се по ка зу је као 
нај бо ља учи те љи ца жи во та, по ма же им да од ра ста ју, би ло да 
је реч о пе сма ма или про зи за де цу (све тро је пи са ца окре ну то 
је и по ет ском и про зном ства ра ла штву за де цу), да лак ше са-
вла да ва ју све фа зе ини ци ја ци је, пре ла за у ста тус од ра слих. 
Код ових пе сни ка пе ва се о де ци као о не кој при род ној си ли 
ко ја мо же да ме ња свет, мо тив ђа ка пе ша ка у њи хо вим пе сма-
ма сим бол је упор но сти мла до сти да ис тра је на „пра вом пу ту“ 
очу ва ња не па тво ре ног жи во та. То ва жи и ка да је реч о пи о ни-
ри ма и омла дин ци ма о ко ји ма Де сан ка Мак си мо вић пе ва у 
ви ше пе са ма у скла ду са про гра мом опе ва ња об но ве и раз во ја 
до мо ви не, или о љу ди ћи ма ко ји се као ју на ци из бај ки, успе шно 
су прот ста вља ју ло шим стра на ма све та од ра слих као у пе сма-
ма и про зи Бран ка В. Ра ди че ви ћа, или о де ци у ко ју спа да ју и 
од ра сли ка ко то пе ва пе сник ши ро ког ср ца До бри ца Ерић.
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У ше стом то му Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић1 
на 738 штам па них стра на са бра на је ње на по е зи ја за де цу. 
Упра во она је пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду. Из о ста вљен 
је том по све ћен ње ној про зи за де цу, јер то је по себ на при ча, 
јер је она пре све га пе сни ки ња.

До жи вљај при ро де у пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић за 
де цу не раз ли ку је се мно го од до жи вља ја при ро де у пе сма ма 
за од ра сле. У оба слу ча ја на ла зи мо оби ље пре на гла ше них 
ме та фо ра, по пут оне из пе сме „Сун ча ње у бр ди ма“: „Ши кља-
ју ода свуд геј зи ри зе ле ни ла“ (ЦД 6: 711). Нај пре, по струк ту-
ри пе ва ња. Нај че шће је реч о раз го во ри ма пе сни ки ње са 
при ро дом, са шу мом и, нај че шће, пти ца ма. Ме ђу тим, по себ-
ним ста ја ћим ме сти ма Де сан ка Мак си мо вић по ја ча ва не по-
сред ност у пе сма ма за де цу, она ства ра ам би јент ко ји по ста-
је део деч јег све та, гра ди сво је вр сни врт де тињ ства ка ко то 
ис ти че у исто и ме ној ру ко ве ти пе са ма (Врт де тињ ства, ЦД 6: 
555–576) или, ка ко се у одељ ку Чу до у по љу по ље са мо по се-
би по ка зу је чу де сним (ЦД 6: 551–554). У пе сми „Чу да у шу ми“ 
пе сни ки ња при зи ва чу де сно из на род них бај ки на на чин 
бли зак и пе сма ма за од ра сле. Та ко, на ла зи мо ве о ма раз ви је-
ну ме та фо ру чи ја је од го нет ка воз у но ћи, из ве де на из бај ки 
о Баш-Че ли ку и зми ји мла до же њи:

Из над ур вин ског мра ка,
опа зим зма је ве дво ре,
све чар дак до чар да ка;
на јед ном Баш-Че лик се ди
и из за се де вр за
зма ја кроз го ру бр за
што де вој ку под па зу хом но си.
Отуд где вар ни це се га се
зми ја мла до же ња сти же

1 Де сан ка Мак си мо вић, Пе сме за де цу. Це ло куп на де ла, том 6, при-
ре ди ли Сло бо дан Ж. Мар ко вић и Зо ри ца Ив ко вић Са вић. Из да ње 
За ду жби не „Де сан ка Мак си мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод 
за уџ бе ни ке, 2012 (у да љем тек сту: ЦД 6). 
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и змиј ску ко шу љи цу зба ци,
па је на ва три спа ли,
а из ва тре се ди же. (ЦД 6: 231)

И пе сма „Деч ји сан“ (ЦД 6: 315), иако је ба ка од ре ђе на да 
при по ве да див не при че о сун цу, бли жа је пе сма ма за од ра сле. 
По ла зе ћи од па ро ди ја еп ских на род них пе са ма о свад би бу ба 
(цар сви та ца пра ви свад бу и „зо ве на ве се ље“), уво де ћи и ре-
флек се бај ке о гво зде ном чо ве ку, Д. Мак си мо вић је ис пе ва ла 
пе сму ко ја се мо же рав но прав но на ћи у свим ње ним збир ка-
ма пе са ма за од ра сле. По зва ни сва то ви је су: „све тло сти пре-
ље“, „ве ште ко ва че зве зда“ и „фа бри кан те мра ка“. Цар сви та-
ца по зи ва „све све та сви це / и му ња бр зе ко њи це, / и ро је ве 
од бле са ка“. Све ове ме та фо ре не раз ви ја ју се на на чин бли зак 
де ци, али се за то гра ди ве ли чан стве на пе снич ка сли ка. Овај 
ути сак ни шта не убла жа ва ју ре флек си бај ки:

По хва тао сам ста ре
су мор не по дру ма ре
што има ју бу рад пу ну
по мр чи не и мра ка,
по хва тао ба у ке
и око вао им ру ке.

У пе сма ма из ру ко ве ти Врт де тињ ства пе сни ки ња пе ва 
о се би, о свом де тињ ству, пе ва о де ци, али је то на по ла пу та 
до пе са ма за де цу. У пе сми „Облак умет ник“ Де сан ка Мак-
си мо вић ја сно ис ти че да пе сме пи ше за де цу. И о њи ма не 
ми сли увек баш све нај бо ље:

по тра жих по след ње пе сме
што сам их пи са ла за де цу
да ви дим не мо рам ли
све их бри са ти ре дом. (ЦД 6: 598)

Она већ ма на сту па као пе сник, пе сник за од ра сле. У „Ју-
тар њој пе сми“ (ЦД 6: 571) при ро да се опи су је као ли тур ги ја, 
кро шње по ста ју „ли сна ти двор ци“, пти це пе ва ју „као пу ни 
кла се ви“ – ус по ста вља се хар мо ни ја из ме ђу оног ко ји пе ва и 
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оног ко ји слу ша (чи та о ца) на на чин при ме рен пе сма ма за 
од ра сле. Ова кве пе снич ке сли ке пе сни ки ња раз ви ја и у по-
то њим пе сма ма, ме та фо ра ма по пут: „сву да гра на чар да ци“ 
(ЦД 6: 619). У пе сми „Бо га то де тињ ство“ (ЦД: 318) она опе ва 
се бе из де тињ ства као кне ги њу ко јој је ви со ки бор био кнез, 
ка да је има ла три ор ке стра: ор ке стар зри ка ва ца, птич ји са 
хра ста и жа бљи са жа бља ка. За њу су та да кро шње би ле „зе-
ле ни чар да ци“ и „ку ле у ва зду ху“.

У на сто ја њу да ис так не хар мо ни ју у при ро ди, Де сан ка 
Мак си мо вић ме ђу пти ца ма ис ти че по ро дич не ве зе бли ске 
они ма код љу ди: сла вуј је ко со ви ма „од тет ке брат“ (ЦД 6: 
623), пе сма „При ча та ла са“ (ЦД 6: 510) на ста ла је као ква зи 
ети о ло шко пре да ње о пре тва ра њу две осе тљи ве се стре, ја-
си ке и бре зе, у две сте не2, или се опи су ју на ан тро по мор фан 
на чин, бли зак деч јем све ту: „убо га шљу ка“ (ЦД 6: 614), „па у-
ни ца ма не кен ка“ (ЦД 6: 617), „дрозд пи ја нац“ ко ји се опи ја 
се крај чо ко та (ЦД 6: 629), ве ве ри ца – „шум ска до ма ћи ца“ 
(ЦД 6: 587), зе ба – „су се да“ (ЦД 6: 695), цр вен даћ „огр нуо 
руј ну то гу“ (ЦД 6: 630).

У за по де ва њу раз го во ра она по се же за об ли ци ма на род-
них пе са ма за де цу, пре све га за успа ван ка ма у ко ји ма на ла-
зи мо ре флек се ма гиј ског деј ства ре чи, пре све га ре чи ра сти, 
ко је под у пи ру при пе ви усме ног по ста ња:

Ра сти, смре ко, где си ра сла,
па нам гра ну с гра ном спле ти,
па нам зи дај ор лу дво ре
леп ше не го и у при чи,
па ми ри ши зи ми, ле ти.
-------------------------------------
Ра сти, смре ко, где си ра сла,
бу ди шу ма гу ста, ја ка (ЦД 6: 18)

2 У на род ним пе сма ма о ја си ци пе ва се да ју је про кле ла Бо го ро ди ца 
да тре пе ри и без ве тра, јер се ни је по кло ни ла као оста ло др ве ће 
но во ро ђе ном Хри сту.
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По себ на ру ко вет ње них пе са ма на сло вље на је са Ве тро-
ва успа ван ка са мо том у ко јем се као ка зи вач пе са ма уво ди 
ба ка: „Ове пе сме ла ке / чу ли смо од ба ке“ (ЦД: 25–26). Овај ци-
клус пе са ма бли жи је де ци. За по чи ње пе смом „Ко ло“ (ЦД: 29) 
у ко јем се опе ва за јед нич ко ко ло де чи це, жи во ти ња, пти ца 
и љу ди, у ко јем се го то во сви на ла зе, по чев од ше ве до ба ке. Ово 
ко ло је пу но оп ти ми зма и ве ре у жи вот и ства ра ње. И у оста-
лим пе сма ма ове ру ко ве ти не ма пе си ми зма, се те, чак се и 
пре те ру је ка да је реч о за ле ту оп ти ми зма у ду ху пе то љет ки, 
из град ње зе мље и об но ве.

У пе сма ма за де цу Де сан ка Мак си мо вић се од усме них 
об ли ка нај че шће окре ће на успа ван ку. Она до бро зна да де ца, 
у хар мо ни ји са при ро дом, у сну бр же ра сту, о че му пе ва у пе сми 
„У сну де ца ра сту“ (ЦД: 680). Ме ђу тим, по пут Бран ка В. Ра-
ди че ви ћа и До бри це Ери ћа (они се има ју у ви ду пре све га ка 
па ра диг мат ски ства ра о ци ко ји при па да ју ис тој ли ни ји пе ва ња 
за де цу, ко ја од Зма ја тра је до на ших да на), и Де сан ка Мак си-
мо вић ра до ко ри сти хи брид но пре пли та ње и пре та па ње усме-
них об ли ка. У ру ко ве ти пе са ма Шум ска љу ља шка (ЦД: 54 –550) 
она пра ти ри там пе са ма ко је се пе ва ју уз љу ља ње У пе сми 
„Два пи ле та“ (ЦД: 667) у ри там и ток успа ван ке она уво ди 
фор му ре ђа ли ца. Ода рад ној мај ци се љан ки, ко ја је на ме ње-
на од ра сли ма, где се опе ва шта је све спрем на же на са се ла 
да учи ни као је дан од ва жних сту бо ва дру штва, пе сни ки ња 
обез бе ђу је ста тус пе сме за де цу ти ме што ко ри сти струк ту ру 
успа ван ке. Мај ка се љан ка успа вљу је де те опи су ју ћи ко је све 
по сло ве ра ди, по ку ша ва ју ћи да га успа ва, ка ко би мо гла да 
на ста ви са по слом:

Пу сти, си не, мо ја ње дра, пу сти...
Спа вај, си не, спа вај, бла го на ни! (ЦД: 675)

У пе сми „Ве тро ва успа ван ка“ (ЦД 6: 63) пе сни ки ња, по-
ста вља ју ћи се у уло гу мај ке, пе ва успа ван ку шу ми ци као де те-
ту на на чин бли зак пе сма ма за од ра сле. Овој успа ван ки мо же 
се при до да ти бли ске јој успа ван ке на ме ње не жи во ти ња ма и 
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пти ца ма: „Успа ван ка за зе чи ћа“ са при пе вом „Спи, зе ка не, спи!“ 
(ЦД 6: 120), „Ко ки на успа ван ка“ са при пе вом: „Буј’те – пај те, 
пе тли ћи...“ (ЦД 6: 537).

Иду ћи за на гла ше ном из ра жај но шћу са гла сја и хар мо-
ни је у на род ним ко ли ма, па и за по ет ским ко лом на ро да 
Бран ка Ра ди че ви ћа, Д. Мак си мо вић, че сто, на пе снич ки на-
чин за и гра ва ко ло. У пе сми „Ти то град ско ко ло“ (ЦД 6: 713) у 
ко ло се хва та ју пла ни не око Ти то гра да, у пе сми „Род на го ди-
на“ (ЦД 6: 728), ка да сеп тем бар поч не да ду ва „у фру лу тан ку“ 
та ко да му обра зи до ђу „ру ме ни и пу ни“, у ко ло се хва та ју бр да 
Ср би је, при че му Цер по ста је кец у ко лу, а Ко смај – ко ло во ђа. 
У то се ко ло хва та ју и „сет не стр њи ке“, и „сет ни воћ ња ци“, 
пе сни ки ња успе ва да го то во сја ти Ср би ју: „хва тај те се, зден-
ци, у ко ло, у ја то“. По ви ше је та квих пе са ма „од ко ла“ Де сан ке 
Мак си мо вић: „Ве тар Ко ло во ђа“ (ЦД 6: 685), на при мер.

Ре флек си усме них об ли ка у по е зи ји за де цу Де сан ке Мак-
си мо вић сва ка ко за вре ђу ју те ме љан при ступ. По на чи ну на 
ко ји уно си фол клор не еле мен те сва ка ко се мо гу раз ви ја ти и 
ис тра жи ва ња на те му „О гра ни ци из ме ђу књи жев но сти за де-
цу и књи жев но сти за од ра сле у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“. 
Овла шна ова ква ис тра жи ва ња по ка за ла су да је на том пла ну 
те шко на чи ни ти ја сно раз гра ни ча ва ња. Не ка да на ла зи мо тек 
про се ве усме не фор му ла тив но сти: „зе лен-ро са свуд по гра њу“ 
(ЦД 6: 17), мо же се до ве сти у ве зу са „сив-зе лен со ко ле“ из на-
род них пе са ма, „тра ва зе ле на“ (ЦД 6: 40). Крат ке усме не фор ме 
Д. Мак си мо вић ко ри сти у по е зи ји за де цу на на чин бли зак де-
ци. Та ко у пе сми „Хва ли са ва пат ка“, сво је вр сну па ро ди ју еп ске 
пе сме гра ди струк ту ром за го не та ња, док се од го нет ка на ла зи 
у на сло ву пе сме (ЦД 6: 31). У пе сми „Кр сташ па ук“ па ук је опи-
сан као хај дук из еп ских пе са ма: „Ја сам хај дук ста ри / што 
па ли и жа ри“ (ЦД 6: 427). Слич но је и ка да је реч о бр за ли ца ма 
(„Бим, бам, уда рам / већ је дан, већ је дан“ – ЦД 5: 43; опе ва се 
на упе ча тљив на чин „по бра тим ство“ Ли ма и Дри ма – ЦД 6: 
135), раз бра ја ли ца ма („Уобра же ни ћу ран“ – ЦД 6: 32: „Мра ви 
зи да ри“ –ЦД 6: 47)), бро ја ни ца ма („Ку ци на ве че ра“ – ЦД 6: 50), 
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пи та ли ца ма („Шта је нај твр ђе“ – ЦД 6: 513), за го нет ке (ру ко-
вет пе са ма За го нет ке ла ке за пр ва ке ђа ке – ЦД 6: 599 – 608). 
Ка да је реч о хи брид но сти жан ро ва у по е зи ји за де цу Де сан ке 
Мак си мо вић нај бо ље о то ме го во ри раз бра ја ли ца без на сло ва 
(ЦД 6: 55) ко ја се у дру гој при ли ци ко ри сти као пе сма бр за ли-
ца ко ја тре ба да по слу жи као ве жба го во ра – „Из го во ри бр зо“:

Ку че ма че ја ре па че
миш де тлић вук пе тлић
га вран свра ка де да ба ка
де те ко ка зе чић во ка. (ЦД 6: 684)

Д. Мак си мо вић на на чин бли зак де ци „пре ра ђу је“ здра ви-
це у пе сма ма ис пе ва ним у жан ру че стит ки, кле тве пре о кре ће 
у по зи тив не по ру ке, као у пе сми „При пре ма за зи му“ (ЦД 6: 
38) у ко јој се мо ли чи ка-Мраз да зе мљи цу по бе ли и да „пу ти ма 
ја ме за спе и за це ли“; у пе сми „Хва ли са ви зе че ви“ (ЦД 6: 60) 
ху мор се оства ру је пре о бли ко ва њем за кли ња ња „на на род ну“; 
у пе сми „Че стит ка за Но ву го ди ну“ Де сан ка Мак си мо вић сво-
је пе сме че стит ке, у ко ји ма пре о бли ку је на род не здра ви це, 
име ну је као по ет ске гла сни ке: „ша љем вам пе сме сво је, / бр зе 
и вер не гла сни ке“ (ЦД 6: 84). У пе сми „ Пти чи ја Но ва го ди на“ 
(ЦД: 116) уво де се и еле мен ти бај ке, пре све га ча роб ност шу ме: 
„Ча роб ник је ва зда ту у шу ми био / и за пти це ме сец ја сно умно-
жио.“ „Бај ке по зе мљи хо де“ пе ва она у пе сми „У деч јој би-
бли о те ци“ (ЦД 6: 243), ис ка зу ју ћи јед но од основ них схва та ња 
сво је по е ти ке пе са ма за де цу. У пе сми „Деч ја ма шта“ (ЦД 6: 445) 
ба ка се ја вља као ка зи вач бај ки о зма ју. У пе сми „Чу до твор ни 
џе по ви“ она ја сно ис ка зу је сво је опре де ље ње за основ не при-
по вед не жан ро ве на ко је се осла ња у пе сма ма и при ча ма:

У џе пу мо је ста ра-мај ке
ра ђа ју се при че и пе сме
и ле ген де и бај ке. (ЦД 6: 565)

Ка да је реч о опе ва њу и апо те о зи за на та, Де сан ку Мак си-
мо вић, као и Бран ка В. Ра ди че ви ћа и До бри цу Ери ћа, по себ-
но ће за ни ма ти ко вач ки за нат, јер ко вач ни це су се на ла зи ле 
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на гра ни ци се ла од ко је је за по чи њао чу де сни не по зна ти свет. 
У пе сми „Бај ка о ко ва чу“ (ЦД 6: 720), Д. Мак си мо вић опе ва 
„ме хо ве ве се ља ке“, бруј „ко вач ког ср ца ма му то вог“, на от-
ки ва њу гра ди чу де сну ме та фо ру: „и по чи њу ту ћи сит ни 
че ки ћи пти ца“.

По себ но је за ни мљив онај део по е зи је за де цу у ко јем се 
Де сан ка Мак си мо вић осла ња на ве ро ва ња, на пре да ња. У пе-
сми „До бро ју тро“ (ЦД 6: 721) опе ва ће мит ске сун че ве „ко-
чи је да на”. У ру ко ве ти Сун че ви по да ни ци, уз по моћ раз бра-
ја ли ца и бр за ли ца она ожи вља ва у сун че вим по да ни ци ма 
ко смич ку ми то ло ги ју са чу ва ну у пре да њу (ЦД 6: 203–216). 
У не ким пе сма ма пе сни ки ња се осла ња на об ред не пе сме у 
ко ји ма пре ра ђу је на род не здра ви це и ча ра ња: „До до ле“ – ЦД 6: 
455; „По ло жај ник“ – ЦД 6: 456. У ње ној по е зи ји за де цу на-
ла зи мо и про фи ли са на ве ро ва ња у пред ска за ња. Оно што 
на род на зи ва ва ров ни ца ма за Де сан ку Мак си мо вић је су гат ке. 
У пе сму „Га та ра“ она уно си ве ро ва ња ве за на за пти це: кад пти-
це ни ско ле те – знак је за бо ра ва, цр не пти це зна че те шко пред-
ска за ње, пти це у по мет њи – ра ста нак и ту гу (ЦД 6: 625). Ру ко-
вет пе са ма за де цу по све ћу је Гат ка ма о шу ми (ЦД 6: 229–240). 
У пе сми „Гат ка о шу ми“ (ЦД 6: 239) на ла зи мо сво је вр сну 
вер зи ју пе са ма за од ра сле ко је мо же мо мо тив ски спо ји ти 
на сло вом „Ср би ја је ве ли ка тај на“. Упра во ова пе сма за ни-
мљи ва је за на шу те му:

Ја во лим скро ви ти жи вот шу ме,
ни кад не знаш отров у ко јој је бо би ци,
ни кад не знаш шта па ук шум ски уме,
ни шта ко њиц ве тар но си у зоб ни ци.

По угле ду на раз го во ре, ди ја ло ге, во ђе не у лир ским на-
род ним пе сма ма, она ви ше пе са ма по све ћу је об ли ку лир ског 
раз го во ра са при ро дом. Та ко у пе сми „Раз го вор бре зе и ари ша“ 
(ЦД 6: 107), ста вља ју ћи се у по зи ци ју се бе као де вој чи це, пе-
сни ки ња игра уло гу по сред ни ка, при слу шки ва ча. Упра во 
по сре до ва ње пре ко де те та пе сму при бли жа ва пе сма ма за де цу.
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До бро та и бла гост бит не су од ред ни це у опи си ма при-
ро де у пе сма ма за де цу Д. Мак си мо вић. У ви ше пе са ма, као 
да се опи су је из лет са де цом у при ро ду, опе ва на је ре ка без 
„злих оба ла“, плов на, ко ја ши ри мир (ЦД 6: 9–10); у пе сми 
„Ре ка по моћ ни ца“ (ЦД 6: 22) до ча ра на је се о ска иди ла у ко јој 
ре ка до при но си оп штој ра до сти сво јим бла го де ти ма (во де-
ни ца на њој, за ли ва ње њи ва).

Ка да пе сме те мат ско-мо тив ски ве зу је за пти це, оне се у 
пе сма ма атро по морф но ве зу ју за де цу: У пе сми „Школ ска 
об ја ва“ (ЦД 6: 613) по зи ва ју се све ма ле пти це, што ху чу, га чу, 
ку ка ју, на при пре ме за по ла зак у шко лу. Ма ле пти це она ви ди 
као ма ле ђа ке пр ва ке, и јед ни ма и дру ги ма она об ја вљу је по че-
так пр ве школ ске го ди не: „Су тра по чи ње на ста ва“ (ЦД 6: 613). 
И ка да пе ва о пти ца ма пе ва чи ца ма, она има ви зи ју де чи јег 
так ми че ња у пе ва њу („Птич ји кон курс“, ЦД 6: 616). У пе сми 
„Чво рак“ (ЦД 6: 690) она ко ри сти фор му ети о ло шког пре да-
ња о на стан ку име на ове пти це. А у не ким пе сма ма ко је су 
ви ше на ме ње не од ра сли ма но де ци, пти це до би ја ју по све 
но ве уло ге. У пе сми „Че стит ка по го лу бу“ Д. Мак си мо вић се 
огла ша ва као ре во лу ци о нар на и те ко ви на ма со ци ја ли зма 
од ре ђе на пе сни ки ња. У че стит ки на ла зи мо по ре ђе ња ко ја 
ни су бли ска деч јем све ту:

На бу ја ће пше ни ца као
на род на за сло бо ду бу на. (ЦД 6: 696)

Или ће се окре ну ти те ма ти ци ко ја сва ка ко не при па да 
те мат ско-мо тив ском сло ју бли ском по е зи ји за де цу. У пе сми 
„Ше ва“, ше ва, та ко ђе, по ста је гла сник, али се опе ва као пти-
ца ко јој је да то да од ле ти на онај свет и да се вра ти љу ди ма. 
По све му ова пе сма при па да кру гу пе са ма Де сан ке Мак си-
мо вић из књи ге Ни чи ја зе мља3, у ко јој је на нај кре а тив ни ји 
на чин ус пе ла да се при бли жи оно стра но сти:

3 Ми о драг Ма тиц ки, „Ни чи ја зе мља Де сан ке Мак си мо вић“, у књи-
зи: Је зик срп ског пе сни штва, Про ме теј, Но ви Сад, 2003, стр. 357–368.
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Гу би се у не ба по нор,
у не бе са де ве та.
По слах по здрав по њој
они ма из дру гог све та. (ЦД 6: 626)

Ка да је реч о оно стра ном и ко смич кој ми то ло ги ји, сва ка-
ко не тре ба за о би ћи пе сме „Та тин су срет с Ме се цом“, „Су срет 
та тин са Сун цем“, „Та та спа са ва де цу од злих сно ва“ (ЦД 6: 
280; 283; 287). У пе сми „Бр шљан цир ку зан“, иза ху мор не но те, 
мо гу се от кри ти пре да ња и ути ца ји на род них при ча о Ме се-
цу ко ји се спу шта са не ба уже том:

Мо гла би и до зве зда
ка да би јој, да се пу же,
ме сец ба цио уже. (ЦД 6: 308)

Ову пе сму тре ба упо ре ди ти са пе смом „Ло пов и ме сец“ 
(ЦД 6: 699) у ко јој се ме сец, кад опа зи ло по ва у бо ста ну, спу-
шта са не ба и увла чи у вре же, „на чи ни се ду њом жу том“.

На ли ни ји при бли жа ва ња по е зи ји за од ра сле је су и мно-
ги пор тре ти пти ца, ба рем де ло ви пе са ма, иако су на чи ње ни, 
де ци бли ским на чи ном ан тро по мор фи зи ра ња. Та ква је сли-
ка ла бу да ко ји „кли зи је зе ром тих“ (ЦД 6: 627), со ви них очи ју 
ко је „не ка мо у не зна но пло ве“, што по пут ме се ца „не ка мо у 
не знан пло ве“ (ЦД 6: 628).

Ка да је реч о гра ни ци из ме ђу књи жев но сти за де цу и 
књи жев но сти за од ра сле у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић је дан 
од на чи на утвр ђи ва ња су шти не тог раз гра ни ча ва ња је сте и 
по ре ђе ње са жан ров ски слич ним пе сма ма дру гих ауто ра. Ако 
се из дво је деч је игре као те ма, за не ко ли ко пе са ма Д. Мак си-
мо вић о игри „Жму ре“ на ме ће се па ра ле ла са ци клу сом пе-
са ма Вас ка По пе „Игре“. Ва ско ве Пе сме о игра ма, па и о игри 
„Жму ре“ на ме ње не су од ра сли ма. Он ко ри сти ет но граф ске 
опи се деч јих ига ра, ти опи си чи не осно ву ње го вих пе са ма о 
игра ма и обез бе ђу ју им ста тус пе са ма за од ра сле. Од пе са ма 
Д. Мак си мо вић о игра ма из дво ји ли смо оне о жмур ка ма ко је 
се ја вља ју и као ва ри јан те, али и као пе сме ис пе ва не у по све 
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дру га чи јем сти ху: „Жму ра“ (ис пе ва на у сло бод ном сти ху – 
ЦД 6: 310); „Жму ра“ (ис пе ва на у ше стер ци ма – ЦД 6: 506); 
„Жму ре“ (ис пе ва на у осмер цу – ЦД 6: 549). Пе сни ки ња уно си 
но ва зна че ња у опи се ига ра та ко да не ке од пе са ма о жмур ка ма 
по све по ста ју при род ни део пе са ма на ме ње них де ци, а не ке 
се „уз ди жу“ до оних за од ра сле, ка ква је „Жму ра“ са 310. стра-
не. Ова пе сма сва ка ко до зво ља ва упо тре бу два кљу ча чи та ња.

Кључ за су штин ски је раз ли ко ва ње пе са ма Де сан ке Мак-
си мо вић на ме ње них де ци од оних за од ра сле је су ме та фо ре. 
Она је на да све пе сник и ка да је реч о ме та фо ра ма она се пре-
пу шта истом до жи вља ју и на чи ну су бли ми ра ња, ме та фо рич ког 
са жи ма ња. Ка да је реч о ис ка зи ва њу бе ли не, по себ но зна чај не 
ка да се опе ва ју по је ди ни ма на сти ри, већ и за то што и у на род-
ним пе сма ма ма на сти ре пра ти исти ста ја ћи епи тет („Бе ли 
ма на стир“ – ЦД 6: 732). Реч је, на и ме, о фор му ла тив но сти усме-
ног по ста ња ко ја се у по е зи ји на ших нај ве ћих пе сни ка раз ви ја 
и уз ви су је. Ка да је реч о ма на сти ри ма, по зна те су на дах ну те 
игре Вас ка По пе са бо ја ма бе ло, злат но, пла во. У све му то ме 
ста па ју се и то ко ви ви зан тиј ске тра ди ци је. Де сан ка Мак си мо-
вић оста је бли жа усме ном ис точ ни ку. У пе сми „Ма на стир злат-
них ку бе та“ (ЦД 6: 733) на ла зи мо раз ви је ну ме та фо ру, ме та фо-
рич но рас пр ска ва ње, бо ље ре ћи рој ме та фо ра у ко ји ма се 
пре ли ва ју бо је ко ји ма је Вас ко По па од ре дио ма на сти ре Жи чу, 
Со по ћа не и Ма на си ју. Пе ва ју ћи на на чин ка ко то до ли ку је пе-
сма ма за од ра сле, Де сан ка Мак си мо вић ме та фо ре гра ди од 
ма те ри ја ла ко је јој ну ди Ср би ја, ње ни про сто ри и ње на усме на 
тра ди ци ја, све до зма је ва чу ва ра пре де ла, ко ји ма ће се по том 
име но ва ти и ли ков но при ка зи ва ти све ти рат ни ци по ма на сти-
ри ма, те мно ги срп ски ју на ци, по чев од Змај де спо та Ву ка, до 
Ка ра ђор ђе вих вој во да, Зма ја од Но ћа ја и Зма ја од Ава ле:

Гра ди ли ма на стир сун це и гле че ри
Узи да ли му зи му у те ме ље,
ку бе та по кри ли же же ним ле том,
у про зо ре упле ли про ле ће цвет но.
Ис под сво да
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око ло две ри и вра та
ови ли вен це пу не је се њег пло да
и ли сна зла та.
Од све ти те ља узе ли оре о ле,
од ме се чи не че ти ри ушта па
у њи ма зи до ве оба сја ли го ле.
Из пла нин ског ду бо ког мра ка
по зва ли љу те зма је ве ста ре
да око хра ма ур ви ном кр ста ре,
да за во де шу ми у не про хо де
ка да се че те по ја ве Ту ра ка.

Мiodrag Ma tic ki (Beo gra d)

ABO UT THE BOR DER BET WE EN THE CHIL DREN’S 
LI TE RA TU RE AND THE ADULT LI TE RA TU RE 
IN THE PO E TRY OF DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

Sum mary
Among the po ets who we re wri ting abo ut chil dren, De san ka 

Mak si mo vić, Bran ko V. Ra di če vić and Do bri ca Erić stand out by 
the ma tic and mo tif clo se ness. In the ir fluid opus can be seen the 
bor der bet we en the chil dren’s li te ra tu re and adult li te ra tu re. This is 
espe ci ally true when it co mes to the re la tion to the vil la ge, vil la ge 
li fe, folk cu stoms, and oral tra di tion as a pi vo tal area of in ter tex-
tu a lity, strong na ti o nal bi as, lo ve for na tu re. The po ems of De-
san ka Mak si mo vić are clo ser to the chil dren’s li te ra tu re, when 
they rely on oral forms cre a ted for chil dren (fa iry ta les, le gends, 
nur sing rhymes, ton gue twi sters, puz zles, chil dren’s ga mes). And the 
dif fe ren ce is the le ast when she gi ves her self in the sa me ex pe ri en ces 
and me tap ho ri cal com pes sion both in chil dren’s and adult po ems.
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Бо шко Су вај џић (Бе о град)

ТАМ НИ ВИ ЛА ЈЕТ
Фол клор на тра ди ци ја у пе сма ма 

за де цу Де сан ке Мак си мо вић1

Ап стракт: У пе сма ма за де цу Де сан ке Мак си мо вић при-
сут на је га ле ри ја фан та стич них ју на ка из усме ног при по вед-
ног ре пер то а ра. У ра ду се упо ре ђу је од нос пре ма усме ној 
тра ди ци ји Де сан ке Мак си мо вић и Оска ра Да ви ча. У пе сма-
ма за де цу Де сан ке Мак си мо вић до ла зи до функ ци о нал ног 
по ве зи ва ња пој мо ва зми је и зма ја, што је у скла ду са сло вен-
ском ми то ло шком тра ди ци јом.

Кључ не ре чи: тра ди ци ја, по е зи ја, Де сан ка Мак си мо вић, 
Оскар Да ви чо.

Ниг де ни је та ко, као у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић, 
по хра ње но ве ро ва ње да су све ства ри у све ту жи ве, да све 
ди ше, и да све има ду шу:

Де ча че, при зна јем ти, ни за ме не не ма
у све ту ства ри ни мр тве ни не ме,
ка ме ње хо да и пе ва ју тра ве;
све ства ри су у све ту жи ве, и го ле ме,
све го во ре и има ју људ ске очи пра ве.

(„Над књи гом бај ки“, 
Про лећ ни са ста нак, ЦД VI)

1 Рад је ура ђен у окви ру про јек та „Срп ско усме но ства ра ла штво у 
ин тер кул тур ном ко ду“ (бр. 178011), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Пер цеп ци ја при ро де и ње на умет нич ка ар ти ку ла ци ја у 
по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић у знат ној ме ри по чи ва ју на 
ми са о ним ме ха ни зми ма ани ми стич ког до жи вља ја све та 
(Frej zer 2003). По себ но је у пе сма ма за де цу Де сан ке Мак си-
мо вић при сут на спо зна ја да у ко ре ну све та ле жи бор ба до бра 
про тив зла, у ко јој ће глав ном ју на ку ма ње би ти од ко ри сти 
ча роб ни пред ме ти (прут чу до твор ни, кри ла те чи зме, злат ни 
кљу чи) од уро ђе не људ ске до бро те. По јам чу да зна ко твор но 
је ве зан за „ство ре ња из при че“, ко ја се по ја вљу ју „кроз је ле 
и ја во ре,/ из над ур вин ског мра ка“. У ства ри, пе сни ки њи но 
ве ро ва ње у до бро ту је чу до:

И ја ве ру јем, по бе ди ти мо ра
до бри што кре те са злим да се ту че.
По бе ди ће до бри, не ма раз го во ра,
не мо ра има ти ни прут чу до твор ни,
ни чи зме кри ла те, ни ти злат не кљу че.

(„Над књи гом бај ки“)

У пе сма ма за де цу Де сан ке Мак си мо вић по стро је на је 
вој ска фан та стич них ство ре ња:

И ме ни свет се чи ни пун ство ре ња,
пун ство ре ња о ко ји ма го во ре при че.

(„Над књи гом бај ки“)

Ко ја су то ство ре ња и ка кве су то при че? Мо жда ће нам 
нај бо љи од го вор да ти пе сма „Чу да у шу ми“, из ци клу са „Гат ка 
о шу ми“ (Сун че ви по да ни ци, ЦД VI):

Док но ћу пу ту јем шу мом
и воз вар ни це си па,
а зри ка вац скри вен зри че,
увек до жи вљу јем чу да.
Око ло ме не сву да
ни чу ство ре ња из при че:
кроз је ле и ја во ре,
из над ур вин ског мра ка,
опа зим зма је ве дво ре,
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све чар дак до чар да ка;
на јед ном Баш-Че лик се ди
и из за се де вр за
зма ја кроз го ру бр за
што де вој ку под па зу хом но си.
Отуд где вар ни це се га се
зми ја мла до же ња сти же
и змиј ску ко шу љи цу зба ци,
па је на ва три спа ли,
а из ва тре се ди же
ју нак што бли ста ко зра ци
ју тар њи ус треп та ли.
На сте њу ви со ком крај ре ке
усуд за ми шљен се ди
и нај леп ше зве зде на сво ду
јед ну по јед ну ски да
и ба ца их у во ду.
Све та ко до зо ре, до да на,
док кон дук тер не вик не:
Љу бља на!

У пе сми је при сут на га ле ри ја фан та стич них ју на ка из 
усме ног при по вед ног ре пер то а ра. На не бе ским чар да ци ма, 
уз оби ље ча роб них пред ме та, као у бај ци, бо ра ве Баш-Че лик, 
зми ја мла до же ња, Усуд, змај.

Пр во „ство ре ње из при че“ је Баш-Че лик. Исто и ме на на-
род на при по вет ка из Ву ко ве збир ке спа да у круг бај ки о зе то-
ви ма жи во ти ња ма. Основ ни мо тив је о зе то ви ма жи во ти ња-
ма; сле ди мо тив о со би у ко ју се не сме ући; за тим мо ти ви 
от ми це же не нај мла ђег ца ре ви ћа од стра не Баш-Че ли ка и ње-
но осло ба ђа ње те мо тив о „спо ља шњој ду ши“. За ни мљи во је 
да је при чу о Баш-Че ли ку те ма ти зо вао и Оскар Да ви чо у по-
е ми „Баш-Че лик“ (Пе сме, СКЗ, Бе о град, 1958; ов де пре ма Да-
ви чо 1963). Два ве ли ка пе сни ка пе ва ју о ис то ме, из пот пу но 
раз ли чи тих ре ги ста ра. Да ви чо се ба ви из ра жај ним мо гућ но-
сти ма је зи ка, рит мом и ри мом, тво ре њем стил ских фи гу ра, 
гра ђе њем тро па, ма те ри ја ли за ци јом ме та фо ре у кон тек сту 
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кон кре ти зо ва ња пе снич ке сли ке. Је зик Да ви чо ве по е ме дво-
стру ко је ко ди ран. Нај пре је на де лу про цес ап стра хо ва ња 
сли ке, а за тим кон кре ти зо ва ња и згу шња ва ња зна че ња. Пре-
во ђе ње пој мов ног ми шље ња у ра ван пе снич ке сли ке. У ли ку 
Баш-Че ли ка ру жно и на ка зно, фан та стич но и стра шно тво ре 
гро теск ну сли ку ко ја у знат ној ме ри по чи ва на еле мен ти ма 
фол клор не фан та сти ке. Мит ско чу до ви ште из сна, на ка зни 
мон струм од бе то на, гу ме и че ли ка пред ста вља у иде о ло шком 
сми слу авет ка пи та ла, усме ре ну про тив све га ле по га и до бро-
га у све ту: „У по е ми ’Баш-Че лик’ овај пе сник је пе снич ки ожи-
вео, у але го риј ској ви зи ји, авет све моћ ног ка пи та ла, сим бол 
уни вер зал ног и оту ђе ног зла мо дер не ци ви ли за ци је, ма мут ско 
чу до ви ште што ло ми пред со бом све ле по и етич ки ус прав но. 
Ме ђу тим, за раз ли ку од ап стра хо ва не екс пре си о ни стич ке 
сли ке зла, Да ви чо ва по е ма-але го ри ја ’Баш-Че лик’ до но си кон-
кре ти зо ва ну пред ста ву дру штве ног и ци ви ли за циј ског но си-
о ца свих зе маљ ских му ка, и то у јед ној из ра зи то су бјек тив ној 
про јек ци ји, пред ста вља ју ћи га као об лик мор ног сна (’Са њао 
сам га’). Рет ко да је у ко ме та да шњем де лу, за хва љу ју ћи та квој 
кон кре ти за ци ји, тај лик пер со ни фи ци ра ног ка пи та ла та ко 
жив, иако је ба рок но ми сти фи ко ван, као Да ви чов Баш-Че лик. 
Жив је не са мо за хва љу ју ћи уде лу су бјек тив них емо ци ја при 
ка ри ки ра њу спољ њег из гле да аве ти, већ и због то га што је Да-
ви чо, као не ка да шњи над ре а ли стич ки пе сник, угра дио у лик 
Баш-Че ли ка еле мен те фол кло ра ко ји по тен ци ра ју фан та стич-
но и стра шно. Спој ар ха ич ног, фол клор ног и ци ви ли за циј ски 
агре сив ног ства рао је су ге сти ван по ет ски ути сак за хва љу ју ћи 
спре зи ви зу ел них пред ста ва и звуч них ор ке стра ци ја гла со ва, 
у ко јој се из ра жа ва ла на пад на ди на ми ка ре пре си је ра зор ног 
чу до ви шта, око ва ног у гво жђе и дру ге су ро га те тех нич ке ци-
ви ли за ци је (’Он има ру ке од гво жђа и ру на, а усне де бе ле и 
хра па ве гу ме. Зу би су му сте не, очи од ли ску на, у ко си но си 
зве ро ве и шу ме’).“ (Вуч ко вић 2013: 28–29)

Баш-Че лик што вр за зма ја ко ји ис под па зу ха но си угра-
бље ну де вој ку у пе сми за де цу Де сан ке Мак си мо вић пред ста вља 
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по ет ску сли ков ни цу пре сли ка ну из исто и ме не Ву ко ве бај ке: 
„А Баш-Че лик ско чи као му ња, па ра ши ри кри ла, по ле ти, и 
у исто ври је ме узме под кри ло ца ре ву ћер ку, же ну ње го ва 
из ба ви те ља, и та ко на је дан пут иш че зе из очи ју“. (Вук, При-
по ви јет ке, стр. 201)

При ро да је у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић оно што је 
Је зик код Да ви ча. Свет ко ви на чу ла. Спре га кон ден зо ва них 
емо ци ја у сти ху. У пе сма ма за де цу и у по е зи ји за од ра сле пе-
сни ки ња по ка зу је исту, без ре зер вну ода ност при ро ди.

У пе сми „Чу да у шу ми“ до ла зи до функ ци о нал ног по ве-
зи ва ња пој мо ва зми је и зма ја, што је у скла ду са сло вен ском 
ми то ло шком тра ди ци јом: „Ова два змиј ска ли ка те сно су 
ме ђу соб но по ве за на. По ве зу ју их не са мо слич ни на зи ви не-
го и срод на ми то ло шка ве ро ва ња. Сим бо ли ка зма ја огром ним 
де лом на ста је из змиј ске сим бо ли ке. Змај се, с јед не стра не, 
мо же схва ти ти по не кад као обич на зми ја ко јој су из ра сла 
кри ла. С дру ге стра не, са ма зми ја као жи во тињ ски лик по-
се ду је мно го број не де мон ске осо би не, свој стве не и ли ку зма ја. 
Та ко су де мон ска од лич ја при сут на и у ли ку зми је и у ли ку 
зма ја, при че му су у ли ку зми је она пред ста вље на исто ко ли-
ко и код дру гих жи во ти ња, а код зма ја она пре о вла ђу ју. Упра-
во та чи ње ни ца, као и фан та сти чан из глед зма ја као из ми-
шље ног ство ре ња, ко је за раз ли ку од зми је не ма ју ствар ну 
по твр ду у при ро ди, на ме ће тра ди ци о нал ни од нос пре ма ње-
го вом де мо но ло шком ли ку.“ (Гу ра 2005: 208)

Дру го „ство ре ње из при че“ у пе сми „Чу да у шу ми“ је 
зми ја мла до же ња. Мо тив зми је мла до же ње су штин ски је у 
по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић по ве зан са иде јом пре о бра-
жа ја, про чи шће ња и ра ђа ња из соп стве не смр ти. Кон траст 
из ме ђу из гле да „ху дог по ро да“ и ње го ве људ ске емо ци о нал-
но сти у функ ци ји је раш чи ња ва ња ча ро ли је смр ти сна гом 
не у га си ве љу бав не жуд ње. Спа љи ва ње жи во тињ ске ко же 
и пре кр шај та буа у на род ној пе сми оли ча ва ју ат мос фе ру 
ес ха то на и тра гич ног ис хо да. Укла ња ње чи ни зми ји мла до-
же њи ће до не ти смрт. У по е зи ји за де цу Де сан ке Мак си мо вић 
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ова је зо ви та, ноћ на ат мос фе ра иш че за ва, али оста је фол клор-
ни под текст, ко ји по ка зу је пе сни ки њи но из вр сно по зна ва-
ње тра ди ци је:

Отуд где вар ни це се га се
зми ја мла до же ња сти же
и змиј ску ко шу љи цу зба ци,
па је на ва три спа ли,
а из ва тре се ди же
ју нак што бли ста ко зра ци
ју тар њи ус треп та ли.

Дра га на Ан то ни је вић до во ди у ве зу смрт са сек су ал но шћу 
и за бо ра вом, ту ма че ћи бај ку о зми ји мла до же њи у ан тро по-
ло шком кљу чу. Грех же не је по ве зан са ње ном сек су ал но шћу 
и са пол ним пре кр ша јем. Од нос из ме ђу сек су ал но сти и смр ти 
се по ве зу је са ис кри вље ном пер цеп ци јом од но са људ ско:ани-
мал но (Ан то ни је вић 1991).

Не би би ло пре те ра но ре ћи да све фол клор не мо ти ве 
ко је ко ри сти у пе сма ма за де цу Де сан ка Мак си мо вић упо-
тре бља ва и у пе сма ма за од ра сле. Та ко је у пе сми „Чар дак ни 
на не бу ни на зе мљи“ из збир ке Ни чи ја зе мља (ЦД II) при-
су тан ин тер на ци о нал ни мо тив о зма ју љу бав ни ку: „У пе сми 
је ве о ма функ ци о нал но тран спо но ван ин тер на ци о нал ни 
мо тив ми то ло шке про ве ни јен ци је о зма ју љу бав ни ку. Пе сни-
ки њу, као ње ну ве ли ку вла дар ску прет ход ни цу у пе сми ’Ца-
ри ца Ми ли ца и змај од Ја стреп ца’ (Вук, СНП II, бр. 43), по-
хо ди змај ог ње ни (Ми ло ше вић Ђор ђе вић 1971: 76–112). 
Из над ње го ве гла ве клуп ча ју се му ње и ме те о ри, уза зи до ве 
ње го вог ко смич ког те ла-чар да ка пу жу гу је па ла ца ве.“ (Су вај-
џић 2012: 262–263)

Пе сма „Зми ја мла до же ња“ из збир ке Ни чи ја зе мља у 
осно ви те ма ти зу је мо тив смр ти-свад бе, уко ре њен у па ган-
ским сло је ви ма на род не ре ли ги је и упо ре див са мо ти ви ма 
из срп ског фол клор но−ми то ло шког на сле ђа: „У пе сми ’Зми-
ја мла до же ња’ осе ћа се са свим мо де ран сен зи би ли тет те ско-
бе и стреп ње. По ред то га што сим бо ли зу је ег зи стен ци јал ну 
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не си гур ност лир ског су бјек та, зми ја је у пе сми при сут на и 
као ми то по ет ски ар те факт.“ (Су вај џић 2012: 264)

Ода кле зми ја у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић? И ка ква 
је ве за овог пој ма са фол клор ном тра ди ци јом? „Зми ја спа ја 
у се би му шку и жен ску, во де ну и ва тре ну сим бо ли ку, не га-
тив но и по зи тив но на че ло. Свој стве на су јој апо тро пеј ска и 
штет на свој ства, она је отров на и ле ко ви та, не чи сто ство ре-
ње, из вор зла и исто вре ме но снаб де ва чо ве ка чу де сним спо-
соб но сти ма и има по кро ви тељ ске функ ци је.“ (СМ: 212)

Још од пр вих лир ских по ку ша ја Де сан ке Мак си мо вић 
из два ја се пред ста ва зми је, ско ту ре не у круг, из ми ле ле ис под 
от ко са, ко ја по но си то по ди же гла ву, ослу шку ју ћи бруј веч-
но сти, као лир ска ме та фо ра про ла зно сти и сим бо лич ка пред-
ста ва жи во та ко ји се об на вља у соп стве ној смр ти:

Ис под су хо га от ко са
из ми ле ла зми ја.
Око ње пу ста ли ва да,
је дан цвет;
над њом два-три обла ка,
ти ца лет.
Сун це си ја.
Да ле ком пу та њом пе сма,
ко зна чи ја.
Уса мљен шум се за плео
у тра ву.
Она слу ша; у зрак буд но
ди гла гла ву.
Сун це си ја.
Ту су јој уби ли мај ку
оштри цом ко се;
и њу ће, кад јед ном из ми ли
из ше ва ра.
Ис тру ну ће оде ћа ње на
пу на ша ра,
пре ли ва ро се.
И у веч но сти по сле ни кад ви ше
сун ча ти се не ће иста зми ја,
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нит истих ти ца ми ну ће лет;
ни ка да ви ше исти цвет
не ће ни ћи.
Сун це си ја.

(„Зми ја“, Пе сме, ЦД I)

Уз по мен зми је и пре о бра жа ја, тру ље ња и не ста ја ња, по 
пра ви лу иде и сим бол кру га, ко ји озна ча ва ве чи ту об но вљи-
вост при ро де („Круг“, Пе сме, ЦД I). Сим бо ли ка кру га ће се, 
у да љем пе ва њу ове пе сни ки ње, за о кру жи ти у фол клор ну 
пред ста ву ко ла, ко је озна ча ва кру жну пу та њу жи во та („не ка 
ко ло бу де ду го као зми ја“, „Пе тлић ко ло во ђа“, Па у ко ва љу-
ља шка, ЦД VI).

... Ни опа зи ти не ћу
жи вот што тек ми на гли:
а про шло сти за мном ста за,
као зми ја,
у ма лен ко тур ће се сви ти
и не ста ти у ма гли.

(„Над жи во том“ II, Пе сме, ЦД I)

Љу бав цве та у про ле ће, ка да се „зе ле ни ви тез“ про ле ћа 
раз бу ди и раз бо ко ри:

Као зе ле ни ме ху ри леб ди у зра ку жбу ње,
не ви дљи ва ми ри са ро са оба ле ми је.
Ло ме се гор ски бр за ци као ог ње не му ње,
а до лин ске ре ке спу као зе ле не троп ске зми је.

(„Зе ле ни ви тез“, Зе ле ни ви тез, ЦД I)

Змиј ске очи, ста кла сте и пра зне, ме то ни миј ски озна ча ва-
ју хтон ско би ће ко је ис пу за ва из до њег све та да чо ве ка ужа сне 
ле де ном је зом, да му ска ме ни удо ве, иси ше крв, ису ши ср це:

... Чи ња ше се, дух што до њим све том вла да
и за гроб ном му дро шћу мир но се ру га
све му под сја јем сун ча но га кру га
и не стал но га об ла ко ва хла да.
По том у та му опет не ку спла зну.
А ме ни би као да је ве ли ки дан суд њи,
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те про ми чу зми је по крај на ших жуд њи
и ср ца нам се до ти чу, за ка зну.

(„Змиј ске очи“, Зе ле ни ви тез, ЦД I)

Су мрак жи во та, оп ште си ви ло и ча ма ег зи стен ци је у је се-
њем пеј за жу пла стич но су до ча ра ни „гу јин ском“ сим бо ли ком:

Као мр тав жи вот ле жи ју тром це ста,
и бро ди се ли ца ма ла кроз не бе са ти ја.
Гу ду ром пу зе ма гле као ду ше злих зми ја,
и цр ња од пу сте цр кве ћу ти бор ја че ста.

(„Је сен“, Зе ле ни ви тез, ЦД I)

Осо бе ни ма ни хеј ски ду а ли зам, кон тра стно оформ љен, 
из ме ђу до бра и зла, ме та фо рич но је озна чен кроз опо ни ра ње 
леп ти ра и зми је („О, ни сам кри ва ја: дуж мо јих ста за/ сад леп-
тир бро ди, са да гми же зми ја“; „Бо гу мил ска пе сма“, Зе ле ни ви тез, 
ЦД I), или пак пти це и зми је („а ми ће мо спа ти као ти це и зми-
је/ што ми ну ше овим до лом“; „Све ћа“, Зе ле ни ви тез, ЦД I).

Зми ја је му дра („Над му дри ва ле су се две зми је“, „Над-
ме та ње”, Де те у тор би, ЦД VI). „За ви чај не зми је“ и „ћук 
бо го слов“ су из вор фи ло зоф ских на у ка, зна ња и ве шти на 
(„Нео бич но шко ло ва ње“, Де те у тор би, ЦД VI). По себ на 
па жња се по све ћу је змиј ској ко шу љи ци, као сим бо лу ње но-
га пре о бра жа ја. Гу јин свлак је „пла штић су ри“ („Од ку ће до 
шко ле“, ЦД VI), сре брн ка ста одо ра из сна („Та ко је при ча ла 
мо ја ба ка“). Са пу но ду ха, у пе сма ма за де цу го во ри се о љу-
ба ви је ди ни це змиј ског ца ра и обич ног зе лем ба ћа:

Био јед ном, у ста ра вре ме на,
змиј ски цар
и ца ри ца, ње го ва же на,
па има ли си ја сет слу гу,
жен ских и му шких,
по вор ку ду гу
шар ки, уда ва, бе ло у шки.
Је ди ни цу кћер то га ца ра
про сио змиј ски кнез до кне за,
али се прин це за,
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је ди ни ца ца ра,
за љу би у обич ног зе лем ба ћа
пу ног жу тих ша ра.

(„Бај ка о твр до гла вој зми ји“, 
Де те у тор би, ЦД VI)

У Де сан ки ној по е зи ји за де цу „о пр во ме гре ху при ча 
зми ја“ („Цр ква у се лу“, Врт де тињ ства, ЦД VI) ко ја се, по све 
би блиј ски, пре тва ра у ду гу („За пис о де ци“, ЦД VI). По себ но 
се ин си сти ра на по сло вич ној му дро сти зми је („Му дра зми ја“, 
Пи сма из шу ме, ЦД VI).

Тре ће „ство ре ње из при че“ у пе сми „Чу да у шу ми“ је Усуд 
ко ји, за ми шљен, се ди „на сте њу ви со ком крај ре ке“, те са не-
бе ско га сво да ски да нај леп ше зве зде, „и ба ца их у во ду“. Ако 
упо ре ди мо ове еле мен те са при по вет ком Усуд ко ју је Ву ку 
„при по ви је дао“ и за ње га је за пи сао („пи сао“) у Зе мун ском 
ла за ре ту 1829. Гру јо Ме хан џић из Сен то ма ша, ви де ће мо да 
је Де сан ка Мак си мо вић срп ску усме ну тра ди ци ју вр ло до бро 
по зна ва ла и уме сно је упо тре бља ва ла. Под се ти мо се, јед на 
од епи зо да у скло пу ју на ко ве по тра ге за Усу дом, ко ји до де-
љу је сре ћу и не сре ћу, је сте упра во пре ла зак пре ко во де, ко ја 
не ма ро да јер ни ка да ни је уда ви ла чо ве ка. Усу да ју нак за ти-
че у пла ни ни, ка ко се ди за со фром, и до де љу је сва ке но ћи 
дру га чи ју сре ћу но во ро ђе ној че ља ди.

При по вет ка „Усуд“ са сто ји се из три при по вед на ти па, 
пре ма Ар не-Том со но вом ин дек су. Ка ко ис ти че Ма ја Бо шко вић 
Сту ли, реч је о ти по ви ма 735, 460В и 737В*. У осно ви ове из у-
зет но ком плек сне при по вет ке је сте чо ве ко ва по тра га за сре ћом. 
Усу до во до де љи ва ње сре ће (ка ко ње му бу де од ре ђе не ве че ри, 
та ко ће но во ро ђе ним ду ша ма би ти це ло га жи во та) по чи ва на 
ани ми стич ком ве ро ва њу да слич но иза зи ва слич но, што су 
основ не по став ке ими та тив не ма ги је (Ра ду ло вић 2009).

При ро да је у пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић ма ли те а тар 
у сти хо ви ма. У ам фи те а тру при ро де вр ши се де ми(с)ти фи-
ка ци ја ме та фо ре и ме та фо ри за ци ја ми та. Умет ност ча ра ња 
и чар умет но сти. Ма ги ја ре чи и реч ма ги је:
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Ја во лим скро ви ти жи вот шу ме,
ни кад не знаш отров у ко јој је бо би ци,
ни кад не знаш шта па ук шум ски уме,
ни шта ко њиц ве тар но си у зоб ни ци.
Ни кад не знаш ко је све жи ве ду ши це
ни чу зе мљи из јед не је ди не сто пе,
ни кад не знаш кроз ко је ка ме не уши це
по ток се пла нин ски про би и про пе.
Ни кад не на у чиш све пе сме ла ке
што их уве че пе ву ши ја си ка,
ни кад не по пам тиш све сун ца мла ̏ ке
што их под не на тлу под гра њем на сли ка.
Ни кад не на у чиш сва уме ња
ко јим се пу та ње пу жу уз ко се,
ни кад не знаш ис под ко га гру ме ња
мо жеш на и ћи на ди вље осе.
Ја во лим жи вот шу ме скро ви ти,
ни кад не знаш где ви ју гне зда тај не,
не знаш где те че ка из вор ле ко ви ти,
где ћеш на ћи дре њи на руј не ко лај не.

Ни кад не знаш где жи ве шум ски ду си,
где се ви ју њи не ла ке ску пи не,
ву ку ли те за скут тр но ви ру си,
или они, или нок ти оштре ку пи не.

Ни кад не знаш где по ви ја де те ви ла,
где се ни шу ла ке ко лев ке ње зи не,
не знаш је ли она на про план ку би ла,
или су тре пе ри ле гра не бре зи не.

(„Гат ка о шу ми“, Сун че ви по да ни ци)

Мо тив пре о бра жа ја, и жи во та ко ји се ра ђа из смр ти, 
осо би то је ис так нут у пе сми „Злат ни леп тир“ (Злат ни леп-
тир, ЦД VI), ко ја ис ка зу је све од ли ке усме ног фол кло ри зма 
у по е зи ји за де цу Де сан ке Мак си мо вић. Сам по че так пе сме 
пред ста вља ти пич ну фор му лу бај ке:



Над целокупним делом Десанке Максимовић

256

У зе мљи не кој
да ле кој, пре да ле кој,
у сред сре де пла ни на,
по ро ди ца жи ве ла
жу тог Мра ва Џи на.

Мрв ко Мр вић, не ја ко и не за шти ће но ство ре ње ко је ће 
Мрав Џин до не ти ку ћи, и по ред хи ља да глад них уста, на и ћи 
ће на све оп ште одо бра ва ње Џи но ве по ро ди це. Лек си ка Де-
сан ки не пе сме пра ти стил и лек си ку на род не еп ске пе сме: 
„Бла го ме ни, бла го, сте че ми дру жи на/ још јед но га си на.“ 
Та ко ће и „Џин че сти ти“, и ње го ва же на Зла та, свој ски искре-
но при хва ти ти ма ле но га до шља ка. Жи вот у сре ћи и бла го-
ста њу пре ки ну ће из не над на бо лест, у ду ху оми ље не фор му ле 
Стар ца Ми ли је, „но да ви диш ја да из не на да“:

... али јед но га да на
спо па де ње га му ка,
у ко ту рић се сви ја
као љу ти ца зми ја...

Пај ка, мај ка свих па у ко ва, пред ста вља фол клор ну ви да-
ри цу-ба ја ли цу. Ре чи ма ко ји ма „све се ле чи“ она ће из ле чи ти 
Мрв ка Мр ви ћа и пре тво ри ти га у злат ног леп ти ра:

„По ђи сад са мном, Џи не,
пре но што зо ра си не,
сти ћи ће мо на чар да ке
као па у чи на ла ке
где ви да ри ца жи ви.“

Пот пу но у скла ду са по е ти ком бај ке, Пај ка Џи ну за да је 
три не из вр ши ва за дат ка. Пр ви не из вр ши ви за да так, ко ји 
Џи ну за да је Пај ка, је сте да са ку пи се ме ње ле ко ви тог би ља, 
ма ка и сун цо кре та у не пре глед ном шум ском про стран ству. 
Дру ги за да так ће би ти са ку пља ње шум ске ро се са свих пла-
нин ских пу те ва, ста за и бо га за, а тре ћи упре да ње пре ђе од 
сви ле из шу ме, са ли ва де, са пло та. Вред ни мра ви ис пу ња-
ва ју ове не из вр ши ве за дат ке бес при мер ном мар љи во шћу. 
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Ви да ри ца Пај ка, ме ђу тим, не за до вољ на ре зул та том, по ста вља 
до дат ни зах тев Мра ву Џи ну:

Али да ви диш Пај ке:
„Ка кве ми то окрај ке
до но сиш, ста ри Мра ве!
То ни ви де ло ни је
пла нин ске сви ле пра ве,
ти кон ци по ки да ни.
Све их ти опет вра ти,
те ни ти на сво ја ме ста,
ка ко је ју трос би ло
не за мр сив ни рет ка.
Већ опет из по чет ка
зрач ну сви ли цу ла ку
мо тај тра ку по тра ку.
Тек та да, Џи не, зна ћеш
са си ном Мрв ком шта ћеш.“

То је при ли ка да се у си же уве де лик по моћ ни ка. По моћ-
ни ци су „кри ла та мо то ви ла“, све што мо же да ле ти и да са-
ку пља про зир не ни ти сви ле. Пај ка је ван се бе од бе са, али ће 
ипак би ти при мо ра на да из рек не ре чи „ко ји ма све се ле чи“. 
Те ма гиј ске ре чи пред ста вља ју ма гиј ску бро ја ни цу – ба сму 
ко ја има ле ко ви то деј ство:

Лу ла ло, ла ла ло,
па па ло, спа ва ло,
кри ла са ња ло,
за мо та ва ло.
Ве три га љу ља ли,
од зла га чу ва ли.
Ди ја ло, ни ја ло,
ча ху ру сви ја ло,
у сви лу по ви ја ло.
Ве три га љу ља ли,
од зла га чу ва ли.
Сун ца за жу ди ло,
па се про бу ди ло
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ме ђу сви ла ма,
ме ђу ви ла ма.
Ве три га љу ља ли,
од зла га чу ва ли.“

По тран сфор ма ци ји Мрв ка Мр ви ћа у злат ног леп ти ра 
пе сма ће се, пот пу но у ду ху на род не тра ди ци је, за вр ши ти 
бла го сло вом:

Да си бла го сло ве на,
па би ла па ук, же на,
хва ла ти, па ма би ла
ча роб ни ца и ви ла.“

У сва кој по ри сво га би ћа Де сан ка Мак си мо вић је осе ћа-
ла срп ску усме ну кул ту ру као сво ју. При сно је по зна ва ла 
оби ча је и искре но во ле ла мен та ли тет срп ског се ља ка. Али је 
ње на ода ност при ро ди и жи во ту још ду бља. Она се же у ар-
ха ич на стру ја ња је зи ка и мит ску струк ту ру ко лек тив но не-
све сног, ка ко у пе сма ма за де цу, та ко и у де ли ма за од ра сле.
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DARK VI LAYET
Folk Tra di tion in Chil dren’s Po e try by De san ka Mak si mo vić

Sum mary
In her chil dren’s po ems, De san ka Mak si mo vić uses a gal lery 

of fan ta stic cha rac ters from the oral nar ra ti ve cor pus. This pa per 
com pa res De san ka Mak si mo vić’s and Oskar Da vi čo’s re la tion to 
the oral tra di tion. De san ka Mak si mo vić fun cti o nally con nects 
the terms sna ke and dra gon, which is in ac cor dan ce with the 
Slo ve nian mytho lo gi cal tra di tion.
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Ми о драг Си би но вић (Бе о град)

НАД ИЗ ДА ЊЕМ ЦЕ ЛО КУП НИХ ДЕ ЛА 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ

Мо гућ но сти за да ље про у ча ва ње жи во та 
и де ла Де сан ке Мак си мо вић на гра ђи 

ње них пре во да, есе ја и пу то пи са

Ап стракт: У освр ту на из ла зак пр вог ака дем ског из да ња 
це ло куп них де ла Д. Мак си мо вић ко је са др жи и ње не пре во де, 
у овом ра ду па жња је усме ре на на сле де ће:

1. чи ме би тре ба ло ово из да ње до пу ни ти;
2.  ко је мо гућ но сти за да ље ту ма че ње пе сни ки њи ног жи-

во та и укуп ног умет нич ког де ла пру жа об ја вљи ва ње 
пе сни ки њи них пре во да, есе ја и пу то пи са у ње му.

Кључ не ре чи: срп ска књи жев на ком па ра ти сти ка, књи-
жев ни пре вод, књи жев ни под сти цај, по е ти ка ин тер тек ста, 
на ци о нал ни кон текст, уни вер зал ни кон текст, при ре ђи ва ње 
из да ња це ло куп них де ла срп ских књи жев ни ка.

1.
По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Де сан ке Мак си мо вић 

Ве ли бор Са вић је, као што је по зна то, при ре дио и об ја вио на 
пре ко хи ља ду стра ни ца им по зант ну Спо ме ни цу са при ку пље-
ним књи жев ним тек сто ви ма, за пи си ма, књи жев но кри тич ким 
и књи жев но и сто риј ским тек сто ви ма о спи са те љи чи ном жи-
во ту и умет нич ком ра ду, као и с не ким до ку мен ти ма. Ме ђу тим, 
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за пре па шћу ју ће де лу је са зна ње да се за то ре пре зен та тив но 
из да ње ни је мо гао на ћи го то во ни је дан је ди ни текст на ших 
ауто ра у ко јем се умет нич ка вред ност по е зи је ве ли ке пе сни-
ки ње при ка зу је или ту ма чи и у књи жев ном кон тек сту ко ји је 
ши ри од на ци о нал ног. Да ли је за и ста Де сан ка Мак си мо вић 
жи ве ла и ства ра ла „под ста кле ним зво ном“, ван ши рих то ко ва 
са вре ме не јој европ ске и свет ске књи жев но сти? Ни је, ваљ да, 
да у ње ној по е зи ји, уте ме ље ној у на шој до ма ћој те мат ско-мо-
тив ској са др жи ни, као и у са мој ње ној по е ти ци – не ма и оног 
што је од ши рег оп ште људ ског зна ча ја?

Раз у ме се, у на шој укуп ној по сто је ћој се кун дар ној ли те-
ра ту ри о Д. Мак си мо вић мно го то га ре ле вант ног се по ми ње, 
по не кад и ин тер пре ти ра (у све тлу бор бе из ме ђу ста рог, тра-
ди ци о нал ног, па ган ског и хри шћан ског, фол клор ног и ар ти-
фи ци јел ног, ар ха ич ног и мо дер ног и сл.) али, као по пра ви лу, 
све то ван кон тек ста са та квим и слич ним по ја ва ма у дру гим 
кул ту ро ло шки на ма срод ним или да ле ким сре ди на ма.

Ако је то већ та ко, збу њу ју ће је, или да ка же мо, симп то-
ма тич но да се, ре ци мо, у књи зи са вре ме ног за слу же но при-
зна тог ср би сте о ту ма че њи ма књи ге Д. Мак си мо вић Тра жим 
по ми ло ва ње, под на сло вом Ре ли ги о зно у кри ти ци по след ње 
че твр ти ХХ ве ка, уоп ште не по ми ње, ре ци мо, из у зет но 
вред на ком па ра ти стич ка сту ди ја Ми ро сла ва То пи ћа и Пе тра 
Бу ња ка „Ли та ни ја“ Ју ли ја на Ту ви ма и „Тра жим по ми ло ва ње“ 
Де сан ке Мак си мо вић, об ја вље на 1999. у на шем ча со пи су 
Сла ви сти ка (због не че га, ту ни је по ме ну та ни књи га ове 
дво ји це срп ских сла ви ста Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран-
скрип ци ји Де сан ке Мак си мо вић, штам па на 2001. у из да њу 
За ду жби не Д. Мак си мо вић, На род не би бли о те ке Ср би је и 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду)... Тре ба ли ико ме до ка-
зи ва ти да је за пот пу ни ју и по у зда ни ју сли ку вред но сти 
умет нич ког де ла на ше спи са те љи це, на ше по е зи је и кул ту-
ре уоп ште – ве ли ка ште та што ком па ра ти стич ка ис тра жи-
ва ња у на шој на уч ној и ши рој кул тур ној јав но сти има ју 
та ко не по во љан ста тус!
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Основ ни раз ло зи за опи са но ста ње у на шем про у ча ва-
њу де ла Д. Мак си мо вић ве ро ват но је, с јед не стра не, не до-
вољ но по зна ва ње гра ђе (ср би сти не ма ју од го ва ра ју ћи увид 
у ре ле вант не ино стра не књи жев но сти, док на ши по зна ва-
о ци ино стра них књи жев но сти – у де ло Д. Мак си мо вић) и, 
с дру ге стра не, из ве сна на сле ђе на оп шта ре зер ви са ност 
пре ма ис тра жи ва њу ме ђу на род них књи жев них ве за за сно-
ва на, ина че, на не га тив ним ис ку стви ма из вре ме на сте рил-
них по зи ти ви стич ких тра га ња за „ути ца ји ма“, ре зер ви са ност 
ко ја код нас оп сто ја ва због не до вољ не раз ви је но сти са вре-
ме не књи жев не ком па ра ти стич ке ме то до ло ги је у на шој 
да на шњој на у ци... Ова по след ња кон ста та ци ја мо же се ла ко 
ар гу мен то ва ти уви дом у на сло ве док тор ских ди сер та ци ја 
с те ма ма о на шој књи жев но сти од бра ње них то ком по след-
њих две ју де це ни ја на срп ским фа кул те ти ма, као и, до не кле, 
уви дом у са др жа је збор ни ка ра до ва о на шим пи сци ма из на-
уч но-ис тра жи вач ких про гра ма од го ва ра ју ћих фа кул те та и 
на уч них ин сти ту та.

2.
У са вре ме ној те о ри ји утвр ђе но је да је пре во ђе ње књи-

жев них де ла је дан об лик књи жев ног ства ра ња. Раз у ме се, 
то се не од но си на сва ко пре во ђе ње (ре ци мо, не од но си се 
на до слов но, тзв. фи ло ло шко пре во ђе ње по е зи је). Од но си 
се на пре во ђе ње ко јим се, уз пред мет но-ло гич ке, у књи жев-
ност дру ге кул тур но-је зич ке сре ди не, сред стви ма и је зич ким 
по тен ци ја лом кул ту ре и књи жев но сти при ма о ца, у нај ве ћој 
мо гу ћој ме ри – пре та чу све бит не ком по нен те естет ске вред-
но сти ори ги на ла.

За то је сво је вре ме но, кад је у СА НУ са чи ње но де таљ но 
упут ство за при ре ђи ва ње це ло куп них де ла на ших књи жев-
ни ка – пред ви ђе но да се у та ква из да ња укљу чу ју и пре во ди. 
Раз у ме се, ова ква пре по ру ка се не мо же при ме њи ва ти не се-
лек тив но. Не мо же, из не ких су штин ских, али и из тех нич-
ких раз ло га.
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Кад је реч о су штин ским, он да ва ља на гла си ти, пре све-
га, да би уно ше ње пре во да у це ло куп на де ла зна чи ло да у 
ака дем ско из да ње Ста ни сла ва Ви на ве ра, уз Бло ко ву по е му 
Два на е сто ри ца, тре ба уне ти и Ра бле ов ро ман Гар ган туа и 
Пан та гру ел и Ха ше ков ро ман До бри вој ник Швејк и др., а Ми-
ло ва на Гли ши ћа – Го го ље ве Мр тве ду ше, Гон ча ро вљев Обло-
мов и Тол сто јев Рат и мир...

По што се Д. Мак си мо вић ба ви ла пре во ђе њем по е зи је, 
во де ћи ра чу на при пре во ђе њу о свим еле мен ти ма естет ске 
вред но сти ори ги на ла, да кле пре во ђе њем књи жев них де ла за 
ко је је по тре бан и ства ра лач ки дар и ви со ко пре во ди лач ко 
уме ће, у при ре ђи ва њу ње них Це ло куп них де ла по што ван је 
и од го ва ра ју ћи део Пре по ру ке СА НУ. Али то, ис по ста ви ло 
се, ни је би ло јед но став но.

За раз ли ку од ње них и у кла сич ном сми слу ори ги нал них 
де ла, већ по зна тих из из да ња у об ли ку це ло ви тих књи га, 
44.731 стих пре во да из 8. и 9. то ма Це ло куп них де ла био је 
ве о ма ра сут и, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, мо гао се на ћи са мо 
у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма (ча со пи си ма и но ви на ма). 
У ру ко пи сној за о став шти ни, пак, про на ђе но је чак 2.113 сти-
хо ва ко ји су пр ви пут и штам па ни тек са да.

У ра ду на фор ми ра њу кор пу са пре во да по е зи је до шло се 
до не ких са зна ња ко ја ба ца ју но ву све тлост на ње ну би о гра-
фи ју, до пу њу ју пред ста ву о ње ном људ ском ли ку и ње ном 
ства ра лач ком ра ду. До шло се, ре ци мо, до са зна ња да из ве стан, 
не бе зна ча јан број пе сни ки њи них пре во да об ја вљи ва них и 
у би бли о гра фи ја ма во ђе них под ње ним име ном, за пра во не 
при па да њој (о ње ној са рад њи на том пла ну са пе сни ком Ра-
до ва ном Зо го ви ћем, док му је из по ли тич ких раз ло га би ло 
за бра ње но да об ја вљу је сво ја де ла, пи сао сам већ за ча со пис 
Књи жев ност и у књи зи Из ме ђу све то ва 1999. го ди не, а по-
треб не по дат ке на вео сам, та ко ђе, у На по ме на ма за 9. том 
Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић). У На по ме на ма од-
го ва ра ју ћим фор му ла ци ја ма код по је ди них пре во да на го ве-
стио сам и да би се у раз гра ни ча ва њу аутор ства пре во да 
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пе сни ки ње и Р. Зо го ви ћа што шта мо гло пре ци зи ра ти и да-
љим ис тра жи ва њем. Као гра ђа у том по слу мо гли би по слу-
жи ти ви ше не го до сад и тек сто ви пре во да ко је је пе сни ки ња 
ци ти ра ла у за пи си ма и есе ји ма из 5. то ма Це ло куп них де ла... 
Но вим, це ло ви ти јим уви дом у це ло куп но књи жев но де ло 
Де сан ке Мак си мо вић мо гло се до ћи до за кључ ка да ни су сви 
ње ни пре во ди са чи ње ни пре ма ње ним лич ним схва та њи ма 
књи жев ног пре во да. Ис по ста ви ло се, ре ци мо, да пе сни ки њин 
ре фе рат на љу бљан ском сим по зи ју му по во дом сто го ди шњи-
це ро ђе ња Ото на Жу пан чи ча, об ја вљен на сло ве нач ком у 
збор ни ку ра до ва са тог сим по зи ју ма а про на ђен у ње ној за-
о став шти ни у ма ши но пи су на срп ском и штам пан у 5. то му 
Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић под на сло вом „Не до-
у ми це при пре во ђе њу Ото на Жу пан чи ча на срп ско хр ват ски 
је зик“ – за пра во на ста вак сво је вр сне кон фрон та ци је по во дом 
при сту па ко ји је, на су ге сти је сло ве нач ког ака де ми ка Јо си па 
Вид ма ра, при ме ни ла у пре вод ном из да њу СКЗ Ан то ло ги је 
сло ве нач ке по е зи је (о вер зи ја ма ње них пре во да Жу пан чи че ве 
пе сме „Veš, po et, svoj dolg“ у том кон тек сту пи сао сам за тај 
исти сим по зи јум 1978, а по том у ви ше на вра та у сво јим књи-
га ма о пре во ђе њу, у књи зи Из ме ђу све то ва, као и о вер зи ја ма 
ње них пре во да не ких сло ве нач ких пе сни ка – у На по ме на ма 
за 8. том Це ло куп них де ла Д. М.).

3.
Би ће ко ри сно раз ми сли ти да нас о то ме ко ја са зна ња и 

ко је иза зо ве са вре ме ној на у ци о књи жев но сти ну ди на ше 
пр во из да ње Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић. При дру-
жу ју ћи се та квој иде ји ор га ни за то ра овог сим по зи ју ма, и ја 
ћу по ку ша ти да ски ци рам је дан мо гу ћи осврт на гра ђу из 5, 
8. и 9. то ма као из во ру за пот пу ни је ви ђе ње укуп ног пе сни-
ки њи ног књи жев ног опу са.

Али, као при ре ђи вач ко ји је при ку пљао тек сто ве, фор-
ми рао кор пус пре во да у Це ло куп ним де ли ма Де сан ке Мак-
си мо вић и на пи сао На по ме не за 8. и 9. том, осе ћам по тре бу 
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да, пр во, на гла сим сле де ће: с об зи ром на чи ње ни цу да је то, 
гле да но у це ли ни, и по оби му и са др жин ски био оди ста 
пи о нир ски по сао, ми слим да би са да ва ља ло про ве ри ти да 
ли би ура ђе но има ло чи ме да бу де до пу ње но; ва ља ло би, 
да ље, про це ни ти да ли је упра во ова кав при каз пре во ди-
лач ког опу са ме то до ло шки ис пра ван и, евен ту ал но, ка ко 
би он мо гао би ти ко ри го ван да би смо до шли до ко нач ног 
мо де ла не са мо за мо гу ћа но ва из да ња де ла Д. Мак си мо вић, 
већ да би, мо жда, код нас, на осно ву то га, мо гао би ти уста-
но вљен и стан дард за ова ква и слич на из да ња де ла срп ских 
пи са ца уоп ште.

Кад је о то ме реч, ме ни се као јед но од пи та ња на ме ће 
сле де ће: где, за пра во, тре ба сме сти ти пре во де из пу то пи сних 
бе ле жа ка и есе ја ме ђу ко ји ма су и пре во ди са мо по је ди них 
од ло ма ка из де ла стра них пе сни ка (да ли њих тре ба из два-
ја ти и укљу чи ва ти их и у то мо ве с пре во ди ма)? Не ма сум ње 
да су то са мо пар ци јал не, и по за ми сли тек уз гред не не пре-
тен ци о зне естет ске ин фор ма ци је, али на осно ву тих тек сто-
ва упра во се ши ри пред ста ва о бро ју кул ту ра, на ци о нал них 
књи жев но сти и пе сни ка ко је је Д. Мак си мо вић уне ла у вид-
но и естет ско-ми са о но по ље на ше до ма ће кул тур но-је зич ке 
сре ди не и тра ди ци је. А ипак ни је бе зна чај но, ре ци мо, зна ти 
да је на ша спи са те љи ца пре во ди ла и с ита ли јан ског, јер у 
под о дељ ку Град-при ја тељ, под оп штим на сло вом Ита ли ја, 
зе мља на дах ну ћа 1972. она на во ди свој пре вод пе сме ко ју је 
го сти ма из срп ског гра да-при ја те ља Кру шев ца као аутор по-
де лио та мо шњи пе сник Ре мо Ће при ни из Пи сто је (за пра во 
пр во бит на вер зи ја тог тек ста је, с тек стом пре во да, 1967. го-
ди не, с под на сло вом Пи сто ја, имао над на слов С Де сан ком 
Мак си мо вић кроз Ита ли ју). Ни је бе зна чај но има ти у ви ду, 
та ко ђе, да је из да ле ке, за нас ег зо тич не азер беј џан ске по е-
зи је, по чет ком ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, уз пе сме 
са вре ме ни ка од ко јих је нај ста ри ји ро ђен 1912, об ја вље не у 
на шим ча со пи си ма и, ка сни је, у књи зи 15 со вјет ских пе сни-
ки ња – Д. Мак си мо вић 1961. го ди не у Књи жев ним но ви на ма 
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у пу то пи сном за пи су „Ба ку – град са де сет цен та ра“ уне ла у 
срп ску кул тур ну ри зни цу и од ло мак свог ри мо ва ног пре во да 
шест сти хо ва азер беј џан ског кла си ка из XVI ве ка Фи зу ли ја 
(са чи њен са ру ског пре во да-по сред ни ка)...

4.
Ве ро ват но ће под сти цај ни ји од до сад ре че ног би ти ма кар 

и су ма ран осврт на то шта, за пра во, ис тра жи ва чи ма ства ра-
лач ког опу са на ше спи са те љи це пру жа већ при ка за но у 8. и 
9. то му Це ло куп них де ла Д. Мак си мо вић.

Гло бал но узе то, та гра ђа мо же би ти основ за ва жне оце-
не кул ту ро ло шке стра не књи жев ног ра да Д. Мак си мо вић. 
Пре во ди на ше пе сни ки ње су, у исто вре ме, из вор ка ко за 
бли жи увид у ње но схва та ње књи жев ног пре во да као књи-
жев ног шти ва, та ко и као јед ног од об ли ка књи жев но-умет-
нич ког ства ра ња. Они су, та ко ђе, не са мо из вор за де фи ни са-
ње ње не лич не по е ти ке пре во ђе ња, већ и ва жни па ра ме три за 
за кључ ке на ко ји ма се за сни ва пре во ђе ње уоп ште. И нај зад, 
што је још зна чај ни је, пре во ди Д. Мак си мо вић мо гу би ти 
дра го це ни ори јен ти ри за пот пу ни је ту ма че ње и ње них ори-
ги нал них де ла, за ту ма че ња ко ја во де ка упот пу ња ва њу на ших 
пред ста ва и зна ња о пе сни ки њи ној укуп ној по е ти ци.

По ку ша ћу по бро ја не кон ста та ци је да илу стру јем не ким 
при ме ри ма о ко ји ма је то ком при пре ме Це ло куп них де ла 
(да кле, од кра ја де ве де се тих го ди на про шлог ве ка до да нас) 
већ би ло ре чи.

5.
Да би ис тра жи ва ња би ла пре ци зни ја, ва ља ло би, пр во, 

раз гра ни чи ти пре во де с ори ги на ла од пре во да ра ђе них пре-
ко је зи ка-по сред ни ка. Та ко ђе, ме ђу пре во ди ма с ори ги на ла 
тре ба ло би из дво ји ти од оста лих оне ко ји су пот пи са ни као 
ко а у тор ски. Они се, до не кле, мо гу тре ти ра ти као под вр ста 
пре во да пре ко је зи ка по сред ни ка, у ко јој се у про це су пре во-
ђе ња до би ја ју и по треб на до пун ска об ја шње ња (о ва ри јан та ма 
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зна че ња ре чи и из ра за, о лек сич ким стил ским ка рак те ри сти-
ка ма ори ги на ла, о се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма из вор ног 
сти ха, о ин то на ци ји ори ги на ла, о ри ми и сл.).

У окви ру оп штих кул ту ро ло шких ис тра жи ва ња гра ђе 
из 8. и 9. то ма овог из да ња це ло куп них де ла Д. Мак си мо вић 
мо же се утвр ђи ва ти и вред но ва ти пе сни ки њи но ме сто у кул-
тур ним и књи жев ним до ти ца ји ма од го ва ра ју ћих стра них и 
на ше кул ту ре и књи жев но сти. По себ но за ни мљи во ме сто у 
овом слу ча ју мо гла би има ти про це на по сто је ћих те за о сло-
ве но фил ству и пра во сла вљу Д. Мак си мо вић, уз бли жи опис 
тог сло ве но фил ства и пе сни ки њи не пра во слав не ду хов не 
ори јен та ци је, ра ди пре ци зни је ква ли фи ка ци је ових ње них, 
ина че, не сум њи вих ка рак те ри сти ка. И у том кон тек сту мо гло 
би се го во ри ти о мо жда нео бич ном по дат ку: да се у огром ном 
пре во ди лач ком опу су на ше пе сни ки ње, чи ји је до ма ћи рад 
за про фе сор ски ис пит на Бе о град ском уни вер зи те ту био из 
фран цу ске исто ри је (Јо ван ка од Ар ка) а она за ње го ву из ра ду 
сво је вре ме но до би ла и сти пен ди ју фран цу ске вла де, на ла зи 
са мо 636 сти хо ва пре ве де них из ве ли ке фран цу ске по е зи је... 
Да ли је то, мо жда, по сле ди ца ње ног спе ци фич ног од но са 
пре ма фран цу ском сим бо ли зму или но ви јем над ре а ли зму и 
ње не ве ће на кло но сти пре ма вит ма нов ски ори јен ти са ном 
то ку мо дер не по е зи је ХХ ве ка, ис по ље ном и у ру ском ак ме и-
зму из ко га је по те кла ње на оми ље на пе сни ки ња Ана Ах ма-
то ва? У ре ша ва ње ове за го нет ке сва ка ко би ва ља ло да се ме-
ђу сла ви сте уме ша ју и на ши књи жев ни ком па ра ти сти ко ји 
се ба ве фран цу ско-срп ским уза јам ним ве за ма.

За упот пу ња ва ње ства ра лач ког пор тре та на ше пе сни-
ки ње ни је не за ни мљи во ни пи та ње: за што је, то ли ко по све-
ће на у свом зре лом ори ги нал ном ства ра ла штву те ма ма из 
про шло сти, пре во ди ла (и као сла ви ста и као ро ма ни ста) 
пре те жно пе сни ке ХХ ве ка? И уоп ште, би ло би ко ри сно 
про у чи ти, опи са ти и оце ни ти шта је и ка да је шта ста ја ло 
као мо тив иза ње ног из бо ра пе сни ка и де ла ко ја је пре во ди-
ла: не ка срод ност (на ци о нал них кул ту ра, по гле да на свет, 
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те мат ских пре о ку па ци ја, по е ти ке), лич но при ја тељ ство, 
на руџ би на (из да вач ка, дру штве на, др жав на и сл.) или ка кав 
ин те рес? Као ори јен ти ри за тра же ње ова квих од го во ра са да 
мо гу лак ше би ти ко ри шће ни, осим ње них ори ги нал них пе-
са ма, са бра ни про зни за пи си, пу то пи си и есе ји, ко ји са др же 
из ја ве од нај оп шти јег ка рак те ра, по пут оне ко ју у по го во ру 
пе сни ки њи не пре вод не књи ге По пра ву љу ба ви бе ле же Ми-
ло рад Бле чић и Мом чи ло Ђер ко вић („Пре во дим, на рав но, 
и за то да свом на ро ду при бли жим пе сни ке дру гих на ро да, 
да обо га тим на шу књи жев ност, раз мак нем гра ни це на ших 
ми са о них обла сти“) до де та ља о зва нич ним раз ме на ма по-
се та пи са ца с по је ди ним зе мља ма, о по лу при ват ним и при-
ват ним по се та ма, ту ри стич ким пу то ва њи ма и сл. (ре ци мо, 
о кон так ти ма с кул ту ром, пи сци ма и љу ди ма у Пољ ској, Бу-
гар ској, Ру си ји, Укра ји ни, Азер беј џа ну, Гру зи ји, Јер ме ни ји, 
Ле то ни ји, Нор ве шкој, Фран цу ској, Ита ли ји и др.), као и о 
уза јам ном пре во ђе њу с по је ди ним пи сци ма (Аном Ах ма то-
вом, Јели саве том Ба гр ја ном, Мар га ри том Али гер, До ром 
Га бе, Ме де јом Ка хид зе и др.).

За ово из да ње спи са те љи чи них це ло куп них де ла у на по-
ме на ма 8. и 9. то ма на сло ви ори ги на ла су на ве де ни се лек тив-
но. На и ме, по што би при ку пља ње ори ги на ла за 44.731 стих 
пре во да мо ра ло тра ја ти од ви ше ду го, а за не ке са у на шој 
кул ту ри го то во не по зна тих је зи ка (по го то ву за оне ко ји су 
са чи ње ни пре ко је зи ка-по сред ни ка) у до глед но вре ме би ло би 
ско ро и не из во дљи во. Уред ни штво је за кљу чи ло да је у овом 
слу ча ју нај ра ци о нал ни је по ћи ли ни јом ма њег от по ра: за пре-
во де чи ји нам ори ги на ли у вре ме при пре ме из да ња ни су би ли 
до ступ ни овог пу та ни су на во ђе ни ни њи хо ви на сло ви у 
ори ги на лу. Ме ђу тим, би ло би до бро да За ду жби на Де сан ке 
Мак си мо вић са ма или у са рад њи с не ком на шом на уч ном 
ин сти ту ци јом ор га ни зу је рад на по пу ња ва њу ове пра зни не. 
Ти на сло ви мо гли би би ти об ја вље ни уко ли ко се не ка да бу де 
штам па ло дру го из да ње, али ако до та квог из да ња и не до ђе, 
ва ља ло би да их За ду жби на има (мо гу се, евен ту ал но, на ћи 
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и са мо у до пу ње ној елек трон ској вер зи ји овог истог из да ња). 
За овај по сао мо гу се ус по ста ви ти кон так ти с од го ва ра ју ћим 
сла ви стич ким ка те дра ма у тим зе мља ма.

6.
Упо ре ђи ва њем ори ги на ла и пре во да Де сан ке Мак си мо-

вић на наш је зик тре ба опи са ти и де фи ни са ти ка кав је њен 
на че лан од нос и ка ква су јој кон крет на ре ше ња при уно ше њу 
у срп ску књи жев ну ри зни цу из вор не вер си фи ка ци је (ко ја је, 
ина че, че сто и сво је вр стан се ман тич ки сиг нал), ри ма, као и 
дру гих еле ме на та еурит ми је и еуфо ни је ори ги на ла. Све то, 
раз у ме се, мо ра би ти пра ће но с освр том и на ње не ис ка зе о 
тим пе сни ци ма (ко ји су на ве де ни у На по ме на ма 8. и 9. то ма), 
као и на ис ка зе о про бле ми ма пре во ђе ња ко је нам је оста ви-
ла у сво јим дис кур зив ним тек сто ви ма. Та гра ђа и ти за кључ-
ци мо гу би ти зна чај ни при ло зи ка ко из у ча ва њу књи жев ног 
де ла на ше пе сни ки ње, та ко и – пре во ђе ња уоп ште као јед ног 
од основ них об ли ка ме ђу на род не књи жев не ко му ни ка ци је, 
за сно ва ног на пло до ви ма јед ног по себ ног, спе ци фич ног умет-
нич ког ства ра лач ког про це са.

Ова ко ори јен ти сан ком па ра ти стич ки рад, иако, ка ко смо 
ов де кон ста то ва ли, још не до вољ но про чи тан, за пра во је већ 
по чео. Осим на ших ра до ва и књи га ко је сам већ по ми њао, 
ва ља скре ну ти па жњу на ис тра жи ва ња мла ђих сло вен ских 
сла ви ста по след њих две ју де це ни ја ХХ и по чет ка ХХI ве ка, 
по пут ра да Бу гар ке Не ли Не шко ве По е зи ја Де сан ке Мак си-
мо вић у Бу гар ској, ра да „Де сан ка Мак си мо вић и Бе ло ру си ја“ 
Бе ло ру са Ива на Ча ро те (тај рад је об ја вљен 2000. го ди не у 
збор ни ку За ду жби не Де ло Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма 
срп ске књи жев но сти, стр. 86–91, ра да „Сли ка вре ме на у по-
е зи ји Де сан ке Мак си мо вић“ Ру ски ње На та ли је Ко ре нев ске 
ко ја је 1980. од бра ни ла ма ги стар ску ди сер та ци ју Ка рак тер 
пе снич ке сли ков но сти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић и др. 
Ва жне и за ни мљи ве за кључ ке пре до чи ла је и на ша бе о град-
ска ко ле ги ни ца Људ ми ла По по вић у ра до ви ма об ја вље ним 
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кра јем де ве де се тих про шлог ве ка, као и у сво јој књи зи Фо-
ку сна пер спек ти ва укра јин ске књи жев но сти (Бе о град, 2007) 
о пре во ди ма и о под сти цај ним им пул си ма пре ве де не по е зи-
је Д. Мак си мо вић на укра јин ске пе сни ке пре по ро да 60-их 
го ди на ХХ ве ка (ова књи га је, ина че, при ка за на у до дат ку 
Кул ту ра днев ни ка Ве чер ње но во сти и на уч ном ча со пи су 
Збор ник за сла ви сти ку Ма ти це срп ске)...

Обра зла га не у се кун дар ној ли те ра ту ри те зе о то ме да је 
у сво јим пре во ди ма „Де сан ка Мак си мо вић... ’рас пе ва ва ла’ и 
умек ша ва ла Ану Ах ма то ву, а Ана Ах ма то ва је пе сме Де сан-
ке Мак си мо вић за о де ва ла у струк тур но стро жи (чвр шћи) 
ме трич ко-рит мич ки ис каз, да би сми ри ва њем рас при ча но-
сти срп ске пе сни ки ње ње ним пе сма ма... при до да ва ла не што 
ја чу ре флек сив ну но ту“ тре ба узе ти у об зир и, уко ли ко бу ду 
при хва ће не, про ве ри ти и на дру гим пре во ди ма на ше књи-
жев ни це, ка ко би се ви де ло да ли се та кав при ступ мо же сма-
тра ти и чи ни о цем ње не укуп не им пли цит не (при ме ње не) 
по е ти ке пре во ђе ња. Тврд ње да су за по е зи ју Д. Мак си мо вић 
ка рак те ри стич не „лир ске оп сер ва ци је и ме ди та ци је под стак-
ну те до ти ца ји ма са под не бљем и све то ви ма дру гих на ро да“ 
и да се мо же ре ћи да оне по ста ју све зна чај ни је од ше зде се тих 
го ди на ХХ ве ка, тврд ње из ре че не и обра зла га не при ме ри ма 
до ти ца ја са сло вен ском, пољ ском и, по себ но, ру ском ли те-
ра ту ром, тре ба про ве ри ти ка ко на тој, та ко и на но вој гра ђи 
– још ши рим (у сми слу ве ћег об у хва та пре во ђе них и не пре-
во ђе них де ла) и де таљ ни јим ис тра жи ва њи ма ком па ра ти ста 
ко ји ма су, осим срп ске, по зна те и од го ва ра ју ће дру ге стра не 
кул ту ре (ру ска, укра јин ска, бе ло ру ска, пољ ска, че шка, сло-
вач ка, бу гар ска, сло ве нач ка, фран цу ска, скан ди нав ска нор-
ве шка, ле тон ска, гру зиј ска, јер мен ска, азер беј џан ска и др.). 
Шта се до би ја из ова квог „ши ре ња ми са о них обла сти“: да ли 
се са мо по ве ћа ва су ма по ет ских мо ти ва, или се и про ду бљу је 
по ет ска ви зи ја жи во та и све та чи ме се стал но за на вља и раз-
ви ја пе сни ки њи на ин ди ви ду ал на ства ра лач ка по е ти ка? Да ли 
су и ко ли ко су у пра ву ауто ри ко ји 80-их го ди на ХХ ве ка твр де 
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да ју го сло вен ски кри ти ча ри и исто ри ча ри књи жев но сти кад 
пе сни ки њи „ста вља ју... за мер ке због ’тра ди ци о нал но сти’ 
схва ће не као ’ка мер ност’, а по не кад и ’уста ја ло сти’ пе снич ког 
ми шље ња“, кад је она у са вре ме ној ју го сло вен ској по е зи ји, 
за пра во, но ва тор ски „пр ва... до шла до сло же не ди ја лек тич-
ке ви зи је вре ме на у ко јој се об је ди њу ју ’ја’ и све мир, до ова-
пло ће ња тог је дин ства у сло ве сном“? Тре ба про ве ри ти да ли 
се про ду бљи ва ње по е зи је нај зре ли јег пе ри о да ства ра ла штва 
Д. Мак си мо вић и по е ти ком ин тер тек ста, обра зла га но већ у 
се кун дар ној ли те ра ту ри ана ли зом ње них ’Ви зи ја из над Кре-
мља’ и ту ма че но као ори ги нал но на до ве зи ва ње на Ану Ах ма-
то ву – мо же сма тра ти јед ном од ка рак те ри сти ка и це ло куп не 
за вр шне ета пе књи жев ног ства ра ња на ше пе сни ки ње. У да-
љим ис тра жи ва њи ма гра ђе, с уви дом у Це ло куп на де ла Де-
сан ке Мак си мо вић ва ља ло би утвр ди ти да ли је ве ли ки са-
вре ме ни ру ски пе сник Вик тор Со сно ра с пра вом у освр ту на 
ње но де ло кра јем осам де се тих го ди на ХХ ве ка, по ред оста лог, 
ус твр дио: „Пре ко мер но смо се за не ли европ ским узо ри ма 
за бо ра вив ши на то да је ре ци мо це ло куп на фран цу ска аван-
гар да, бу ду ћи оже ње на же на ма сло вен ског по ре кла, тап ка ла 
за пе та ма Хлеб њи ко ва, по том Ма ја ков ског. Да су на ис ку ству 
ко ре ни тих сло вен ских по став ки До сто јев ског као по чве ни ка 
из ра сли Каф ка, па и Пруст.

За то је и од јек ну ла та ко нео че ки ва но и сна жно књи га 
Де сан ке Мак си мо вић Тра жим по ми ло ва ње... Ова књи га по-
тре са као глас пе сни ки ње ко ји зву чи зна мо у ка квим вре ме-
ни ма. Код нас та квих књи га не ма. Чак ни са да код нас ни је дан 
пе сник не ће смо ћи хра бро сти да сту пи у за шти ту че тр де сет 
и јед не људ ске, жи во тињ ске и бо жан ске не сре ће. Та ко, од 
езо те рич не ме ди та ци је до ди рект ног, ора тор ског, али и про-
ро чан ског го во ра.“ (Овај текст је об ја вљен у Спо ме ни ци о 
100-го ди шњи ци ро ђе ња Де сан ке Мак си мо вић Ве ли бо ра Бер ка 
Са ви ћа, стр. 760).
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Ми о драг Си би но вић (Бе о град)

НАД ИЗ ДА НИ ЕМ ПОЛ НО ГО СО БРА НИЯ 
СО ЧИ НЕ НИЙ ДЕ САН КИ МАК СИ МО ВИЧ

Ху до же ствен ные пе ре во ды, ста тьи и пу те вые 
за пи ски как ис точ ни ки в ис сле до ва ни ии 

ее ли те ра тур но го твор че ства
Резюме

До сих пор в ли те ра ту ро ве де нии не уде ля ло сь до ста точ ное 
вним ние срав ни те ль но му из у че нию твор че ства серб ских 
пи са те лей в кон тек сте сла вян ской, евро пе й ской и ми ро вой 
ли те ра тур. Из ли те ра ту ро вед че ской би бли о гра фии вид но, 
что в ана ли зе и в оцен ках ху до же ствен ной цен но сти твор че-
ства Де сан ки Мак си мо вич на ши ис сле до ва те ли оста ва ли сь, 
в основ ном, то ль ко в рам ках на ци о на ль ной серб ской ли те-
ра ту ры и в ли те ра ту рах на ро дов быв шей Юго сла вии.

Ав тор в сво ем до кла де ука зал на ряд аспек тов и тем ак ту-
а ль ных для бу ду щ е го ли те ра ту ро вед че ско го срав ни те ль но го 
из у че ния твор че ства Де сан ки Мак си мо вич. Упо мя ну ты не-
ко то рые кни ги и ста тьи в ко то рых уже ис по ль зо ва ны ма те-
ри а лы, со бран ные и опу бли ко ван ные в со о твет ству ю щ их 
то мах не дав но вы шед ше го де ся ти том но го из да ния Це ло куп на 
де ла Де сан ке Мак си мо вић.
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Вла ди мир Осол ник (Љу бља на)

ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ И СЛО ВЕН ЦИ1

Ап стракт: У ра ду се го во ри о ра ду на јед ној ан то ло ги ји 
по е зи је Де сан ке Мак си мо вић ко ју је аутор при пре мао за из-
да вач ку ку ћу „Мла дин ска књи га“ у Љу бља ни у пе ри о ду 1986. 
до 1990. го ди не ко ја, због та да шњих др жав но-по ли тич ких 
зби ва ња, ни је об ја вље на. Исто вре ме но се да је пре глед ин те-
ре со ва ња сло ве нач ке књи жев не јав но сти за Де сан ку Мак си-
мо вић и ука зу је на њен не про це њив до при нос пре во ђе њу 
сло ве нач ких пе сни ка.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, ан то ло ги ја, пре во ди.

1 Све до чан ство о од је ци ма по е зи је Де сан ке Мак си мо вић у Сло ве-
ни ји и о мом ра ду на ан то ло ги ји ли ри ке Де сан ке Мак си мо вић 
1986–1990 го ди не. Са не ко ли ко ре чи же лим да из ра зим сво је по-
што ва ње и за хвал ност пе сни ки њи Де сан ки Мак си мо вић, и да у 
број на ле па све до чан ства о ње ном жи во ту и ра ду до дам скро ман 
за пис о од је ци ма ње не по е зи је у Сло ве ни ји. За пис је за пра во део 
рад не вер зи је мог сло ве нач ког есе ја о по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић 
из 1986. го ди не, от ку ца ног на пор табл пи са ћој ма ши ни Унис, Са-
ра је во. Пр во по гла вље но си на слов О по стан ку ан то ло ги је; сле ди 
оп шир но и де таљ но по гла вље Се дам де сет го ди на ства ра лач ког 
пе снич ког де ло ва ња Де сан ке Мак си мо вић; Пи сма, са пи сми ма уред-
ни ка, Ми ле та Клоп чи ча и Лој зе та Кра ка ра и од го во ри ма Д. Мак-
си мо вић из 1968 и 1980; фак то граф ски де таљ но Не ко ли ко по да-
та ка о пе сни ки њи; Пе сме (по мом из бо ру у пре во ди ма углед них 
сло ве нач ких пе сни ка); На по ме не и об ја шње ња, и на кра ју Са др жај. 
За овај наш скуп сам пре вео не ко ли ко стра ни ца мо јих за бо ра вље-
них ру ко пи сних за пи са и из њих ци ти рам не ке фраг мен те. 
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Де сан ка Мак си мо вић, на да ре на и углед на срп ска и ју-
жно сло вен ска пе сни ки ња, до бро је по зна та сло ве нач ким 
чи та о ци ма и ши рој јав но сти, ко ја ју је при хва та ла са по што-
ва њем и љу ба вљу због ње них ис кре них и то плих по ет ских 
оства ре ња и због ње них пле ме ни тих жи вот них на че ла, у ко-
ји ма се трај но огле да ла ње на бла га људ ска при ро да.

Од ње не ра не мла до сти, ко ја је те кла у раз до бљу све стра-
не ме ђу на род не афир ма ци је ује ди ње них ју жно сло вен ских 
на ро да и њи хо вих кул ту ра, и уз по што ва ње ху ма ни стич ких 
на че ла, ми сли о ци и ства ра о ци, умет ни ци и пе сни ци, одр жа-
ва ли су ин тен зив не ме ђу соб не при ја тељ ске и рад не кон так-
те, из ме њу ју ћи сво је по гле де, ис ку ства, ра до ве, ин фор ма ци-
је и књи ге, ко је су уза јам но обо га ти ле чи тав тек на ста ли 
са мо стал ни ју жно сло вен ски кул тур ни про стор, и ства ра ли 
ат мос фе ру ува жа ва ња, по што ва ња, са рад ње и при ја тељ ства, 
ко ја је – уз од ре ђе не за сто је и стран пу ти це – тра ја ла ви ше 
де це ни ја то ком бур ног XX ве ка. У том ства ра лач ком про це-
су, ко ји је за хва тио сва ки ку так ју жно сло вен ског те ри то ри-
ја, Де сан ка Мак си мо вић је ак тив но и вид но уче ство ва ла: 
да ла му је свој сна жан лич ни им пулс и по кло ни ла број на 
пре по зна тљи ва књи жев на де ла, ко ја спа да ју ме ђу нај ви ша 
умет нич ка до стиг ну ћа ми ну лог раз до бља. При то ме је спон-
та но и про ми шље но од ба ци ла мно ге на мет ну те гра ни це 
људ ском ми шље њу и пам ће њу, и број не пред ра су де, и са 
ве дри ном и отво ре но шћу сво га ср ца, ду ха и сти хо ва до та кла 
сва ку срп ску, ју жно сло вен ску, сло ве нач ку или дру гу осе-
тљи ву при ро ду, лич но сти ра зних уз ра ста и је зи ка, раз ли чи-
тих кул тур них сти ло ва и раз ли чи тих ре ли ги о зних или иде о-
ло шких уве ре ња.

У Сло ве ни ји су ње ни пр ви са го вор ни ци, пре во ди о ци и 
ту ма чи би ли углед ни кри ти ча ри, уред ни ци ан то ло ги ја и 
дру гих књи жев них из да ња, Јо сип Вид мар, Брат ко Крефт, 
Јан ко Ју ран чич, То не По то кар, пе сни ци Отон Жу пан чич, 
Алојз Град ник, Ми ле Клоп чич, Лој зе Кра кар, Иван Ми на ти, 
То не Пав чек, Ве но Та у фер, Се ве рин Ша ли, Мар тин Сил ве стер, 
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Бран ко Шо е мен, Ире на Стру на, Алеш Бер гер… Упра во је 
пе сник и дра ма ти чар, та да уред ник у из да вач кој ку ћи „Мла-
дин ска књи га“, Алеш Бер гер, био ини ци ја тор мо јих пр вих 
сло ве нач ких за пи са о Де сан ки Мак си мо вић из 1986. го ди не. 
По сле јед ног раз го во ра, у ко јем сам ци ти рао сти хо ве Де сан-
ке Мак си мо вић из пе сме „Стреп ња“, по ну дио ми је да за 
по пу лар ну збир ку Кон дор при пре мим ан то ло гиј ски из бор 
из ње не по е зи је.

Иде ја да ја сам из обим ног опу са це ње не пе сни ки ње 
ода бе рем не ко ли ко де се ти на пе са ма и да та ко са чи ним пр ви 
обим ни ји, за о кру же ни из бор пе са ма у еми нент ном сло ве-
нач ком из да њу уз њен осам де се ти ро ђен дан искре но ме је 
об ра до ва ла: са ве ли ким жа ром, и но вом од го вор но шћу по но-
во сам про у чио њен ду го го ди шњи рад, це ло куп ни об ја вље ни 
пе снич ки опус и број не књи жев но кри тич ке и књи жев но-
и сто риј ске за пи се у та да шњим ју го сло вен ским окви ри ма2. 
Био сам све стан да у при ка зу ње не лир ске, не жне по е зи је 
љу би те љи ма умет нич ке ре чи у Сло ве ни ји мо рам об у хва ти-
ти све ње не ра зно вр сне мо ти ве и па жљи во пра ти ти раз вој-
ни лук ње ног ства ра ла штва, и исто та ко ду бо ко уве рен да 
у ква ли тет ној из да вач кој по ну ди, у чи та вој га ле ри ји из да-
ња нај ве ћих свет ских пе сни ка у Сло ве ни ји ин тим на ли ри-
ка Де сан ке Мак си мо вић нео прав да но из о ста је, и да ће сло-
ве нач ка чи та лач ка пу бли ка уме ти да при хва ти, осе ти и 
оце ни сна гу ње ног нео бич ног та лен та. Тим ми сли ма ти хо се 
при кљу чи ла и мо ја искре на же ља да у вре ме ну на ста ју ћих за-
ва да и раз до ра, ево ка ци је зла и на си ља у СФРЈ, ко је су у тим 
го ди на ма по тре са ле мо ју до мо ви ну Ју го сла ви ју, сло ве нач ку 

2 Пе сме Де сан ке Мак си мо вић би ле су укљу че не у чи тан ке основ них 
шко ла, лек ти ру сред њих шко ла и у све сло ве ни стич ке и сла ви-
стич ке про гра ме сту ди ја на уни вер зи те ти ма у Љу бља ни и Ма ри-
бо ру. У се ми нар ској би бли о те ци Od del ka za slo van ske je zi ke in 
knji žev no sti на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Љу бља ни 
ње на де ла су упи са на на 24 кар ти це; у мо јој лич ној би бли о те ци 
на ла зе се 23 на сло ва.



Над целокупним делом Десанке Максимовић

278

јав ност под се тим на дру га чи ја, по зи тив ни ја са зна ња и пле ме-
ни та ис ку ства кроз на дах ну ту умет нич ку реч ве чи то мла де 
срп ске пе сни ки ње.

Пе сме Де сан ке Мак си мо вић, и њу лич но, упо знао сам 
ве о ма ра но, у школ ским клу па ма, кра јем пе де се тих го ди на 
(1958), сти ца јем срећ них по ро дич них окол но сти, у Бе о гра ду, 
у осмо го ди шњој шко ли „Алек са Шан тић“. Искре на осе ћај-
ност, теч ни, сло бод ни сти хо ви, дар пе сни ки ње да из сва ки-
да шњих до га ђа ја и не при мет них, на пр ви по глед бе зна чај них 
сит ни ца ис так не њи хо во ду бље зна че ње и ство ри умет нич-
ку сли ку, по так не емо ци ју, опи ше ста ње ду ше, да до зо ве не-
о бич не ре чи и фор ме, од ње них је пр вих пе снич ких по че та-
ка (1919) оча ра ла чи та о це и љу би те ље ње не по е зи је. О то ме 
све до че број не књи ге и из да ња, ра зно вр сне и оми ље не пе-
снич ке збир ке, ан то ло ги је, пре во ди, иза бра на и са бра на де-
ла, но ва и но ва по но вље на из да ња, а и број ни на сло ви тек-
сто ва се кун дар не ли те ра ту ре, што све го во ри о ве ли ком и 
трај ном ин те ре со ва њу јав но сти и чи та ла ца свих књи жев них 
уку са и уз ра ста.

По сле иш чи та ва ња мно гих тек сто ва сво ју сам па жњу 
усме рио на кри те ри ју ме и из бо ре пе са ма у раз ли чи тим ан-
то ло ги ја ма, а и на књи жев ну кри ти ку: тач ни је, на не по де ље но 
по зи тив не, па и ла ска ве, увек ви со ке оце не ње ног књи жев ног 
ства ра ња.

Об но вио сам успо ме ну на ње не пе сме у школ ским чи тан-
ка ма, на књи жев не ве че ри и кул тур не до га ђа је, раз го во ре са 
при ја те љи ма, и, на рав но, на по је ди не збир ке ко је су пра ти ле 
од ре ђе на раз до бља у жи во ту пе сни ки ње и мо је ге не ра ци је. 
Ве о ма до след но, ди сци пли но ва но, ма да са до зом бла ге сум ње 
и окле ва ња, са чи нио сам за „Мла дин ску књи гу“ из бор од 
са мо 116 пе са ма, за ко је сам сма трао да по стро гом естет ском 
кри те ри ју му до стој но и ка рак те ри стич но пред ста вља ју сло-
ве нач кој чи та лач кој пу бли ци по е зи ју Де сан ке Мак си мо вић.

Упра во ти не по зна то по зна ти чи та о ци би ли су ми стал-
но у ми сли ма док су ми пред очи ма леб де ле ње не нео бич не 
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ус пе ле игре ре чи, нео бич ни мо ти ви пе са ма, љуп ки де та љи, 
фор му ла ци је и по ре ђе ња у тки ву по зна тих сти хо ва: пла шио 
сам се пре пе ва, дру га чи јег зву ча ња и ме ло ди је је зи ка, клоп-
ки ко је се кри ју у истим срод ним ре чи ма са раз ли чи тим зна-
че њем: пла шио сам се но ве је зич ке, сло ве нач ке фор ме, ко ја 
ће не хо ти це за не ма ри ти ла ко ћу, осе тљи вост, бла гу ту гу, ве-
дри ну, ра до сти, са мо ра зу мљи вост ре чи, њи хо ву ви ше знач-
ност, ко но та ци је, ри му и ри там, и – на ро чи то – не у хва тљи ву 
искри цу не по но вљи вог срп ског ори ги на ла. Та ко сам сво јим 
основ ним прин ци пи ма, умет нич ком ни воу и ствар ном вре-
ме ну по стан ка иза бра них пе са ма за пла ни ра ну ан то ло ги ју 
до дао и по моћ ни кри те ри јум, тех нич ки кри те ри јум пре во-
дљи во сти, или тач ни је, пре пе ва ва ња по је ди не пе сме на сло-
ве нач ки је зик.

Исти ни за во љу мо рам ов де ре ћи да то, на жа лост, ни је 
био је ди ни за хват мо је ру ке у пе снич ку ри зни цу Де сан ке 
Мак си мо вић: пе снич ки та ле нат не до стој но је ту ма чи ти са-
мо вољ ним, дру га чи јим, у мом слу ча ју сла ви стич ким ми сли-
ма. Ипак, по што сам не ко ли ко ме се ци ка сни је од „Мла дин-
ске књи ге“ до био по жу те ли све жањ от ку ца них пре во да 
ње них пе са ма и не ко ли ко ста ри јих ру ко пи сних за пи са, лич-
них пи са ма, ко ја су то ком три де це ни је пи са ли сло ве нач ки 
пе сни ци и при ја те љи Де сан ке Мак си мо вић, на чи нио сам 
но ви из бор. Нај ви ше пре во да–пре пе ва пот пи са ли су сло ве-
нач ки пе сни ци Ми ле Клоп чич, Лој зе Кра кар, Мар тин Сил-
ве стер и Ве но Та у фер. Из по што ва ња пре ма њи хо вом лич ном 
ан га жма ну, из бо ру, та лен ту, тру ду и зна њу ве ћи део тог ра-
ни је при мље ног ма те ри ја ла укљу чио сам у свој на ста ју ћи 
из бор. Да ни ма сам се дво у мио због де ли мич но из ме ње ног 
ка рак те ра за ми шље не ан то ло ги је, али су ми ква ли тет иза-
бра них пе са ма и не сум њив ауто ри тет про ве ре них при ја те ља 
Де сан ке Мак си мо вић, углед них и пе сни ки њи на кло ње них 
књи жев ни ка олак ша ва ли и оправ да ва ли до не ту од лу ку. Та ко 
је на стао рад ни кон цепт Ан то ло ги је, ко ји сам уред ни штву 
„Мла дин ске књи ге“ пре дао пред крај 1987 го ди не.
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Уред ник, за у зет дру гим оба ве за ма, пре нео је на ме не 
оба ве зу кон так та са пре во ди о ци ма: по тра жио сам по зна ва-
о це ју жно сло вен ских је зи ка ме ђу углед ним сло ве нач ким 
пе сни ци ма и у раз го во ри ма са њи ма, тач ни је са њих осам, 
до го во рио ко је ће пе сме ко од њих пре ве сти, и ка да. Тек сам 
у раз го во ру са пе сни ком Лој зе том Кра ка рем са знао да је 
пр ви из бор по е зи је Де сан ке Мак си мо вић на сло ве нач ком 
је зи ку већ 1955. го ди не са чи нио Ми ле Клоп чич, да је ње гов 
про је кат на сле дио 1968. го ди не уред ник Кра кар, да је о Де-
сан ки Мак си мо вић у Сло ве ни ји пр ви пи сао не у мор ни То не 
По то кар уочи Дру гог свет ског ра та, те да је нај ве ћи број ње-
них пе са ма пре пе вао про фе сор Мар тин Сил ве стер. Због све-
га то га би ло је ло гич но да се њи хо ва име на и пре во ди лач ки 
по ступ ци на ђу за пи са ни на увод ним стра ни ца ма пла ни ра не 
ан то ло ги је. Та ко сам сво је увод не ре чи про ши рио но вим ма-
те ри ја ли ма: укљу чио сам ком плет ну до ступ ну гра ђу, нео бја-
вље ни есеј, од но сно ски цу Лој зе та Кра ка ра, пи сма М. Клоп-
чи ча Д. Мак си мо вић и Л. Кра ка ру, те пи смо Д. Мак си мо вић 
уред ни ку М. Клоп чи чу: сва та пи сма от кри ва ју по што ва ње, 
при ја тељ ство и ве ли ку бри гу за из ни јан си ра ну пе снич ку реч; 
на кра ју сам до дао још не ко ли ко пе са ма у пре во ду М. Сил-
ве стра. Ти ме је из ме ње на пр во бит на вер зи ја Ан то ло ги је 
пе са ма Д. Мак си мо вић, по ве ћан је из бор пе са ма на 147 је-
ди ни ца и про ши рио се обим при ка за ре цеп ци је и пре во-
ђе ња ње них пе са ма у Сло ве ни ји од до ба ње не мла до сти и 
не жне, на слу ће не осе ћај но сти у љу бав ној ли ри ци, до ис по-
вед них пе са ма из зре лог жи вот ног до ба, ро до љу би ве по сле-
рат не по е зи је ис пу ње не сво бо до љу бљем из пе де се тих го ди-
на, до исто риј ских мо ти ва у ци клу си ма са уни вер зал ном 
људ ском по ру ком: де ци на ме ње не сти хо ве оста вља ла је за 
не ка но ва из да ња.

По сле ви ше раз го во ра са уред ни ком, за бри ну тим због 
по ве ћа ња оби ма књи ге, по ста ви ло се но во пи та ње: ко би 
мо гао би ти аутор нео п ход ног уво да ове ан то ло ги је. Да ни-
ма смо без у спе шно тра жи ли ком пе тент ног са рад ни ка, по 
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мо гућ но сти пе сни ка. На кра ју је тај сло же ни за да так пао на 
ме не, и са мно го тру да на пи сао сам рад ну вер зи ју тек ста, 
ко ји још ни је об ја вљен, као ни ов де крат ко при ка за ни из бор 
пе са ма. Сма трао сам да је увод на реч са мо пу то каз ка са др-
жа ју збир ке по е зи је Де сан ке Мак си мо вић: иза бра не пе сме и 
је зик не жних и от ме них сти хо ва пе сни ки ње про го ва ра сам. 
Био сам убе ђен да ће књи га ме ђу сло ве нач ким чи та о ци ма 
на и ћи на ве ли ко за ни ма ње и да ће би ти ви со ко оце ње на, 
ка ко то по е зи ја срп ске пе сни ки ње ствар но за слу жу је. На гла-
сио сам да су у мој из бор укљу че не и не ке већ об ја вље не 
пе сме, због це ло ви то сти пред ста вље не сли ке ње ног опу са, 
због њи хо ве умет нич ке вред но сти и због њи хо ве ка рак те ри-
стич не са др жи не; по нов но об ја вљи ва ње и вре мен ски раз мак 
од њи хо вог по стан ка чу ва и ак цен ту ју еле мен те про шлог 
вре ме на и та да шњег умет нич ког по ступ ка. Опи сао сам и след 
мо ти ви ке и тра го ве жи во та пе сни ки ње у од ре ђе ним пе сма-
ма или ци клу си ма. Не ке пе сме сло ве нач ки пе сни ци су по-
но во пре ве ли, нпр. Ве но Та у фер, узев ши у об зир мо је бла ге 
су ге сти је, али је ве ли ка ве ћи на пе са ма пр ви пут пре ве де на 
баш за ову ан то ло ги ју. Не ке пре во де сам ко ри го вао, да би им 
дао пра во зна че ње ко је су има ли у срп ском ори ги на лу, не ке 
сам из ра зе за ме нио, по пра вљао сам стих и по не ку ри му, па 
и на слов пе сме, са чвр стом же љом да пре пев оста не ве ран 
ори ги на лу и исто вре ме но аде кват но је зич ки бо гат: у нај ве ћој 
ме ри тре ба ло је да пе сме бу ду штам па не у је зич кој фор ми 
ко ју су им да ли њи хо ви на да ре ни сло ве нач ки пре во ди о ци. 
Искре но им на то ме за хва љу јем; за мо гу ће по гре шке, из бор 
пе са ма и њи хов ре до след од го вор ност сно сим ис кљу чи во ја. 
И до да јем да је сло ве нач ком чи та о цу спон та ни стих Д. Мак-
си мо вић, ње на умет нич ка реч до ступ на и ра зу мљи ва и у 
срп ском (срп ско хр ват ском/хр ват ско срп ском) ори ги на лу, 
ко ји, упр кос свим на по ри ма и та лен ту пре во ди о ца, у се би 
но си еле мен те не пре во ди ве ле по те. Сва ка је ан то ло ги ја у 
од ре ђе ној ме ри на си ље над по ет ским тки вом и по ре ме ћај пе-
 снич ке це ло ви то сти, ра зно вр сно сти, гра да ци је, вред но ва ња, 



Над целокупним делом Десанке Максимовић

282

са зна ња, емо ци ја и из ра жај но сти пе сни ка, чак и у слу ча је-
ви ма ка да је она де ло срод не пе снич ке лич но сти; са мо се у 
из у зет ним слу ча је ви ма по ка зу је као пу то каз ка пе снич кој 
је згри нај кра ћим мо гу ћим са знај ним пу те ви ма. И ова ан то-
ло ги ја ни је мо гла из бе ћи ту суд би ну, ма да су ње ни ко а у то ри 
сви од ре да из у зет ни по зна ва о ци је зи ка и књи жев но сти, 
еми нент ни сло ве нач ки пе сни ци и пре во ди о ци.

Ци ти рам по гла вље Пи сма.
Пи сма, ти крх ки и ла га ни ли сто ви ис пи са не хар ти је, 

ко ји по бе ђу ју раз да љи не у про сто ру и вре ме ну, ко ји че сто 
от кри ва ју по бу де и об ја шња ва ју не ки људ ски чин, ко ја от-
кри ва ју на сво јим из бле де лим по жу те лим стра ни ца ма емо-
ци је ауто ра и по твр ђу ју при ја тељ ства и на кло но сти, ко ја 
бо га те ми са о ни свет, би ла су – ко и сун це и пти це – са став ни 
део по е зи је и жи вот не суд би не Де сан ке Мак си мо вић. Као и 
мно ги дру ги по зна ти умет ни ци ре чи, пе сни ци и пи сци, на-
пи са ла је мно га, и још ви ше их је при ми ла; до но си ла су јој 
по здра ве, из ра жа ва ла за хвал ност и ди вље ње; мно га су би ла 
при про ста и скром на, не ка ба нал на; али мно га су би ла из у-
зет на, нео бич на, за ми шље на и за бри ну та, и мно га при ја тељ-
ска, као што су ов де об ја вље на пи сма из Сло ве ни је.

…Пр ва пи сма из Сло ве ни је по слао је на ње ну бе о град ску 
адре су, ули ца Мар ша ла Ти та 23, пе ти спрат, у пе де се тим 
го ди на ма углед ни сло ве нач ки пи сац, пе сник со ци јал не ли-
ри ке и не за бо рав них ре во лу ци о нар них сти хо ва, пре во ди лац 
ру ске и ње не по е зи је, Ми ле Клоп чич. У ши ро ком кру гу пе-
сни ка и кул тур них рад ни ка са слич ним жи вот ним и ли те рар-
ним опре де ље њи ма, из при ја тељ ских кон та ка та и са рад ње, 
на ста ја ли су пре и по сле Дру гог свет ског ра та ши ром Ју го-
сла ви је пре во ди пе са ма Де сан ке Мак си мо вић. Ме ђу пр ви ма, 
ко ји су у Сло ве ни ји от кри ва ли ње ну срод ну ду шу и слич ну 
по е ти ку био је Клоп чич. По до го во ру са пе сни ки њом при-
пре мио је не ко ли ко пре во да ње них пе са ма: на тим ли сто ви-
ма по жу те ле хар ти је, ко ји уз па ти ну ка рак те ри стич ним ми-
ри сом про шло сти до но се у на ше вре ме дах сво га вре ме на, 
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ис ка зу је се њи хо во при ја тељ ство, исто ми шље ност, искрен 
на пор да се пе сме пре ве ду вер но и је зич ки ле по, да очу ва ју 
пе снич ко на дах ну ће и ја сно ћу је зи ка. Тај из бор од 15 пе са ма 
дик ти ра ле су да нас за бо ра вље не окол но сти, тех нич ке мо-
гућ но сти, до ба ре во лу ци о нар ног за но са и на по ра за об но ву 
ра том по ру ше не до мо ви не, ма да је Клоп чич дао и не ко ли ко 
пе са ма лич ни је са др жи не.

Ево на сло ва тих пе са ма: „Отаџ би но, ту сам“, „Де сет хи-
ља да де во јач ких ру ку“, „Пе сник и за ви чај“, „Ве ру јем“, „Зе мља 
је смо“, „Се ља ко ва смрт“, „Бе о град ске ули це“, „Шум ска зве-
зда“, „Мо ли тва за љу бав“, „Стреп ња“, „Зе ле ни ви тез“… Клоп-
чич се ја ко по тру дио: очу вао је чак об лик и рас по ред ри ма, 
што је тра жи ло из у зет но по зна ва ње је зич ких ни јан си у срп-
ском (срп ско хр ват ском/хр ват ско срп ском) и сло ве нач ком 
је зи ку. При то ме је на и шао на ви ше те шко ћа и ди ле ма, ко је је 
са вла дао уз по моћ пе сни ки ње: на ро чи то су би ли те шки пре-
во ди лач ки иза зо ви из ра зи, ко јих у сло ве нач ком је зи ку не ма, 
на при мер за пре та ти жар у пе сми „Не мам ви ше вре ме на“, 
при де ви не му што и искон ско, гла гол ски об лик спу од спа ва-
ти, и дру ги. О то ме све до чи пи смо од 20. ок то бра 1980. го ди-
не (у мом пре во ду):

Дра га Де сан ка,
Ша љем Ти свих пет на ест пе са ма, ко је сам у по след ње 
вре ме пре вео за из бор Тво је по е зи је. Уред ни ку Кра ка ру 
већ сам их дао. Ако же лиш и ако Ти то вре ме до зво ља ва, 
мо лим Те да их про чи таш: ако имаш ка кву при мед бу, 
мо лим Те да ми ја виш што пре. Ако тре ба би ло шта про-
ме ни ти, то ћу ра до учи ни ти уз ко рек ту ре. Али Те мо лим 
да сва ка ко од го во риш на ова пи та ња:
1.  Да ли је пра вил но у пе сми „Знам по мно го че му“ не му-

што зло зми ја пре ве сти као mu ta sto zlo bo kač, и да ли 
је пра вил но pr vin sko de ja nje за искон ско де ло?

2.  У „Зе ле ном ви те зу“ имаш у осмом сти ху об лик спу. 
Ка ко гла си ин фи ни тив тог гла го ла? Спа ва ти? Та ко сам, 
на и ме, ја пре вео, али ни сам си гу ран да ли је до бро? Уз 
сва ку пе сму на пи сао сам на ко јој је стра ни ци штам па на 
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у књи зи иза бра них пе са ма, ко ју је штам па ла „На род на 
књи га“ у Бе о гра ду 1974, да мо жеш лак ше то на ћи.

На дам се да си већ пот пу но оздра ви ла.
Из ср ца Те по здра вља

МК.

Д. Мак си мо вић од го во ри ла је од мах, ср дач но, кроз не ко-
ли ко да на:

Дра ги Ми ле!
Бли ста во си пре вео! Чи не ми се ле пе мо је пе сме на сло-
ве нач ком. Да ли ће и дру ги та ко тач но и та ко пе снич ки 
пре ве сти? Мо жда мо ја осе ћај ност од го ва ра сло ве нач кој? 
Ре кла бих и по из бо ру, јер су све ове пе сме ко је су се сви-
де ле Кра ка ру, ме ни вр ло бли ске, нај ви ше мо је….
У пи сму је за тим би ра ним ре чи ма за хва ли ла на ње го вом 
тру ду. Ни је зна ла да се у Сло ве ни ји при пре ма ње на збир ка; 
то ју ве о ма ра ду је; дра го јој је што је уред ник пе сник Кра-
кар и што је та ко ве ли ки број пе са ма пре вео баш Клоп чич. 
Не ма при мед би, од но сно об ја шња ва три ре чи уз от ку ца на 
пи та ња у Клоп чи че вом пи сму; уз вла дар ски скип тар у 
сти хо ви ма о вит ким бо ро ви ма чак је то на цр та ла. До да је 
да ни ко не пре во ди та ко мар љи во и вер но као Клоп чич, 
мо жда са мо још Ру си, ма хом пе сни ци, ко ји до бро раз у ме-
ју нас, Сло ве не; об ја шња ва сво ју бо лест, за па ље ње брон-
хи ја и плу ћа; на кра ју за хва љу је на тру ду и па жњи:
Хва ла Ти мно го за пре ле пи пре вод, и Кра ка ру за из бор. 
Див но ћу би ти пред ста вље на Сло вен ци ма.

И по здра вља га из свег ср ца.

Усле ди ла је раз ме на пи са ма Клоп чич – Кра кар, су ге сти-
ја да се уред ник Кра кар лич но обра ти Д. Мак си мо вић, ње на 
адре са у Бе о гра ду… На жа лост, та књи га по е зи је Д. Мак си-
мо вић ни је штам па на: окол но сти ми ни су по зна те. Знам да 
је пе сник Клоп чич убр зо пре ми нуо, а Кра кар је ви ше го ди-
на као про фе сор сло ве нач ког је зи ка на стра ним фа кул те ти-
ма бо ра вио у ино стран ству. Ме ђу тим, по ме ну те пе сме, та ко 
бри жљи во иза бра не, па жљи во и ле по пре ве де не, укљу че не 
су у мој из бор.
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Клоп чич и Кра кар ни су би ли пр ви, ко ји су зна ли, це ни-
ли и пре во ди ли пе сме Де сан ке Мак си мо вић у Сло ве ни ји. 
Глас о Д. Мак си мо вић у кру гу ју жно сло вен ских пе сни ка кроз 
њи хо ве жи ве и ин тен зив не ства ра лач ке кон так те из ме ђу 
Бе о гра да, За гре ба, Ско пља, Са ра је ва, Ти то гра да, Но вог Са да 
(и дру ге кул тур не цен тре) већ је пре Дру гог свет ског ра та 
до про до Сло ве на ца, до пе сни ка Ото на Жу пан чи ча, Алој за 
Град ни ка, Па вла Го лие, уред ни ка Бо жи да ра Бор ка, про фе-
со ра Јо же Ка сте ли ца, пре во ди о ца То не та По то ка ра, Јан ка 
Мо дра, Ве ре Ал брехт, Цве та За гор ске га, до Јо си па Вид ма ра, 
Брат ка Креф та и Јан ка Ју ран чи ча, и не што ка сни је до ге не-
ра ци је на да ре них сло ве нач ких по сле рат них пе сни ка, Ива на 
Ми на ти ја, То не та Павч ка, Ве на Та у фе ра, Аде Шкерл, Бран ка 
Шо ем на, Ире не Стру на, Ан де ја Ар ка, Се ве ри на Ша ли ја, Мар-
ти на Сил ве стра, ко ји су сво јим успе лим пре во ди ма ње ну 
по е зи ју при бли жи ли сло ве нач ким чи та те љи ма. Штам па на 
су сле де ћа из да ња: Po mlad na pe sem, Љу бља на 1955, у из бо ру 
и пре во ду Л. Кра ка ра; Ve tro va uspa van ka, 1956, 1974, 1986 
(Иван Ми на ти); Pra vlji ca o eno dnev ni ci, 1961 (Јан ко Мо дер); 
Na hod v ži val skem vr tu, 1964, (Се ве рин Ша ли); No čem s tem 
vla kom, 1965; Iz vo li te na raz sta vo, 1966; тро је зич но из да ње 
(срп ски ори ги нал, ма ке дон ски и сло ве нач ки пре вод) збир ке 
Тра жим по ми ло ва ње, 1966 (Ве но Та у фер); Baj ka o la bo du, 1967 
(Ве ра Ал брехт); Trav ni ški zvon ček, 1968 (Иван Ми на ти); Zgod-
ba o raz va je ni ce sa rič ni, 1979 (Цве то За гор ски), и дру ги.

Као Клоп чи чу и Кра ка ру, уред ни ци ма и пре во ди о ци ма, 
и ши рој јав но сти је би ла до бро по зна та зна чај на уло га Де-
сан ка Мак си мо вић у ини ци ра њу, пре во ђе њу и одр жа ва њу 
при ја тељ ских од но са из ме ђу сло ве нач ких и срп ских и дру-
гих ју жно сло вен ских пе сни ка и пи са ца, и њи хо вих на ро да: 
до бро им је би ло по зна то да је пре во ди лач ки рад не у мор не 
Д. Мак си мо вић об у хва тио мно ге ауто ре и њи хо ва де ла, и ис-
пу нио чи та вих је да на ест (11) књи га ње них пре во да из сло-
ве нач ке књи жев но сти, ме ђу њи ма пе са ма Фран це та Пре-
шер на, Јо си па Стри та ра, Фра на Лев сти ка, Си мо на Јен ка, 
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Си мо на Гре гор чи ча, Ан то на Ашкер ца, Алој за Град ни ка, 
Фра на Ал брех та, Ива на Цан ка ра, Ото на Жу пан чи ча, Дра го-
ти на Ке те ја, Јо си па Мур на, Па вла Го лие, Лили Но ви, Фран це-
та Бев ка, То не та Се ли шка ра, Ан то на Вод ни ка, Ига Груд на, 
Ми ра на Јар ца, Ани це Чер не је ве, Ви де Та у фер, До ре Гру ден, 
Среч ка Ко со ве ла, Јо же та Удо ви ча, Це не та Ви пот ни ка, Бо жа 
Во ду шка, Бо го ми ла Фа ту ра, Лој зе та Кра ка ра, Ја не за Ме нар-
та, Ка је та на Ко ви ча, не ко ли ко ан то ло ги ја сло ве нач ке по е зи-
је, и, као врх ње ног пре во ди лач ког ра да, уз о ран пре пев чу ве-
ног „Со нет ног вен ца“ Фран це та Пре шер на и ње го ве за кључ не 
пе сме „Ма ги стра ле“ са акро сти хом „При ми цо вој Ју ли“.

Уз свој не по гре ши ви пе снич ки сен зи би ли тет Д. Мак си-
мо вић се ба ви ла нај вид ни јим сло ве нач ким пе сни ци ма и 
њи хо вим нај леп шим де ли ма и срп ско хр ват ској/хр ват ско срп-
ској ју жно сло вен ској јав но сти и књи жев ној кри ти ци их је 
пред ста ви ла у из вр сним пре пе ви ма и вер ним пре во ди ма. На 
са рад њу је по зва ла и два та да у сло ве нач кој кул ту ри од гур-
ну та, не пра вед но изо ло ва на пи сца, Едвар да Коц бе ка и Ви-
то ми ла Зу па на, и та ко до ка за ла сво ју ху ма ни стич ку, осе тљи-
ву и прав до љу би ву људ ску при ро ду: по твр ди ла је пре власт 
умет нич ке ре чи над по ли тич ком дис кри ми на ци јом. При том 
се осла ња ла на сво ју не по ко ле бљи ву, не се бич ну до бро ту, ве-
ли ко зна ње, искре но при ја тељ ство и на кло ност пре ма сво јим 
са го вор ни ци ма, на нео спор ни суп тил ни пе снич ки сен зи би-
ли тет и ши ро ку кул ту ру сво је ду ше.

На ве де не ре чи, сти хо ви и ци та ти у овом са же том при ка-
зу по твр ђу ју по ве за ност пе сни ки ње са сло ве нач ким књи жев-
ним ства ра о ци ма (Пре ше рен, Гре гор чич, Лев стик, Ашкерц, 
Град ник, Жу пан чич, Цан кар, Мурн, Кете, Гру ден, Ко со вел, 
Во ду шек) и то ко ви ма књи жев но сти од ро ман ти зма и мо дер-
не до са вре ме них по е ти ка, и укла ња вео ко ји при кри ва хо-
ри зон те ле пог, ми са о ног, ра зно вр сног и све стра но бо га тог 
емо тив ног све та по е зи је Де сан ке Мак си мо вић, скром но пред-
ста вље ним у мом из бо ру.
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Vla di mir Osol nik (Lju blja na)

DE SAN KA MAK SI MO VIĆ AND SLO VE NIAN PE O PLE

Sum mary
This pa per di scus ses the wor king on the ant ho logy of po e try 

writ ten by De san ka Mak si mo vić which the aut hor was pre pa ring 
for the pu blis hing ho u se cal led „Mla din ska knji ga“ from Lju blja na 
in the pe riod of ti me bet we en 1986 and 1990; the ant ho logy was 
not pu blis hed due to the sta te-po li ti cal events oc cur red in that 
ti me. At the sa me ti me, it pro vi des an over vi ew of the in te rest of 
the Slo ve ni ans li te rary pu blic on De san ka Mak si mo vić, and shows 
her in va lu a ble con tri bu tion to tran sla tion of Slo ve nian po ets.
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Пе тар Бу њак (Бе о град)

О ПРЕ ВО ДИ МА ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 
С ПОЉ СКОГ, ЈОШ ЈЕД НОМ

                                                       Ми ро сла ву – у спо мен

Ап стракт: У ре фе ра ту се из но се по да ци о ре зул та ти ма 
до са да шњих ис тра жи ва ња пе снич ких пре во да Де сан ке Мак-
си мо вић из пољ ске књи жев но сти и пред ста вља се је дан пре-
вод ко ји је до сад оста јао из ван ви до кру га.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, пе снич ки пре вод, 
пољ ска по е зи ја

Про шло је пу них пет на ест го ди на от ка ко се пи сац ових 
ре до ва при дру жио из у ча ва њу пре во да Де сан ке Мак си мо вић 
из пољ ске по е зи је – оп се жном ис тра жи вач ком про јек ту ко ји 
је с ве ли ким жа ром пред у зео ње гов учи тељ Ми ро слав То пић 
(1937–2012). Би ле су то при пре ме за обе ле жа ва ње 100-го ди-
шњи це ро ђе ња Де сан ке Мак си мо вић и на уч ни скуп „Де ло 
Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма срп ске и свет ске књи жев-
но сти“ ко ји је тим по во дом, у окви ру „Де сан ки них мај ских 
раз го во ра“ ма ја 1998. ор га ни зо ва ла За ду жби на Де сан ке Мак-
си мо вић. При ку пља ње и ана ли за ма те ри ја ла за ко а у тор ски 
ре фе рат под на сло вом „Пољ ска по е зи ја у пре во ди ма Де сан ке 
Мак си мо вић“ пре тво ри ли су се, не ка ко са ми од се бе, у пи са-
ње мо но граф ске сту ди је Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран-
скрип ци ји Де сан ке Мак си мо вић (2001). Мо но гра фи ја је би ла 
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спрем на за штам пу још 1999, а из ње је – док се че ка ло пу бли-
ко ва ње – то ком три го ди не (1998–2001) у на уч ној пе ри о ди ци 
об ја вљен је дан број про блем ских ра до ва.

Да нас, по сле то ли ко вре ме на, а по себ но по сле смр ти 
оду ше вље ног и скру пу ло зног ис тра жи ва ча ове те ме – Ми-
ро сла ва То пи ћа, дру гом чла ну тан де ма пре о ста је да се, стег-
ну та гр ла, освр не на пре ђе ни пут и ре зул та те до ко јих се 
до шло, као и да пре зен ту је не ка но ви ја са зна ња.

*
И да ље је у нај ма њу ру ку нео бич на чи ње ни ца да се од-

но сом нај ве ће срп ске пе сни ки ње пре ма пољ ском на ро ду и 
ње го вом пе сни штву, све до кон вен ци о нал ног по во да ка кав 
је 100-го ди шњи це ро ђе ња, ни је за ин те ре со вао ни ко ни од 
срп ских, ни од пољ ских сла ви ста. Је ди но што је на том по љу 
пре 1998. ура ђе но је сте бе ле же ње Де сан ки них пе снич ких 
пре во да у би бли о граф ске пре гле де, прем да не увек уред но и 
ни из да ле ка ис црп но.

Ис тра жи вач ки тан дем То пић–Бу њак при сту пио је овом 
по слу оним ре дом ко ји су на ла га ле при ли ке – од про у ча ва ња 
не та ко мно го број них Де сан ки них пре во да пољ ске по е зи је. 
У при пре ми ре фе ра та за скуп из 1998. стре ми ли смо ми ни-
ма ли стич ки по ста вље ном ци љу – да освр том на пе снич ке 
пре во де с пољ ског бар де ли мич но, са мо пред ста вља њем тих 
пре во да, по пу ни мо упа дљи ву пра зни ну у ства ра лач ком пор-
тре ту срп ске пе сни ки ње.

Опет, не ка Де сан ки на пре во ди лач ка ре ше ња, па по где-
кад и сам из бор тек сто ва за пре во ђе ње, под сти ца ли су нас 
да пре во де са гле да ва мо у ши рем кон тек сту ње ног ори ги-
нал ног пе сни штва. Та ко се на ша пер спек ти ва ши ри ла, са 
њом и гра ђа, во де ћи нас по ступ но, ко рак по ко рак, ка знат-
но ком плек сни јој те ми: „Де сан ка и По ља ци“. С дру ге стра не, 
из у ча ва ње и кон тек сту а ли за ци ја пре во да из пољ ског пе сни-
штва, као и по ре ђе ње с ње ним вла сти тим, по слу жи ли су нам 
као де ло твор но сред ство у за кљу чи ва њу о ка рак те ру не ких 
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Де сан ки них еуфо ниј ских ре ше ња (нпр. римâ), ње ног ори-
ги нал ног сти ха, па чак и о ин тер тек сту ал но сти по је ди них 
ње них де ла.

1.
Раз го вет ни тра го ви ин те ре со ва ња Де сан ке Мак си мо вић 

за Пољ ску и По ља ке мо гу се ја сно пра ти ти од ње ног пу то-
ва ња у ову зе мљу у је сен 1947. го ди не. Пе сни ки ња је би ла 
члан де ле га ци је ју го сло вен ских кул тур них рад ни ка – пи са-
ца и ли ков них умет ни ка – ко ја је, на осно ву го ди ну да на 
ра ни је пот пи са не ју го сло вен ско-пољ ске кон вен ци је, про ве-
ла ме сец да на упо зна ју ћи се са но вим на чи ном жи во та, не-
дав ном про шло шћу и кул тур ном ба шти ном при ја тељ ске 
зе мље. Де ле га ци ју је пред во дио Вје ко слав Ка леб, а чи ни ли 
су је, по ред Де сан ке, књи жев ни ци Исак Са мо ко вли ја и Бла-
же Ко не ски, као и сли ка ри Ђу ра То до ро вић и До ре Кле мен-
чич.1 Исте и на ред не го ди не Де сан ка је оста ви ла пр ва све-
до чан ства о том пу то ва њу: ре пор та же „Од Ка то ви ца до 
Бал ти ка“ (1947) и „Из Пољ ске“ (1948) – ка сни је об је ди ње не 
у пу то пи сно све до чан ство „Пољ ска се за це љу је“ (Пра зни ци 
пу то ва ња, 1972),2 а за тим и чи тав низ пе са ма: „Вар ша ва“, 
„Деч ја ви ти ца у Освјен ћи му“, „Је сен у сло бод ној Пољ ској“, 
„Миц кије ви чев ра зо ре ни спо ме ник“, „За пис у Ста ром гра ду 
у Вар ша ви“, „Ста ри град у Вар ша ви“ (све 1948).3 На овим пе-
сма ма ко је смо тех нич ки свр ста ли у „пољ ски ци клус“ де таљ-
но смо се за др жа ли у мо но гра фи ји.4

Ипак, та да Де сан ка Мак си мо вић ни је пре во ди ла По ља-
ке. Ни су то ме ишле на ру ку исто риј ске при ли ке – ре зо лу ци ја 

1 Де таљ ни је у: Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак, Пољ ски мо ти ви и рит-
мо ви у тран скрип ци ји Де сан ке Мак си мо вић. Бе о град, 2001, 13–33.

2 Де сан ка Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, 5. Про за. Бе о град, 2012. 
107–114. – У да љем тек сту овај из вор на во ди ће мо скра ће но: ЦД, уз 
на во ђе ње то ма, од но сно – то ма/књи ге и стр.

3 Све у: ЦД, 1/2, 753–758.
4 М. То пић, П. Бу њак, нав. де ло, 33–61.
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Ин фор мби роа и ју го сло вен ско уда ља ва ње од со вјет ског бло ка. 
Тих го ди на на крат ко се пре ки да чак и кон ти ну и тет Де сан-
ки ног пре во ђе ња с ру ског.

2.
У на ред ној де це ни ји Де сан ку ка пољ ској књи жев но сти 

ни је упу ти ла де ста љи ни за ци ја, тзв. Пољ ски ок то бар 1956, па 
ни зва нич на нор ма ли за ци ја ме ђу др жав них од но са та да шње 
ФНРЈ и Пољ ске – већ јед на књи жев на го ди шњи ца. Реч је о сто-
го ди шњи ци смр ти нај ве ћег пољ ског пе сни ка Ада ма Миц кије-
ви ча, 1955. И упра во је тим по во дом на стао и пр ви Де сан кин 
пре вод из пољ ске књи жев но сти, пу бли ко ван на ред не, 1956, 
у фе бру ар ској све сци деч јег ли ста Змај: Миц кије ви че ва ша-
љи ва пе сма „Бри ја но-стри же но“. Пре вод, ме ђу тим, ни је на чи-
њен с пољ ског, већ с ру ског, и то, ка ко смо утвр ди ли, из ан то-
ло ги је По э зия за пад ных и южных сла вян (1955).5

За си сте ма тич ни је упо зна ва ње срп ске пе сни ки ње са 
пољ ском књи жев но шћу, ка ко кла сич ном та ко и са вре ме ном, 
ка ко деч јом та ко и „озбиљ ном“, од пре суд ног зна ча ја би ло је 
по знан ство са Ма ри јом Пје тру сињ ском, са рад ни ком ам ба-
са де НР Пољ ске у Бе о гра ду.

О лич но сти ове осо бе да нас мо же мо ре ћи не што ма ло 
ви ше не го у ра ни јим при ли ка ма – за хва љу ју ћи по да ци ма 
ко је смо у ме ђу вре ме ну до би ли из Ар хи ва Ми ни стар ства 
ино стра них по сло ва Ре пу бли ке Пољ ске. Ма ри ја Пје тру сињ ска 
(Ma ria He nryka Pi e tru si ń ska, 29. XI 1926, Кра ков – 31. V 1989, 
Ли са бон), пред сам II свет ски рат за вр ши ла је основ ну шко-
лу. То ком ра та по ха ђа ла је тај но гим на зиј ске кур се ве на пољ-
ском је зи ку и 1945. ма ту ри ра ла, а 1945/46. за вр ши ла је ди-
пло мат ски и кон зу лар ни курс при пољ ском МИП-у. Би ла је 
су пру га Зиг мун та Пје тру сињ ског, ка ри јер ног ди пло ма те, 
ка сни је ам ба са до ра НР Пољ ске у Еква до ру, и пра ти ла га у 
ње го вим број ним ми си ја ма, че сто и као за по сле на у истим 

5 Уп. исто, 70–73.
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пољ ским ди пло мат ско-кон зу лар ним пред став ни штви ма. 
Из ме ђу 1963. и 1988. фор мал но је би ла за по сле на у МИП-у, 
али је ко ри сти ла не пла ће но од су ство. У ам ба са ди НР Пољ ске 
у Бе о гра ду ра ди ла је од 1954. до 1958. го ди не као „ста ри ји 
ре фе рент“ (starszy re fe ren darz).6

Пје тру сињ ска7 је вр ло бр зо по свом до ла ску у Бе о град 
оства ри ла број не, али, што је нај ва жни је, и ср дач не кон так-
те са лич но сти ма из бе о град ског кул тур ног жи во та. Дом Ма-
ри је Пје тру сињ ске по стао је сво је вр стан умет нич ки са лон где 
су се ра до и у знат ном бро ју оку пља ли књи жев ни ци. По ред 
Де сан ке, Пје тру сињ ску су ре дов но по се ћи ва ли нпр. Бран ко 
Ћо пић, Ду шан Ма тић, Ми ра Алеч ко вић, као и мно ги дру ги. 
Де сан ки но по знан ство са Пје тру сињ ском пре ра сло је у бли-
ско при ја тељ ство. Иде ја да се на чи ни из бор из пољ ске по е-
зи је за де цу ра ђа ла се по сте пе но, и то у кру гу у ко јем је, по ред 
Де сан ке и Пје тру сињ ске, би ла и дру га по зна та пе сни ки ња, 
Де сан ки на уче ни ца и бли ска при ја те љи ца, Ми ра Алеч ко вић, 
та да уред ник деч јег ли ста Змај. При ја тељ ство из ме ђу Де сан-
ке и Пје тру сињ ске про ши ри ло се и на ства ра лач ку са рад њу, 
те је та ко на стао дво јац ко ји је то ком 1956. и 1957. пот пи сао 
пет на е стак пре во да из пољ ске деч је књи жев но сти. Пје тру-
сињ ска је оба вља ла део при прем ног по сла: су ге ри са ла је 
из бор ауто ра, при ба вља ла тек сто ве, ту ма чи ла их и пру жа ла 
по је ди не на по ме не, а Де сан ка је на осно ву то га, не ра ста ју ћи 
се с ори ги на лом, да ва ла пре во ди ма ко на чан об лик.8 Ви ше је 

6 На по да ци ма за хва љу је мо г. Ја ку бу Ко ла нов ском (Ja kub Ko la now ski), 
на чел ни ку у Ар хив ском оде ље њу МИП-а Ре пу бли ке Пољ ске.

7 Пољ ске би бли о гра фи је и ка та ло зи ре фе рент них би бли о те ка по-
чет ком 70-их го ди на XX ве ка ре ги стру ју име Ма ри је Пје тру сињ-
ске као ауто ра или ко а у то ра мо но гра фи ја из исто ри је пољ ске 
умет но сти и ар хи тек ту ре. У овом тре нут ку не мо же мо твр ди ти 
да је у пи та њу иста осо ба.

8 Пре гршт по да та ка о Де сан ки ном при ја те ље ва њу и са рад њи с 
М. Пје тру сињ ском да ла нам је – у усме ном ка зи ва њу – пок. Ми ра 
Алеч ко вић.



Над целокупним делом Десанке Максимовић

294

не го ве ро ват но да је Пје тру сињ ска, по сред но или не по сред-
но, до при не ла на стан ку и оних пре во да из пољ ске књи жев-
но сти ко је је Де сан ка тих го ди на пот пи са ла са ма.

3.
Би бли о гра фи ја Де сан ки них пре во да из пољ ске књи жев-

но сти ко ју смо сво је вре ме но са ста ви ли9 бро ји пре ко три де-
сет је ди ни ца. Кор пус пре во да ко јим смо се ба ви ли ни је ра сут. 
Кон цен три сан је углав ном у че ти ри ре пре зен та тив на из бо-
ра, три из пољ ске деч је књи жев но сти, по гла ви то по е зи је, и 
је дан из пољ ског лир ског пе сни штва пр ве по ло ви не XX ве-
ка. Спо ми ње мо их по на сло ви ма, и то у њи хо вој хро но ло шкој 
по ступ но сти.
1)     „Пољ ска по е зи ја“. Под тим на сло вом об ја вље но је у ли-

сту Пи о ни ри број 13 од 6. де цем бра 1956. укуп но пет пе-
са ма – „Па вле и Са вле“ Алек сан дра Фре дра, „Су срет са 
штр ком“ Ма ри је Ко ноп њиц ке, „На о ча ри“ Ју ли ја на Ту ви-
ма, „Бу ба-ма ра“ Еве Шел бург За рем би не и слав на „Жа ба“ 
Ја на Бже хве.

2)     „Пе сме и при че пољ ских пи са ца“. Из бор је штам пан у 
По ли ти ци од 20. де цем бра 1956, у до дат ку че тврт ком По-
ли ти ка за де цу. За ту при ли ку иза бра на је по јед на пе сма 
Алек сан дра Фре дра („Ма гар цу у ја сле до не се но“) и Ма ри-
је Ко ноп њиц ке („Ве тар“) и две од Ја на Бже хве („Го спо дин 
До ре ми“, „Пи та ли ца“), укуп но че ти ри. Као пи сци при ча 
за де цу пред ста вље ни су опет Бже хва, за тим Ха ли на Ко-
шут ска, Ана Свир шчињ ска и Лу ци на Кше мје њец ка.

3)     „Из пољ ске ли ри ке“. Ја ну ар ска све ска Са вре ме ни ка за 
1957. го ди ну до не ла је под тим на сло вом од свр шет ка 
II св. ра та нај о бу хват ни ји из бор из пољ ске по е зи је пр ве 
по ло ви не XX ве ка. Ту су са укуп но 15 пе са ма пред ста-
вље на ше сто ри ца зна чај них пе сни ка: Ле о полд Стаф 

9 Вид.: „Bi bli o grap hia po lo ni ca Де сан ке Мак си мо вић“ у: М. То пић, 
П. Бу њак, нав. де ло, 279–282.
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(„По хо де“), Ју ли јан Ту вим („Је вреј че“, „Ли та ни ја“, „Не ма 
кра ја“),10 Ан то њи Сло њим ски („Два сун ца“, „Раз го вор 
са зе мља ком“, „Нем ци ма“), Вла ди слав Бро њев ски („Ано-
ним“, „О пи са њу пе сме“, „Фе њер че“), Кон стан ти Ил де-
фонс Гал чињ ски („Ser wus, ma don na“, „Лир ски раз го вор“, 
„Мо ја по е зи ја“) и Вик тор Во ро шил ски („Вре ме љу ба ви“, 
„Мо ја сре ћа“). Као пре во ди лац пот пи са на је са мо Де-
сан ка Мак си мо вић.

4)     „Пољ ска по е зи ја“. Ово је по след њи за јед нич ки на ступ 
на ше пе сни ки ње и Ма ри је Пје тру сињ ске и об ја вљен је у 
Зма ју, у бр. 2 за 1957. У ње га су ушле че ти ри пе сме ра ни-
је већ пре во ђе них ауто ра: Фре дра („Ве че ра од гво зде ног 
кли на“), Ту ви ма („Сто“), За рем би не („Зла тан јеж“) и Бже-
хве („Две ала па че“).
Ван ових из бо ра пу бли ко ва на су са мо два Де сан ки на 

пре во да из пољ ске по е зи је: пр ви – Миц кије ви че ва ша љи ва 
пе сма „Бри ја но-стри же но“, као и пре вод пе сме Бро њев ског 
„Пољ ским Је вре ји ма“ из 1957, за ко ји ни смо зна ли у вре ме 
пи са ња мо но гра фи је; овај по след њи љу ба зно нам је 2006. го-
ди не ста ви ла на увид ко ле ги ни ца Бра ни сла ва Сто ја но вић, на 
че му јој ср дач но за хва љу је мо.11

Кор пус пољ ске по е зи је у Де сан ки ним пре во ди ма де таљ-
но смо про у чи ли и о сва ком пре во ду, из у зев о пе сми „Пољ-
ским Је вре ји ма“ Бро њев ског, пи са ли.12 Ин вен та ри шу ћи по је-
ди нач на Де сан ки на ре ше ња, сте кли смо до ста од ре ђе ну 
сли ку о њи хо вој вред но сној хи је рар хи ји у пре во ди лач кој 
прак си на ше пе сни ки ње. Екви ва лен ци ју Де сан ки них пре во да 

10 У Би бли о гра фи ји де ла Де сан ке Мак си мо вић у књи зи Љу би це Ђор-
ђе вић Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо вић (1973) оста ле су не за-
бе ле же не све три пе сме Ју ли ја на Ту ви ма из ово га из бо ра. Про пуст 
је ис пра вљен у 10. то му Це ло куп них де ла (стр. 161).

11 Vla di slav Bro njev ski, „Polj skim Je vre ji ma“. Je vrej ski al ma nah, 1957–1958, 
274. Вид. до да так на кра ју ра да.

12 Уп.: М. То пић, П. Бу њак, нав. де ло, 65–150.
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пољ ске по е зи је ис пи ти ва ли смо на два пла на: се ман тич ко-
-стил ском и ме трич ком, не гу бе ћи, као што је већ ре че но, из 
ви да ње но ори ги нал но ства ра ла штво.

Ис тра жи ва ња се ман тич ко-стил ске екви ва лен ци је по ка-
зу ју углав ном дво ја ка од сту па ња, од ко јих смо јед на оква ли-
фи ко ва ли као на мер на, усло вље на стил ском ор га ни за ци јом 
срп ског тек ста (на пр вом ме сту је ри ма, а на дру гом ме та фо-
ри ка), а дру га – као по сле ди цу објек тив ног не ра зу ме ва ња 
из вор ног тек ста, пре све га због осла ња ња на „ла жне при ја-
те ље“ – ме ђу је зич ке хо мо ни ме или њи ма срод не по ја ве.13

Ре зул та ти до ко јих смо до шли ис тра жу ју ћи ме трич ку 
екви ва лен ци ју пре во да ука зу ју на, на из глед, про сту чи ње-
ни цу да је Де сан ка углав ном пре во ди ла срод ним сти хом, 
ка квим је пи са ла сво је пе сме. Пре во ди пољ ске по е зи је скре-
ну ли су нам та ко па жњу на не ке по ја ве у Де сан ки ном сти ху 
уоп ште и пру жи ли ар гу мен те за за кључ ке о ње го вој при ро-
ди. Не ки ме трич ки обра сци ко је је ну дио наш узо рак би ли 
су бли жи Де сан ки ном ин стру мен та ри ју му, па су за то и пре-
не ти у срп ске пре во де, док су дру ги обра сци Де сан ки би ли 
„ор ган ски“ стра ни, те је при бе га ва ла адап та ци ји пре ма сред-
стви ма из сво је пе снич ке ла бо ра то ри је.

4.
За ову при ли ку под се ти ће мо на на шу ана ли зу Де сан ки-

ног пре во да Ту ви мо ве „Ли та ни је“14 (Са вре ме ник, 1957, V/1, 
84),15 ко ја је, по на шем ми шље њу, кључ на за са гле да ва ње 

13 Има ју се на уму по ја ве ка да, при кон фрон ти ра њу два ју ге нет ски 
срод них је зи ка, пот пу ни или при бли жни фор мал ни екви ва лент 
не ке ре чи јед но га је зи ка у дру го ме зна чи не што дру го, па чак и 
су прот но. Ка рак тер и број ова квих од сту па ња у Де сан ки ним 
пре во ди ма с пољ ског пру жа нам, по ред оста лог, и до ста ар гу ме-
на та за прет по став ку да је пре во де пољ ске ли ри ке за „Са вре ме ник“ 
оди ста ра ди ла са мо стал но, па их за то са ма и пот пи са ла.

14 Де таљ но у: М. То пић, П. Бу њак, Нав. де ло, 105–109.
15 ЦД, 9, 632–633.
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ин тер тек сту ал но сти, па и ге не зе Де сан ки не пре лом не пе снич-
ке збир ке Тра жим по ми ло ва ње.16

Ту ви мо ва мла да лач ка пе сма „Ли та ни ја“ („Li ta nia“), сат ка на 
од ни за на бра ја ња ко ја отуд син так сич ки па ра ле ли зам ис ти че 
као прин цип ком по зи ци је, за Де сан ку, ре кло би се, упра во због 
сво је гра ђе ни је тре ба ло да бу де озбиљ ни ји пре во ди лач ки про-
блем. У Де сан ки ном пре во ду углав ном је и очу ван нај ве ћи сте-
пен сми са о не екви ва лент но сти, а од сту па ња оста ју у сфе ри 
лек си ке, и то нај че шће због осла ња ња на оне, већ спо ме ну те, 
„ла жне при ја те ље“. Ту ви мов лир ски су бје кат ли та ниј ски се, по 
те за ма, мо ли, нпр., „za krzywdę upo kor zonych“,17 што у пре во ду 
иден ти фи ку је мо као „за кри ви це по ни же них“, а реч је о не-
прав ди на не тој по ни же ни ма; „za smu tek ni e zro zu mianych“ 
пре ма: „за збу ње ност збу ње но га“ (за ту гу не схва ће них); „za 
nudnych, brzydkich, ni e zdarnych“ а у пре во ду: „за до сад не, ру-
жне, без да ра“ (за до сад не, ру жне, не спрет не) итд. Ни је нај бо-
ље схва ће на ни мо ли тва „za bez nad zi ej nie pros zących“, ко ју ра-
за зна је мо у об ли ку: „за без над ност про сја ка“, а за пра во је реч 
о мо ли тви за оне ко ји без над но мо ле. Уз то, Де сан кин пре вод је 
за стих кра ћи (ори ги нал има 33, а пре вод – 32 сти ха). Из о стао 
је, на и ме, 18. стих из вор ни ка: „Za sł abych, bitych, gnę bionych…“ 
(за сла бе, би је не, угње те не). Ра ни је смо би ли скло ни да ово 
при пи ше мо штам пар ској гре шци, ме ђу тим, за пис бр. 1051 у 
Ру ко пи сној за о став шти ни Де сан ке Мак си мо вић – по пис и опис 
Алек сан дре Вра неш18 не дво сми сле но по твр ђу је да је „Ли та ни-
ја“ упра во у том об ли ку из и шла из Де сан ки не ла бо ра то ри је.

Кад је реч о пе сми као це ли ни, мо гло би се за кљу чи ти 
да и по ред из ве сног на ру ша ва ња зна чењ ске ма три це Де сан-
кин пре вод „Ли та ни је“ го то во да уоп ште ни је на ру шио оп шти 

16 О ово ме вид. П. Бу њак, М. То пић, „’Ли та ни ја’ Ју ли ја на Ту ви ма и 
Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мо вић“. Сла ви сти ка, 1999, III, 
92–103; по дроб ни је у: М. То пић, П. Бу њак, Нав. де ло, 247–276.

17 Ори ги нал ци ти ра мо пре ма: Ju lian Tu wim, Dzi e ła, t. I. Wi er sze. War-
sza wa: Czytel nik, 1955, 127–128.

18 ЦД, 10, 769–770.
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се ман тич ки и се ман тич ко-стил ски лик Ту ви мо ве кон ден зо-
ва не мо ли тве „за све гра ђа не све та“.

Про блем за се бе пред ста вља осме рач ки стих у Ту ви мо вом 
из вор ни ку. У осно ви ње го ве рит мич ке ор га ни за ци је два су 
те мељ на прин ци па: си ла бич ки (осам сло го ва) и ак це нат ски 
(три ик ту са).19 Та ко устро јен стих пољ ска вер со ло ги ја де фи ни-
ше као тро ак це нат ски, тј. тро ик ту сни осме рац (ośmi o zgł o sko-
wi ec tr ójak cen towy), а у пе сми „Li ta nia“ укуп но их је 33, од че га 
их је 20 са по 3 при мар на ак цен та (3 ак це нат ске це ли не), док се 
у 13 тро ик ту сност по сти же ан га жо ва њем јед ног спо ред ног 
(се кун дар ног) ак цен та. „Ли та ни ја“ у Де сан ки ном пре во ду има 
32 сти ха, од ко јих су 21 осме рац, 6 сед ме ра ца и 5 де ве те ра ца. 
Да кле, си ла бич ки прин цип сти хов не ор га ни за ци је ори ги на ла 
ни је са чу ван. Ни је у пот пу но сти са чу ван ни ак це нат ски прин-
цип: од укуп но 32 сти ха 19 их је тро ик ту сних, што је, на рав но, 
вр ло да ле ко од ме трич ке до ми нан те, али на го ве шта ва не ка кву 
бла гу тен ден ци ју и го то во да пра ти ори ги нал, тј. оних „чи стих“ 
20 сти хо ва са по 3 при мар на ик ту са. По гле дај мо ка рак те ри-
стич не при ме ре. Сти хо ви 4. и 5. Де сан ки ног пре во да:

за стреп њу оног што че ка,
за веч ни не по врат мр твих…

илу стру ју пот пу но пре но ше ње Ту ви мо вог сти ха – 8 сло го ва и 
3 ик ту са. Али у пре во ду ће мо на и ћи и на тро ик ту сни сед ме рац 
(стих 10): „за глу пе, зле и сит не“. На при ме ру 17. и 18. сти ха:

за до сад не, ру жне, без да ра,
за те што не мо гу да усне…

по ка зу је мо тро ик ту сни де ве то сло жни стих. На ру ша ва се, 
да кле, си ла бич ки, али оп ста је ак це нат ски прин цип.

Ову од ли ку Де сан ки ног пре во да „Ли та ни је“ тре ба по себ но 
ис та ћи. У срп ском је тек сту, да кле, уочен ак це нат ски прин цип 
ори ги на ла. Та кав прин цип ни је не по знат ни у Де сан ки ној 

19 Пре ма пољ ским вер со ло зи ма, ик тус се мо же оства ри ти и ан га жо-
ва њем спо ред ног ак цен та (у ре чи ма ду жим од три сло га).
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ори ги нал ној по е зи ји. При ме ра за то има ви ше, а је дан од нај-
бо љих на ћи ће мо у пе сми „Вез“, об ја вље ној нај пре 1932. у По-
ли ти ци, а по том увр шће ној у Но ве пе сме (1936); од укуп но 16 
сти хо ва – 13 су осмер ци, а 3 де ве тер ци (кур зив М. Т./П. Б.):

Пет уса мље ни ца бре за
кроз да љи ну гле дам пла ву,
као гра не сре бр ног ве за
сто је на не ба ру ка ву.
По ви ле дрх та ве ста се
из над ду бо ке про ва ле;
о че му су сно ва ле зна се,
о че му су но ћас сно ва ле…20

У овој пе сми прин цип је тро ак це нат ски (тро ик ту сни) 
стих. Пре ма Га спа ро вље вој ти по ло ги ји то би за пра во био 
тро ик ту сни дољ ник, тј. та кав тро ак це нат ски стих у ко јем се 
број не на гла ше них сло го ва из ме ђу ик ту са кре ће у ра спо ну 
од 1 до 2. У пе сми Вез по сто ји са мо јед но од сту па ње од схе ме 
тро ик ту сног дољ ни ка – по след њи стих: „ро са да је те шка 
па ла“, где има мо струк ту ру тро ик ту сног так то ви ка (тј. сти-
ха чи ји се ме ђу ик ту сни ин тер ва ли кре ћу од 1 до 3 сло га).

Де сан ки ном слу ху је, да кле, су штин ски бли зак ак це нат-
ски прин цип ор га ни за ци је сти ха „Ли та ни је“.

Упра во су нас Де сан ки ни пре во ди из пољ ске по е зи је – 
„Ли та ни је“, али и дру гих Ту ви мо вих, па и не са мо Ту ви мо вих 
пе са ма – под ста кли да обра ти мо па жњу на при су ство тро-
ик ту сног сти ха (дољ ни ка и так то ви ка) у ње ном ори ги нал ном 
пе сни штву. Та ко смо до шли до са зна ња да у ње ној ори ги нал-
ној по е зи ји прак тич но не слу ће ну уло гу игра тон ско на че ло.21

20 ЦД, 1/1, 300.
21 О тон ском сти ху код Де сан ке Мак си мо вић го во ри ли смо пр ви пут 

на сим по зи ју му по во дом 100-го ди шњи це ње ног ро ђе ња (мај 1998), 
а до ра да Жар ка Ру жи ћа „Рит мо ви у ме ђу рат ној по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић“ (Ле то пис Ма ти це срп ске, 1998, 462/1–2, јул–ав густ, 
108–122), где се из вла че исто вет ни за кључ ци, до шли смо тек по што 
су по сло ви око пре ло ма мо но гра фи је би ли у за вр шној фа зи.
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5.
Др жи мо да не би би ло су ви шно за крат ко се за др жа ти на 

пе сми ко ја ра ни је ни је би ла у на шем ви до кру гу – „Пољ ским 
Је вре ји ма“ („Żydom pol skim“) Вла ди сла ва Бро њев ског.

Ова пе сма Бро њев ског из пе ри о да II свет ског ра та, пу на 
искре ног па то са и са о се ћа ња с је вреј ским на ро дом ко ји је 
де лио исти про стор с По ља ци ма, је вреј ским бор ци ма-па три-
о ти ма и очај ни ци ма ко ји су се ла ти ли оруж ја у вар шав ском 
ге ту, бли ска је то на ли те ту Де сан ки них пе са ма из „пољ ског 
ци клу са“, та ко ђе обо је них па то сом ан ти фа ши стич ке бор бе, 
а по себ но ње не пе сме о хо ло ка у сту – „Деч ја ви ти ца у Ошвјен-
ћи му“. Пе сма „Żydom pol skim“ по све ће на је успо ме ни на 
Шму ла Зи гјел бој ма (1895–1943), је вреј ског по ли ти ча ра-со ци-
ја ли сту ко ји је, де лу ју ћи у еми гра ци ји, у Лон до ну, на сто јао 
да из деј ству је по моћ пољ ским Је вре ји ма под не мач ком оку-
па ци јом, а кад му то ни је по шло за ру ком, по сле угу ше ња 
устан ка у вар шав ском ге ту, из вр шио са мо у би ство.

Де сан кин пре вод, об ја вљен у ор га ну Са ве за је вреј ских 
оп шти на Ју го сла ви је Је вреј ски ал ма нах, у књи зи за 1957–58, 
не са др жи из вор ну по све ту – ве ро ват но сто га што је на шем 
чи та о цу име Шму ла Зи гјел бој ма би ло не по зна то и из и ски-
ва ло би до дат на об ја шње ња.

По ре ђе ње ме трич ких ка рак те ри сти ка из вор ни ка и пре-
во да у овом слу ча ју не ће да ти ма те ри ја ла за да ле ко се жне 
за кључ ке, али по ка за ће из ве стан сте пен из ну ђе не пре во ди-
лач ке сло бо де. Си ла бич ки оквир сти ха пољ ског ори ги на ла 
ва ри ра из ме ђу 14 и 17 сло го ва, а пре о вла ђу ју 15- и 16-ер ци. 
Ако се сти хо ви по сма тра ју као тон ски, пре ма ре а ли за ци ји 
ло гич ких ак це на та, он да ће је дан њи хов број ими ти ра ти 
хек са ме тар (6 ик ту са), прем да се ра спон ик ту са мо же кре та-
ти од 4 до чак 7. Стих из вор ни ка нај бли же би се мо гао ока-
рак те ри са ти као сло бод ни (укр ште но) ри мо ва ни. У Де сан-
ки ном пре во ду сти хо ви до би ја ју на кван ти те ту – ва ри ра ју 
из ме ђу 16 и 19 сло го ва; број ик ту са је и ов де у ра спо ну од 
4 до 7, али у пре во ду је упа дљи во ви ше 6-ик ту сних. Срп ска 
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пе сни ки ња осе ти ла је тен ден ци ју да се ис ка зу при до да све-
ча на, еп ска на ра тив ност и на сто ја ла да је одр жи до след ни је 
не го сам тво рац пољ ског тек ста. Но и по ред то га, ме трич ки 
обра зац пре во да од ре ђу је мо као сло бод ни ри мо ва ни стих 
(схе ма ри ме xa xa).

Сми са о не ре ла ци је илу стро ва ће мо на не ко ли ким при-
ме ри ма.

Сти хо ве пр ве стро фе:
Z pol skich mi ast i mi a stec zek nie słychać krzyków roz paczy,
pa dli, jak hu fi ec bo jowy, war szawscy ob ro ńcy get ta...
Sł o wa me we kr wi nur zam, a ser ce w ogromnym pł ac zu,
dla was, o Żydzi polscy, pol ski tu ł aczy po e ta.22

срп ска пе сни ки ња пре но си:
Из пољ ских гра до ва и ва ро ши ца не чу ју се бо ла кри ци,
па ли су као че та бој на вар шав ски за штит ни ци ге та...
Ре чи у кр ви ута пам, а ср це у гор ком пла чу,
због вас, о, Је вре ји пољ ски, ту жи пољ ски по е та.23

Ако би смо тра жи ли фи ло ло шку пер фек ци ју, мо гли би-
смо за ме ри ти на то ме што се пољ ско „roz pacz“ (оча ја ње) из 
пр вог сти ха пре но си као „бол“, док исти ни за во љу пре вод 
у основ ним цр та ма по шту је из вор ну се ман ти ку. У 4. сти ху 
на ћи ће се при мер за li cen tia tran sla ti ca – „pol ski tu ł aczy po e-
ta“ > „ту жи пољ ски по е та“; по сре ди је вр ло ве ро ват но не ра-
зу ме ва ње при де ва „tu ł aczy“ (лу та лач ки), јер стих за пра во 
зна чи: због вас, о пољ ски Је вре ји, (ја) пољ ски пе сник-лу та ли-
ца… Тај пољ ски пе сник-лу та ли ца тре ба ја сно да де мон стри-
ра со ли дар ност По ља ка-пе сни ка са Је вре ји ма, јер де ли про-
клет ство њи хо ве лу та лач ке суд би не. Па ипак, Де сан ка је 
убе дљи во из бо ри ла се би сло бо ду да са чу ва из вор ну ри му 
get ta || po e ta > ге та || по е та.

22 Wł adysł aw Bro ni ew ski, Wi er sze i po e maty. Łódź: Wydaw nic two Li te-
rac kie, 1981, 212.

23 Je vrej ski al ma nah, 1957–1958, 274.
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Би ће још не ко ли ко сми са о них иш ча ше ња ме ђу ко ји ма 
из два ја мо она из ра зи ти ја. На при мер, 8. стих : „i szydzić z 
umi e  ra jących, bez bronnych i pr ze ra żonych“ на ла зи мо у овом 
об ли ку „и да се це ре на са мрт ни ке го ло ру ке и по ра же не“. 
Опет је са чу ва на ри ма żony || pr ze ra żonych пре ма – же не || 
по ра же не, али то је сла бо оправ да ње за пре но ше ње при де ва 
„pr ze ra żony“ (пре стра шен, ис пре па дан) са „по ра жен“…

У јед ном при ме ру гла гол ско вре ме знат но ме ња ори ги-
нал ни ис каз (ст. 11–12):

Syno wie Mac ha be uszów! i wy po tra fi cie umi e rać,
pod jąć bez ci e nia nad zi ei wal kę, we Wr ze ś niu zac zę tą.

У Де сан ки ном пре во ду чи та мо:
Си но ви Ма ка бе ја ца! Зна ће те ви да умре те,
да при хва ти те бор бу у Сеп тем бру без на де жно по че ту.

Ре чи: „i wy po tra fi cie umi e rać“ зна че – и ви сте ка дри да 
мре те. Да кле, пољ ски Је вре ји, уста ни ци из ге та, до ка за ли су 
већ сво јом хра бром по ги би јом да су ка дри да по ло же жи вот 
ма кар и у без на де жној бор би. А срп ски пре вод као да го во ри 
о без на де жној бор би, за по че тој сеп тем бра 1939, али ко ја тек 
тре ба да усле ди. Има ју ћи, ме ђу тим, на уму да је пе сма Бро-
њев ског на ста ла не по сред но по угу ше њу устан ка у ге ту у 
ма ју 1943, нај ве ро ват ни је у Па ле сти ни,24 тј. да је до ко нач не 
по бе де над бе сти јал ним осва ја чем та да пре о ста ја ло још мно-
го бор би, ни ово ло гич ко-гра ма тич ко ис кли зну ће ни је дис-
кре ди то ва ло оп шти сми сао пе сме у Де сан ки ном пре во ду.

Тврд ња из 14. сти ха: „krew pr ze la na nas bra ta“ (бра ти ми 
нас крв про ли ве на) у срп ском тек сту гла си: „про ли ве на је крв 
на шег бра та“. Об лик 3. л. bra ta < bra tać ни је иден ти фи ко ван 
као гла гол, већ као име ни ца брат. Па ипак, сва та пре во ди-
лач ка сло бо да, за хва љу ју ћи не ка квој слут њи ви шег ре да, 
Де сан ки не до пу шта да се без на де жно уда љи од из вор ни ка. 

24 Бро њев ски се бо рио у Ан дер со вој ар ми ји ко ја је 1942. из СССР-а, 
пре ко Ира на, пре ба че на у Па ле сти ну и по том 1943. у Ита ли ју.
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Бра ти мље ње про ли ве ном кр вљу из ме ђу Је вре ја и По ља ка као 
да је већ оба вље но, па је ово по след ње про ли ва ње кр ви пољ-
ског Је вре ји на – про ли ва ње кр ви „на шег бра та“.

На по слет ку, чак и нај ма ње рас по ло же ни кри ти чар пре-
во да мо рао би при зна ти да се, пре но се ћи по след њу стро фа 
Бро њев ског:

Wspólne za ś wi e ci nam ni e bo po nad zbur zo ną War sza wą,
gdy za ko ńczymy zwyci ęst wem kr wawy nasz trud wi e lo let ni:
każdy czł o wi ek otrzyma wol no ść, kęs chle ba i pra wo
i jed na pow sta nie ra sa, najwyżs za: lud zie szlac het ni.

овим ре чи ма:
Јед но не бо ће нам си ну ти из над раз ру ше не Вар ша ве,
кад по бе да кр ва ви на пор ста не да ки ти:
сва ки чо век до би ће сло бо ду, ко мад хле ба и пра во,
и би ће јед на ра са нај ви ша: љу ди пле ме ни ти.

Де сан ка Мак си мо вић са свим ис ку пи ла за сва зна чењ ска 
раз ми мо и ла же ња: у по ен ти по сти же и па тос, и еуфо ни ју, и 
рит ми ку, али на да све – раз го вет ну етич ку по ру ку пе сме 
„Żydom pol skim“ Вла ди сла ва Бро њев ског.

*
Ба вље ње пе снич ким пре во ди ма Де сан ке Мак си мо вић 

ви ше је од тран сла то ло шке ре флек си је. То је све до че ње о 
про жи ма њу две ју пе снич ких при ро да, две ју љу ба ви пре ма 
ре чи, раз ли чи тих по ма ни фе ста ци ји а истих по су шти ни, 
уни вер зал них по свом зна ча ју. Де сан ки ним пре во ди ма из 
пољ ске по е зи је ко је смо ми сту ди ра ли, би ло да је реч о деч јој 
или лир ској, па и без об зи ра на ра зно вр сне не по ду дар но сти 
са ори ги на ли ма, за јед нич ко је то што су истин ска по е зи ја 
на срп ском је зи ку. У ви ше ин ту и тив ном не го ра ци о нал ном 
тра га њу за сми слом, Де сан ка би, чи ни се, пе сме нај пре до-
жи вља ва ла, про пу шта ла их кроз си то вла сти тог пе снич ког 
осе ћа ња и ис ку ства, па за тим – та мо где би на и шла на са зву-
чан пе снич ки кôд – на но во ства ра ла не што што је по где кад 
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и ви ше од пре во да. У по је ди ним слу ча је ви ма те шко је за пра-
во раз лу чи ти та два ства ра лач ка чи на; ако и ни смо од го во-
ри ли на пи та ње где пре ста је пре во ди лач ка кре а ци ја, а где 
по чи ње пе снич ка – укуп ним сво јим ис тра жи ва њем Де сан-
ки них пре во да с пољ ског по ка за ли смо да се та гра ни ца кат-
ка да са свим за ти ре.

6.
Об ја вљи ва њем 2012. го ди не одав но при пре мље ног мо-

ну мен тал ног из да ња Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић, 
осим оду жи ва ња јед ног ве ли ког ду га и до ка зи ва ња да су код 
нас још увек мо гу ћа и кул тур на прег ну ћа, по стиг нут је је дан 
ве ли ки прак тич ни циљ – скра ћен је пут сва ком ис тра жи ва чу 
од би бли о граф ске ин фор ма ци је до тек ста и обр ну то. Ко год 
се у бу дућ но сти бу де ба вио ства ра ла штвом на ше нај ве ће 
пе сни ки ње има ће на јед ном ме сту ве ли ку ве ћи ну оно га за 
чим су прет ход ни ци мо ра ли му ко трп но да тра га ју ро не ћи у 
по жу те ла го ди шта пе ри о дич них из да ња. За то пи сац ових 
ре до ва осе ћа бла гу за вист пре ма они ма ко ји ће тек у пу ном 
ка па ци те ту ко ри сти ти ову не про це њи ву бла го дет.

Ипак, чак ни ме ђу из вр сним књи га ма и из да њи ма не ма 
то га што не би мо гло би ти још бо ље и пот пу ни је. За то – из 
угла те ме ко јом смо се ба ви ли – узи ма мо се би за мо же би ти 
не за слу же но пра во да пред ло жи мо је дан број, по на ма, не о п-
ход них акви зи ци ја.

У 9. то му Це ло куп них де ла – Пре во ди ме ђу пу бли ко ва ним 
Де сан ки ним пе снич ким пре во ди ма, пре ма на шим тре нут-
ним са зна њи ма, не до ста ју:

– Алек сан дер Фре дро – „Ве че ра од гво зде ног кли на“;
– Јан Бже хва – „Го спо дин До ре ми“;
– Јан Бже хва – „Пи та ли ца“ и
– Вла ди слав Бро њев ски – „Пољ ским Је вре ји ма“.
Ва ља ло би за тим ис пра ви ти јед ну на из глед сит ну гре шку 

на ко ју смо ука зи ва ли у ви ше при ли ка и из ван кон тек ста 
Де сан ки них пре во да. Пре зи ме зна ме ни тог пољ ског пе сни ка 
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– ко је се из вор но пи ше Staff – По ља ци чи та ју, а Ср би тран-
скри бу ју као Стаф, а не, пре ма не мач ко ме, Штаф, ка ко је то 
(по гре шно!) учи ни ла и Де сан ка у сво ме из бо ру у Са вре ме ни-
ку. Отац пољ ског пе сни ка Ле о пол да Ста фа, Фран ти шек Стаф, 
био је че шког по ре кла, до се љен у Ла вов по ло ви ном XIX ве ка; 
пре зи ме је сте не мач ке про ве ни јен ци је, али је про шло кроз 
дво стру ки сло вен ски фил тер – нај пре је бо хе ми зо ва но, за тим 
по ло ни зо ва но… За то би би ло ле по да у Це ло куп ним де ли ма 
јед на од нај а трак тив ни јих Де сан ки них тран спо е ти за ци ја, 
пе сма „По хо де“,25 бу де пот пи са на пра вил но тран скри бо ва ним 
име ном – Ле о полд Стаф, ко је би у истом об ли ку до спе ло и 
у са др жај то ма. У на по ме на ма уз тек сто ве – где са да је ди но 
и сто ји ко рект но „Стаф“26 – до вољ но би би ло на по ме ну ти да 
је овај пе сник у Са вре ме ни ку пот пи сан као „Штаф“.

У 10. том, у „Би бли о гра фи ју ли те ра ту ре о Де сан ки Мак-
си мо вић“ ва ља ло би на сва ки на чин увр сти ти рад пољ ске 
сла вист ки ње Ми ли це Ја ку бјец-Сем ко во ве „По е зи ја Де сан ке 
Мак си мо вић у Пољ ској“ (2006),27 у ко јем се да је са жет пре глед 
пре во ди лач ке ре цеп ци је срп ске пе сни ки ње у пољ ској сре ди-
ни. Ов де ће се на ћи чи та ва га ле ри ја пре во ди ла ца ка ко Де-
сан ки ног „пољ ског ци клу са“ ко ји је По ља ци ма, при род но, 
био нај за ни мљи ви ји, та ко и ан то ло гиј ских вр ху на ца на ше 
пе сни ки ње. А ме ђу ње ним пре во ди о ци ма на пољ ски, под се-
ти ће мо, би ла је и по то ња но бе лов ка Ви сла ва Шим бор ска…

Ка да смо спо ме ну ли ове акви зи ци је, на рав но, има ли смо 
на уму евен ту ал ни елек трон ски анекс уз из да ње Це ло куп них 
де ла Де сан ке Мак си мо вић или мо жда ба зу по да та ка за на уч-
ну упо тре бу, јер ће ти раж од 500 па пир них при ме ра ка у на шим 
да на шњим при ли ка ма по тра ја ти сва ка ко још вр ло ду го.

25 Вид.: М. То пић, П. Бу њак, нав. де ло, 102–104.
26 ЦД, 9, 983.
27 Mi li ca Jakóbiec-Sem ko wo wa, „По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић у Пољ-

ској“. 110 го ди на по ло ни сти ке у Ср би ји: Збор ник ра до ва. Бе о град: 
Сла ви стич ко дру штво Ср би је, 2006, 155–164.
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*
Ре ци мо на по слет ку да по сао на те ми „Де сан ка Мак си мо-

вић и По ља ци“ ни из да ле ка још ни је го тов. Ако ни шта дру го, 
оста ју да се про у че пе снич ки пре во ди из ру ко пи сне за о став-
шти не Де сан ке Мак си мо вић, од но сно њи хо ве ва ри јан те и 
ис прав ке ко је је у дак ти ло гра ме ру ком уно си ла на ша пе сни-
ки ња – као је дин ствен про зор у њен пре во ди лач ки свет.

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА КО А У ТОР СКИХ РА ДО ВА 
М. ТО ПИ ЋА И П. БУ ЊА КА 
О ДЕ САН КИ МАК СИ МО ВИЋ И ПО ЉА ЦИ МА
За себ но:
1.  Пољ ски мо ти ви и рит мо ви у тран скрип ци ји Де сан ке Мак си мо-

вић. / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Бе о град: За ду жби на Де-
сан ке Мак си мо вић – На род на би бли о те ка Ср би је – Фи ло ло шки 
фа кул тет, 2001. – стр. 290.

У пе ри о ди ци:
1.  Адам Миц икје вич и Де сан ка Мак си мо вић: на та ла си ма Акер-

ман ских сте па. / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Сла ви сти ка, 
Бе о град, 1999, књ. III, стр. 81–91.

2.  „Ли та ни ја“ Ју ли ја на Ту ви ма и Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке 
Мак си мо вић. / Пе тар Бу њак, Ми ро слав То пић. – Сла ви сти ка, 
Бе о град, 1999, књ. III, стр. 92–103.

3.  Де сан кин Аушвиц. Од пу то пи сног све до чан ства до пе сме о хо-
ло ка у сту. / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Књи жев на исто-
ри ја, Бе о град, 1999 [2000], год. XXXI, бр. 107–108, стр. 33–44.

4.  По е зи ја Ју ли ја на Ту ви ма у пре во ди ма Де сан ке Мак си мо вић. / 
Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Фи ло ло шки пре глед, Бе о град, 
XXVII/2000, 1, стр. 55–69.

5.  Де сан ка Мак си мо вић и Адолф Ди га сињ ски. Три пу то ка за ка 
„Свет ко ви ни жи во та“. / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Збор ник 
Ма ти це срп ске за сла ви сти ку, Но ви Сад, 1998 [2000], св. 54–55, 
стр. 95–118.



307

П. Буњак: О преводима Десанке Максимовић с пољског, још једном

6.  Пољ ска по е зи ја у пре во ди ма Де сан ке Мак си мо вић. / Ми ро слав 
То пић, Пе тар Бу њак. – Де ло Де сан ке Мак си мо вић у то ко ви ма 
срп ске и свет ске књи жев но сти. [Десанкини мај ски раз го во ри, 
књ. 8]. Бе о град: За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2000, стр. 56–74.

7.  Де сан ка Мак си мо вић и Адам Миц кије вич. Пи та ња ин тер тек-
сту ал но сти. / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Фи ло ло шки пре-
глед, Бе о град, XXVII/2000, 2, стр. 73–103.

8.  Де сан ка Мак си мо вић и пољ ска књи жев ност: при ме ри ин тер-
тек сту ал но сти. / Ми ро слав То пић, Пе тар Бу њак. – Збор ник МС 
за књи жев ност и је зик, Но ви Сад, 1999 [2003], књ. XLVII, св. 2–3, 
стр. 285–314.

Pe tar Bu njak (Beogra d)

ON DE SAN KA MAK SI MO VIĆ’S TRAN SLA TI ONS 
FROM PO LISH, ON CE AGAIN

Sum mary
The pa per de als with De san ka Mak si mo vić’s po e tic tran sla ti ons 

from Po lish. It pro vi des an over vi ew of the re sults of co-aut ho rial 
re se arch of Mi ro slav To pić (1937–2012) and Pe tar Bu njak on the 
to pic of a com plex re la tion of the Ser bian po e tess to ward Po lish 
cul tu ral and li te rary he ri ta ge, which was con clu ded in 2001 by 
pu blis hing the bo ok Po lish mo tifs and rhythms in the tran scrip tion 
of De san ka Mak si mo vić. A num ber of the ima gi na ti ve so lu ti ons in 
her po e tic tran sla ti ons from Po lish, espe ci ally con cer ning eup hony 
and the or ga ni za tion of ver se, ena bled the re se ar chers to in di ca te 
so me im por tant phe no me na in her ori gi nal po e try. In ad di tion, the 
aut hor con cen tra tes on a la ter di sco ve red tran sla tion (W. Bro ni ew-
ski’s „To the Po lish Jews“) and, fi nally, pro po ses so me ac qu i si ti ons 
to the Com ple te Works of De san ka Mak si mo vić, pu blis hed in 2012.
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ДО ДА ТАК

Вла ди слав Бро њев ски

ПОЉ СКИМ ЈЕ ВРЕ ЈИ МА
Из пољ ских гра до ва и ва ро ши ца не чу ју се бо ла кри ци,
па ли су као че та бој на вар шав ски за штит ни ци ге та...
Ре чи у кр ви ута пам, а ср це у гор ком пла чу,
због вас, о, Је вре ји пољ ски, ту жи пољ ски по е та.
Не љу ди, већ пси остр вље ни; и не вој ни ци, већ џе ла ти,
до шли су да вас по мо ре: ва шу де цу и же не,
га сом у ко мо ра ма по гу ше, кре чом по ва го ни ма са тру
и да се це ре на са мрт ни ке го ло ру ке и по ра же не.
Али ви сте ди гли ка мен да њи ме уда ри те ми тра ље сца
што на дом се ваш устре мио у бе сном на ле ту.
Си но ви Ма ка бе ја ца! Зна ће те ви да умре те,
да при хва ти те бор бу у Сеп тем бру без на де жно по че ту.
Ево шта тре ба да се уре же у се ћа ње По ља ка:
За јед нич ки су нам дом сру ши ли, про ли ве на је крв на шег бра та,
ве же нас зид ег зе ку ци је, Да хау нас ве же и Ошвен ћим,
сва ки без и ме ни гроб, за твор ска ре шет ка сва ка.
Јед но не бо ће нам си ну ти из над раз ру ше не Вар ша ве,
кад по бе да кр ва ви на пор ста не да ки ти:
сва ки чо век до би ће сло бо ду, ко мад хле ба и пра во,
и би ће јед на ра са нај ви ша: љу ди пле ме ни ти.

Пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић
[Јеврејски ал ма нах 1957–1958, Бе о град: 

Са вез је вреј ских оп шти на Ју го сла ви је, стр. 274]
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Алек сан дра Кор да Пе тро вић (Бе о град)

ПРЕ ПЛИ ТА ЊЕ ДВА ПЕ СНИЧ КА 
СВЕ ТА – ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ 

И ЈА РО СЛАВ САЈ ФЕРТ

Ап стракт: У ра ду се по ста вља те за о бли ско сти по е ти-
ка срп ске пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић и че шког пе сни-
ка Ја ро сла ва Сај фер та. Узи ма ју се у об зир при ме ри успе шних 
Де сан ки них пре во да Сај фер то ве по е зи је као и по ду дар ност 
мо ти ва ко ји су их ин спи ри са ли.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, Ја ро слав Сај ферт, 
Са вре ме на че хо сло вач ка по е зи ја, пре во ди, слич ност лир ских 
мо ти ва.

Ка да је 1984. го ди не швед ски ко ми тет за до де лу Но бе ло-
ве на гра де за књи жев ност до де лио ову зна чај ну на гра ду че-
шком пе сни ку Ја ро сла ву Сај фер ту (Ja ro slav Se i fert, 1901–1986) 
и ти ме ујед но одао при зна ње це ло куп ној бо га тој тра ди ци ји 
че шке ли ри ке, срп ској и ју го сло вен ској јав но сти у ма лој ме ри 
је би ла по зна та ње го ва по е зи ја. До та да ни је по сто ја ло по себ-
но из да ње Сај фер то вих пе са ма на срп ском је зи ку. Јо ван Кр шић 
увр стио је и пре вео за ан то ло ги ју Мо дер на че шка ли ри ка (Бе о-
град, 1930) са мо две пе сме овог пе сни ка, док се у ан то ло ги ји 
че шког пе сни штва ко ју је са ста вио Ми о драг Аша нин под 
на зи вом Зво на сун ца и гро бо ва (За греб, 1958) на шло осам Сај-
фер то вих пе са ма у Аша ни но вом пре во ду. Нај све жи ји и нај-
пот пу ни ји из бор пре во да по е зи је че шког но бе лов ца до та да 
је био об ја вљен у ан то ло ги ји Са вре ме на че хо сло вач ка по е зи ја 
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(Но лит, Бе о град 1962) у из бо ру и са пред го во ром Ја ре Риб ни-
кар, а у пре во ду Ја ре Риб ни кар и Де сан ке Мак си мо вић. У тој 
ан то ло ги ји на ла зи ло се де вет Сај фер то вих пе са ма.

Срп ска пе сни ки ња Де сан ка Мак си мо вић (1898–1993) 
има ла је већ бо га то пре во ди лач ко ис ку ство ка да се при хва-
ти ла иза зо ва да пре пе ва пре во де са че шког Ја ре Риб ни кар. 
Исте го ди не об ја ви ла је сво је пре во де сло ве нач ких, јер мен-
ских и ру ских пе сни ка (Ђор ђе вић 2012: 190–194). Ни је мо гла 
да од би је пред лог Ја ре Риб ни кар ко ја је са ма тер њег че шког 
је зи ка се ман тич ки аде кват но пре во ди ла сти хо ве али јој је 
би ла по треб на по моћ пе сни ки ње да сво јим пре пе вом де ши-
фру је по е ти ке ве ли ких че шких ли ри ча ра и ти ме их при бли жи 
срп ском чи та о цу. Из бор је тре ба ло да осли ка то ко ве че хо сло-
вач ке по е зи је од 20-их до 60-их го ди на 20. ве ка и у ње му су 
се на шле пе сме ше сна ест че шких пе сни ка и јед ног сло вач ког1. 
Из ме ђу оста лих, би ла је за сту пље на и по е зи ја Ја ро сла ва Сај-
фер та. Та ко су се ди рект но су сре ла два по ет ска све та, по е-
ти ке два ве ли ка лир ска пе сни ка ко ји су ства ра ли као са вре-
ме ни ци и обе ле жи ли сло вен ску ли ри ку 20. ве ка. Ипак, њи хов 
су срет де сио се и мно го ра ни је.

Још од по чет ка три де се тих го ди на Де сан ка Мак си мо вић 
је би ла члан ПЕН клу ба, а у ју ну 1938. го ди не, не по сред но 
пред Дру ги свет ски рат, пу ту је у Че хо сло вач ку на кон грес 
ПЕН клу бо ва ко ји се одр жа вао у Пра гу (По по вић 2012: 20). 
Мно го го ди на ка сни је, у аутор ски кон ци пи ра ној збир ци Пра-
зни ци пу то ва ња (Сло во љуб ве, Бе о град 1972) ко ју су чи ни ли 
пу то пи си, пе сни ки ња об ја вљу је текст „Про сла ва сло вач ког 
на ро да“, ко ји је на пи са ла по сле пу то ва ња у Че хо сло вач ку 1947. 
го ди не, а где је би ла као члан де ле га ци је пи са ца Ју го сла ви је. 
По вод је био про сла ва сло вач ког устан ка у Бањ ској Би стри ци, 
а ју го сло вен ска де ле га ци ја об и шла је Бра ти сла ву, сло вач ка 

1 О кон цеп ци ји и на стан ку ове ан то ло ги је ви ше у тек сту А. Кор да Пе-
тро вић: „Де сан ка Мак си мо вић и мо дер на че шка ли ри ка“, Сла ви сти-
ка, књ. 3, Сла ви стич ко дру штво Ср би је, Бе о град 1999, стр. 104–111).
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ме ста и ба ње, али и Праг. У из да њу Це ло куп них де ла на ве де-
но је: „пре ма На по ме ни, текст је био чи тан на Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту 1948. го ди не“ (Бог да но вић 2012: 594). 
Из ме ђу оста лог у овом тек сту би ла је опи са на Де сан ки на успо-
ме на на пред рат ну по се ту Пра гу:

„То ме је под се ти ло на је дан до га ђај из 1939.2 за вре ме 
Све сло вен ског сле та у Пра гу. Ста ди он је био огро ман и дуп ком 
пун. Ула зи ла је јед на по јед на по вор ка омла ди не из свих зе-
ма ља ре дом и све су би ле то пло по здра вље не. Би ло је сва ко ме 
ра до сно на ду ши. Свих за ђе ви ца где их је кад би ло из ме ђу 
брат ских на ро да, свих ту жних успо ме на, не ста ло је. За бо ра-
ви ли се Вел бу жди, Слив ни це, по де ле Пољ ске, раз ми ри це из-
ме ђу Укра ји на ца и По ља ка, Ру са и Укра ји на ца, Ср ба и Хр ва та, 
Ма ке до на ца и Ср ба, Сло ве на ца и Хр ва та.

У том тре ну су у ста ди он ушли Ју го сло ве ни, и на јед ном 
се сав свет, до по след њег чо ве ка, ди гао на но ге и сто је ћи по-
здра вио на шу омла ди ну. Ме ни је увек би ло бо ље кад ја ви ше 
во лим дру ге и у овом ча су сам се пи та ла чи ме смо ово ли ку 
љу бав за слу жи ли. Су зе су ме гу ши ле, и не са мо ме не. А на ша 
омла ди на је про ла зи ла и са ма дир ну та, и са ма за чу ђе на. И док 
се по след њи ред ни је из гу био, на род је пље скао и кли цао.“ 
(Мак си мо вић 2012: 116)

До жи вље но уз бу ђе ње пе сни ки ња је пре то чи ла и у сти хо-
ве пе сме ко ју на во ди мо у це ли ни:

ДВА ДЕ СЕТ ХИ ЉА ДА ДЕ ВО ЈАЧ КИХ РУ КУ
(Са Све сло вен ског сле та у Пра гу 1938. г.)

Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку, ма те рин ски бла ге
не гом по кре те пи шу,
као да су већ ру ке што де цу га је,
ру ке што де цу ни шу.

2 Ов де се пот кра ла гре шка. Све сло вен ски слет у Пра гу одр жан је 
1938. го ди не. Та ко ђе, из би о гра фи је Д. Мак си мо вић по зна то је да 
је 1938. го ди не пу то ва ла у Че хо сло вач ку на кон грес ПЕН клу бо ва. 
Том при ли ком је има ла мо гућ ност да при су ству је овом до га ђа ју.
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Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку
као да не бом зве зде бе ру,
као да не ви дљи ве ста бљи ке са де;
то ће би ти ру ке што по сте ље деч је сте ру,
те де во јач ке ру ке мла де.
То ће би ти ру ке што си но ве бла го си ља ју
и спу шта ју им дла не врх те ме на,
би ће ру ке што се то пло са ви ја ју
кће ри ма око ра ме на.
Два де сет хи ља да мла дих ру ку
у сун ча ном сја ју
у злат не се пре тва ра ју гра не.
То ће би ти ру ке што гре ју, што бра не,
ру ке што не се бич но да ју.
То ће би ти ру ке што с че ла ту жног
ски да ју умор и бо ре,
то би ће дрх та ве ру ке бле де
што по је, што хра не, што дво ре.
То ће би ти ру ке што на пр сти ма
ма те рин ске жу ље ве но се.
Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку
као да љу бав не ком да ју
и љу бав про се. 

(Мак си мо вић 2012а: 505)

Пе сма је об ја вље на у окви ру збир ке Пе сник и за ви чај 
(1939). На дах ну та је сли ком са ста ди о на у Пра гу на ко ме је 
одр жан Све сло вен ски слет 1938. го ди не. Из ве де на ве жба 
де во ја ка са уз диг ну тим ру ка ма ин спи ри ше Де сан ку Мак-
си мо вић да пе ва о њи хо вој мла до сти, бу дућ но сти у ма те-
рин ству, пру жа њу љу ба ви и бри ге. Склад ни плес де во ја ка 
асо ци ра је на сна гу ко ја ће би ти пре то че на у мај чин ску љу бав 
и у пред о дре ђе ну ми си ју пот пу не пре да но сти сво јој де ци. 
Уве жба на де во јач ка те ла и њи хо ве уз диг ну те ру ке ни су пред-
ста вље не као па три от ска или на род на сна га, иако је чи тав 
слет био у зна ку от по ра не мач кој оку па ци ји и до ла зе ћем 
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фа ши зму. Пе сни ки њу ни је на дах нуо со кол ски па три от ски 
дух, већ из во ђе ње де во ја ка ви ди као сна гу искон ског и при-
род ног пру жа ња љу ба ви по ко ле њи ма. Мај чин ска љу бав као 
нај ви ши им пе ра тив.

По сле пу но го ди на Де сан ка Мак си мо вић ће се су сре сти 
са дру га чи јим до жи вља јем пле са жен ских те ла. Би ће то пе сма 
Ја ро сла ва Сај фер та „Игра де во јач ких ко шу ља“ („Ta nec dívčích 
ko šil“) ко ју ће за јед но са Ја ром Риб ни кар пре ве сти за ан то-
ло ги ју Са вре ме на че хо сло вач ка по е зи ја (1962). На во ди мо 
пе сму у пре во ду Ј. Риб ни кар и Д. Мак си мо вић:

ИГРА ДЕ ВО ЈАЧ КИХ КО ШУ ЉА
Су ши се
два на ест де во јач ких ко шу ља,
цвет не чип ке на гру ди ма
као лу ко ви у про зо ру гот ског хра ма.
Го спо де,
спа си ме за ла и по ма ма.
Два на ест де во јач ких ко шу ља
зна че љу бав,
игру не ви них де во ја ка сред сун ча на по ља,
три на е ста ко шу ља, му шка,
зна чи брак,
свр ши ће се не ве ром и хи цем из пи што ља.
Ве тар што стру ји кроз ко шу ље
зна чи љу бав,
слат ки по ве та рац што об у и ма тле,
два на ест те ла ве тро ви тих.
Тих два на ест де во ја ка од ва зду ха
игра на ли ва ди пу ној сја ја,
ве тар им не жна те ла ва ја,
ја ми цу на тр бу ху, бе дра, гру ди,
по гле де мој, бу дан бу ди.
Да им не бих пре ки нуо игру,
под ко ле на ко шу ља кле кох пун жу ди.
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А кад би ко ја од њих па ла,
жељ но сам је кроз зу бе уди сао
и угри зао је за гру ди.
Љу ба ви
ко ју је де мо, ко јом се по ји мо,
раз о ча ра ње
о ком сви сни мо,
љу ба ви
ко ја нас сву да сре таш,
ни шта си
и све ово га све та.
У ве ку кад свет елек три ка ме ња,
дра жи су нам ба ро ви не го кр ште ња,
љу бав се у пне у ма ти ке те ра.
Љу бав ро ман тич на сад је сме шна,
не пла чи, Маг да ле но гре шна.
На да, мо тор цикл, ве ра. 

(Сај ферт 2012: 520–521)

Пе сма „Игра де во јач ких ко шу ља“ при па да Сај фер то вој 
збир ци Го луб пи смо но ша (Poštovní ho lub, 1929), збир ци ко ја 
још оди ше по е ти ком по е ти зма, а ко ју не гу је че шки пе сник 
до 30-их го ди на 20. ве ка. По е ти зам је под сти цао раз и гра ност, 
фан та зи ју, чул ност и не спу та ност мо ти ва. То од го ва ра пе-
снич ком сен зи би ли те ту овог ли ри ча ра. Сај ферт у збир ка ма 
Na vlnách TSF (На та ла си ма Те ле гра фи је без гра ни ца, 1925), 
Slavík zpívá špat ně (Сла вуј ло ше пе ва, 1926) и Poštovní ho lub 
(Го луб пи смо но ша, 1929) не гу је култ чи сте по е зи је, не ма тра-
го ва дру штве них зби ва ња, по е зи ја има за циљ да су ге ри ше 
осе ћај ле по те и ра до ва ња ма лим ства ри ма. Ујед но се осе ћа 
пе сни ко ва на кло ност ка сла вље њу три јум фа тех ни ке пре ко 
мо ти ва би о ско па, ре кла ма, нео на, игре, џе за, бр зих во зо ва, 
пу то ва ња... Умет ност је игра, а пе сни штво је игра има ги на ци-
је и ре чи. Ло гич на зна че ња за ме њу ју сло бод не асо ци ја ци је. 
По не где се осе те сет ни то но ви, из би ја ју за бо ра вље не успо ме-
не или се по ма ља но стал ги ја за мла до шћу.
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Пре вод пе сме ко ја је ушла у на ве де ну ан то ло ги ју је до бар 
при мер ове фа зе Сај фер то вог пе сни штва. Пре но си пе сни ко ву 
на дах ну тост ле по том де во јач ких те ла, че жњу, пу те ност али 
и осе ћа ње се те за не по врат ним вре ме ни ма, ро ман тич ним и 
без сен ке ко ју ства ра жи вот но ис ку ство. Ово је јед на од ње-
го вих нај леп ших пе са ма, те ни је чуд но што је ова Сај фер то ва 
пе сма прет ход но на шла у ан то ло ги ји Зво на сун ца и гро бо ва 
(1958) у пре во ду Ми о дра га Аша ни на. Ни Ја ра Риб ни кар ни је 
мо гла из о ста ви ти ову пе сму из но ве ан то ло ги је, те је она за-
жи ве ла но вим жи во том у но вом пре во ду. А у тај пре вод се 
уме ша ла лир ска ду ша Де сан ке Мак си мо вић.

По ре ђе њем тек сто ва ори ги нал не пе сме и два пре во да, 
до ла зи се до за кључ ка да пре вод Ја ре Риб ни кар, уз Де сан кин 
пре пев, у ве ћој ме ри пре но си ме ло дич ност и лир ски ути сак 
од Аша ни но вог пре во да. Већ у пр вој стро фи у тре ћем и че-
твр том сти ху на и ла зи мо на та кав при мер:
ори ги нал:  ...kvě ti nové krajky na pr sou
         ja ko kružby v ok nech chrámu go tického. 

(Se i fert 1989: 171)
Аша ни нов пре вод: ...чип ке цви је ћа на ње дри ма
   као ко лу то ви на про зо ри ма гот ских 

ка те дра ла. 
(Aša nin 1958: 114)

Де сан кин пре пев: ...цвет не чип ке на гру ди ма
   као лу ко ви у про зо ру гот ског хра ма. 

(Сај ферт 2012: 520)

Де сан ка осе ћа лир ску има ги на ци ју пе сни ка, док Аша нин 
пре во ди „ме ха нич ки“. У Аша ни но вом пре во ду се при ме ћу-
ју и се ман тич ке гре шке. Нпр. „dvanáctero po vě trných těl“, 
Аша нин пре во ди као „два на ест ти је ла од зра ка“, док Де сан-
ка као „два на ест те ла ве тро ви тих“. Ка ко се ко шу ље су ше на 
ве тру, он да су то ве тро ви та те ла, а не те ла од зра ка/ва зду-
ха. Ка да Сај ферт по ми ње „zklámání o kterém všic hni sníme“, 
Де сан ка то пра вил но пре во ди као љу бав но „раз о ча ре ње о 
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ко ме сви са ња мо“, док Аша нин ме ња зна че ње пре во де ћи као 
„об ма но, ко ју сви ду бо ко у се би но си мо“.

Аша ни нов пре вод је по не ка да до сло ван, док Де сан ка до 
ср жи осе ћа Сај фер тов уз дах:
ори ги нал:   Pa ne,
   opa truj mne ode všec ho zlého. 

(Se i fert 1989: 171)
Аша ни нов пре вод: Го спо де,
   чу вај ме од сва ког зла. 

(Aša nin 1958: 114)
Де сан кин пре вод: Го спо де,
   спа си ме за ла и по ма ма. 

(Сај ферт 2012: 520)

Циљ овог по ре ђе ња ни је ана ли за ва ља но сти два пре во да, 
већ по твр да те зе да је Де сан ка су штин ски осе ћа ла Сај фер тов 
лир ски свет. У пре во ду се њи хо ви лир ски све то ви пре по зна-
ју, иако сли ка игре де во јач ких те ла Де сан ку асо ци ра на ма те-
рин ску љу бав, а Сај фер та на љу бав ну по жу ду. Док је пи са ла 
пе сму „Два де сет хи ља да де во јач ких ру ку“, си гур но јој ни је 
би ла по зна та Сај фер то ва пе сма. У по ме ну том пу то пи су „Про-
сла ва сло вач ког на ро да“, опи су је ка ко су оби ла зи ли че хо сло-
вач ке књи жа ре и пр ви пут се упо зна ва ли са њи хо вим пе сни-
ци ма: „Ка кав стид! Ту на сто-две ста ки ло ме та ра да ле ко од нас 
жи ве та кви пи сци, та ко бли ског на ро да, а ми њи хо ве књи ге 
тек са да от кри ва мо“ (Мак си мо вић 2012: 115). Чак и из бор Сај-
фер то вих пе са ма за по ме ну ту ан то ло ги ју са чи ни ла је Ја ра 
Риб ни кар, тра же ћи са ве те од че шког пе сни ка Ви ле ма За ва де, 
са ко јим је би ла у при ја тељ ским од но си ма3. Су срет два пе сни-
ка до го дио се по сред но, а Де сан ки ни успе шни пре пе ви го во-
ре о чи ње ни ци да су њи хо ве по е ти ке би ле слич не. Два пе сни-
ка су про шла пут од пред рат не по е зи је по све ће не со ци јал ним 

3 Ви ше о то ме у тек сту А. Кор да Пе тро вић, „Пи сма Ви ле ма За ва де 
Ја ри Риб ни кар“ (Сла ви сти ка, књ. 14, Сла ви стич ко дру штво Ср би-
је, Бе о град 2010, стр. 62–68).
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мо ти ви ма, обо је су то ком ра та пи са ли ро до љу би ве и ан га жо-
ва не сти хо ве, а пе де се тих го ди на се ура ња ју у су бјек тив не, 
лир ски до жи вље не сли ке, у ин тим ну лир ску по е зи ју. Упра во 
та да су њи хо ве по е ти ке нај слич ни је, пре по зна ју се за јед нич ки 
мо ти ви о ко ји ма пе ва ју. То су де тињ ство, род ни крај, раз го вор 
са при ро дом, стреп ња пред спо зна јом про ла зно сти, раз ми-
шља ње о ко нач но сти и смр ти. На том пре ђе ном пе снич ком 
пу ту мо жда је Сај ферт ви ше екс пе ри мен ти сао, про грам ски 
тра гао за но вом есте ти ком (као што је то слу чај у ње го вом 
по е ти стич ком пе ри о ду), док је по е зи ја срп ске пе сни ки ње би ла 
ви ше ан га жо ва на, али ни је дан од њих ни је се ни ка да уда љио 
од су бјек тив ног ли ри зма. Рас пе ва ност, ме ло дич ност и до за 
на ив но сти у ста ву пре ма све ту, као и су штин ски оп ти ми зам 
два пе сни ка, ла ко на во де на по ре ђе ње њи хо вих по е ти ка.

Због то га Де сан ка са то ли ко успе ха пре во ди Сај фер то ву 
пе сму „Ста ри ча сов ник“ (Sta ro městský or loj) из збир ке Ка ме ни 
мост (Ka menný most, 1944). Осе ти ла је пе сни ко ву ме лан хо ли-
ју, раз ми шља ње о про ла зно сти вре ме на. Уоста лом и са ма је 
не кад ста ја ла ис под тог по зна тог пра шког са та и мно го го ди на 
ка сни је га се се ћа ла. Се ћа ју ћи се по се те Бер ну, Де сан ка пи ше:

„Ста ли смо оча ра ни пред, са хат-ку лом из 16. ве ка, ко ја 
по ка зу је по ло жај сун ца, ме се ца, пла не та и зве зда; ко ја бе ле-
жи ме се це и не де ље. То је јед на од нај леп ших гра ђе ви на у 
Бер ну пред ко јом не са мо де ца и не са мо стран ци че ка ју ка да 
ће ча сов ник по че ти да от ку ца ва, ка ко би ви де ли фи гу ре ко је 
се пре то га ја ве „на ку ли“. Слич на ми слим да по сто ји у Пра гу.“ 
(Мак си мо вић 2012 б: 280)

Ово се ћа ње је за пи са но 1978. го ди не, пе сни ки ња има 
осам де сет го ди на и као кроз ма глу на до ла зи асо ци ја ци ја на 
пра шки Ор лој. Да ли је то са мо обич на успо ме на ту ри сте или 
се при се ти ла Сај фер то ве пе сме ко ју је пре во ди ла пет на е стак 
го ди на ра ни је? Пе сни ки ња је пре пе вом ус пе ла да до ча ра ри-
там и ме ло дич ност Сај фер то вих сти хо ва ко ји пре но се ути сак 
от ку ца ва ња сред њо ве ков ног пра шког астро ном ског са та 
пра вил ним по на вља њем по след њег сти ха у стро фи:
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Над зна ци ма зо ди ја ка пти ца
прх ну ка да плу га оштри ца
под гру дом ње зи но гне здо сло ми
па не ма куд да ле ти до му
– па не ма куд да ле ти до му. 

(Сај ферт 2012: 527)

У сре ди ни са та је астро ном ски ци фар ник, а ис под ка-
лен дар ска пло ча на ко јој су при ка за ни астро ло шки ци клу-
си, по ло жај Сун ца и Ме се ца, као и њи хо ве ме не. Из над са-
та су два про зо ра на ко ји ма се у пра вил ним вре мен ским 
раз ма ци ма по ја вљу ју фи гу ре два на ест апо сто ла. Око са та 
су сим бо лич не би сте Фи ло зо фа, Астро но ма, Хро ни ча ра, 
Ту ге, Не ча сти вог и Ан ђе ла. Пе сник раз ми шља о про ла зно-
сти вре ме на:

Вре ме што ру ши мо сто ве, ду ге
ти хо ко пер је ноћ них со ва
има кључ од ра до сти, ту ге,
осме ха де вој ке, пла ча удо ва. 

(Сај ферт 2012: 526)

Про ла зност га под се ћа и на смрт:
...Бес плат но Хе рон не ће да ве сла,
чун крај оба ле још че ка...
... Са мо зво ни, ту жи, смр ти, та ко
због про ла зне се кун де. 

(Сај ферт 2012: 526)

И Де сан ка у збир ци Ни чи ја зе мља (1979) об ја вљу је пе сму 
„Сун ча ни ча сов ник“ где на и ла зи мо на ње но раз ми шља ње 
о смр ти:

СУН ЧА НИ ЧА СОВ НИК
Док их гле дам,
сун ча ног ча сов ни ка ка заљ ке ми ле;
а скло пим ли на миг очи,
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ве ли ка ши ро ко кро чи,
а ма ла је кан да, он де где је би ла.
Ко ли ко ли ће се још обр ну ти пу та
ве ли ка, и с му ком је до сти за ти ма ла
док у дру ге не кре нем лу ке?
Да ли ће обе ра ши ри ти
или увис ди ћи ру ке
да ме по не су до но вих оба ла? 

(Мак си мо вић 2012в: 594)

По но во за јед нич ки мо тив и лир ске по е ти ке ко је се пре-
пли ћу. Пе сник и пе сни ки ња су по ми ре ни са про ла зно шћу, 
иш че ку ју пре ла зак на „но ве оба ле“, а на то их под се ћа ју от-
ку ца ји ча сов ни ка. Не мо же би ти ре чи о ди рект ном угле да њу 
или ути ца ју, али по сред на ин спи ра ци ја си гур но је по сто ја ла. 
Слич ност ин спи ра ци ја на ла зи мо у су штин ској слич но сти 
два пе снич ка све та.

Ова квих при ме ра би мо гло би ти још. По сто ји ве ли ка слич-
ност у на чи ну на ко ји по сма тра ју свет, се ћа ју се де тињ ства, 
бо ре са вла сти тим стра хо ви ма или па те за про ху ја лом мла до-
шћу. Обо је не гу ју ме ло ди чан стих, ста вља ју ак це нат на ри там 
пе сме и ни ка да не од у ста ју од чи стог ли ри зма. Би ли су са вре-
ме ни ци, про шли кроз ви хо ре слич них исто риј ских и умет-
нич ких пре ви ра ња и до не кле раз ли чи то у њи ма оп ста ја ли. 
Де сан ка је у сво јој сре ди ни би ла при зна та и сла вље на, а Сај-
ферт јед но вре ме из оп штен из зва нич них то ко ва че шке по е-
зи је али ка сни је на гра ђен ве ли ким свет ским при зна њем. Ипак, 
обо је су сте кли епи тет „нај ве ћег“ ли ри ча ра сво га вре ме на.

До су сре та њи хо вих по е ти ка до шло је пре ко Де сан ки них 
пре пе ва Сај фер то ве по е зи је. Чул ност и ме ло дич ност по е зи-
је че шког пе сни ка мо гла је на срп ски је зик пре не ти са мо 
слич на пе снич ка ду ша. Због то га оста је ве ли ка пра зни на у 
чи ње ни ци да тих пре во да ни је би ло ви ше. Са Ја ром Риб ни кар 
Де сан ка је за на ве де ну ан то ло ги ју пре ве ла све га де вет пе са-
ма Ја ро сла ва Сај фер та.
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Alek san dra Kor da Pe tro vić (Beogra d)

IN TER WE A VING OF TWO PO E TIC WORLDS – 
DE SAN KA MAK SI MO VIĆ AND JA RO SLAV SAJ FERT

Sum mary
Ja ra Rib ni kar and De san ka Mak si mo vić ha ve tran sla ted ni ne 

lyric po ems writ ten by Ja ro slav  Saj fert for the ant ho logy Con tem-
po rary Czec ho slo va kian Po e try (No lit, Bel gra de, 1962). That was 
the first di rect con tact of the two po e tic worlds, of the po e tics of 
two ma jor lyric po ets who we re con tem po ra ri es and mar ked the 
Slo ve ne lyric po e try of the 20th cen tury. The ir less di rect con tact 
exi sted in the form of si mi lar mo tifs which in spi red them. The 
exam ple of such con nec tion is pre sen ted thro ugh De san ka’s lyric 
po em „Twenty tho u sand ma i den hands“ (1939) and Saj fert’s lyric 
po em „The play of ma i den shirts“ (1929), tran sla ted at a la ter da te 
by the Ser bian po et for the abo ve men ti o ned ant ho logy. By com-
pa ri son of the De san ka’s tran sla tion of the lyric po em with the 
ear li er tran sla tion ma de by Aša nin, it is no ti ce a ble that she cle arly 
felt Saj fert’s lyric world. The ir lyric worlds are re cog ni sa ble in the 
tran sla tion, even tho ugh the play of the ma i den bo di es re minds 
De san ka of mot herly lo ve and Saj fert of lust of the lo vers.

Anot her exam ple of si mi la ri ti es of the po e tic mo tifs may be 
fo und in De san ka’s lyric po em „Sun dial“ (1979) and Saj fert’s „Old 
clock“ (1944), al so tran sla ted for the ant ho logy. It is yet anot her 
pro of of ma jor si mi la ri ti es in the way how the se two po ets ob ser ve 
the world, re mem ber the ir child hood, fight aga inst the ir own fe ars 
or ac he for long lost youth. Both of them no u rish a me lo dic ver se, 
pay mo re at ten tion to the rhythm of the po em and ne ver gi ve up 
on pu re lyric ex pres si on.
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Људ ми ла По по вић (Бе о град)

ТРА ЖИМ ПО МИ ЛО ВА ЊЕ 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 

И „ТРА ЖИМ КА ЖЊА ВА ЊЕ“ 
ИВА НА СВИ ТЛИЧ НОГ 
– ДИ ЈА ЛОГ ПЕ СНИ КА1

Ап стракт: У ра ду се раз ма тра ин тер тек сту ал ни ди ја лог 
из ме ђу Де сан ке Мак си мо вић и укра јин ског пе сни ка – ди си-
ден та, пред став ни ка по кре та 60-их, Ива на Сви тлич ног ко ји 
је пре во дио по е зи ју срп ске пе сни ки ње и по све тио јој пе сму. 
На осно ву тек сту ал не ана ли зе тек сто ва пе са ма и пре во да, 
од но сно на сло ва, по све та и ко мен та ра, као и пи са ма Ива на 
Сви тлич ног у кон тек сту би о би бли о граф ских чи ње ни ца, из-
но си се прет по став ка о то ме да је Де сан ка Мак си мо вић на-
пи са ла пе сму „Гла сник“ (1968) као од го вор на пе сму Сви-
тлич ног „Тра жим ка жња ва ње“ ко ју је он упу тио пе сни ки њи 
за њен се дам де се ти ро ђен дан.

Кључ не ре чи: Де сан ка Мак си мо вић, Иван Сви тлич ни, 
ин тер тек сту ал ни, „Тра жим по ми ло ва ње“, „Гла сник“, укра-
јин ски, ди си дент, по крет 60-их.

1 Рад је на стао у окви ру На уч но и стра жи вач ког про јек та 177022 
„На род на кул ту ра Ср ба из ме ђу Ис то ка и За па да“, ко ји фи нан си-
ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли-
ке Ср би је.
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О зна ча ју по е зи је и са ме по ја ве Де сан ке Мак си мо вић за 
по крет 60-их – кул тур ни, етич ки и фи ло зоф ски фе но мен у 
Укра ји ни, али и у це лој Евро пи, ко ји је био под стак нут ег зи-
стен ци ја ли стич ким схва та њем нео п ход но сти су прот ста вља-
ња ми сле ће кре а тив не лич но сти ап сурд ним ко лек тив ним 
кри те ри ју ми ма „до зво ље ног“, већ смо има ли при ли ке да 
пи ше мо (По по вић 2000; 2007: 139–146). У на ве де ним тек сто-
ви ма, ме ђу тим, из о стао је осврт на ин тер тек сту ал ни ди ја лог 
пе сни ки ње са јед ном од во де ћих лич но сти укра јин ског кул-
тур ног по кре та 60-их, књи жев ним кри ти ча рем, пе сни ком и 
пре во ди о цем Ива ном Сви тлич ним. При ре ђи ва ње и штам-
па ње Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у 10 то мо ва је сте 
сја јан по вод да се о то ме про го во ри јер ми ну ци о зност са ко-
јом су у њи ма пре зен то ва ни тек сто ви, као и ко мен та ри у 
ве зи са њи ма, омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да пра ти на ста ја ње 
по је ди них де ла у кон тек сту свог вре ме на те уви ди ин тер тек-
сту ал не ве зе ка ко уну тар са мог опу са, та ко и на ре ла ци ји са 
ства ра ла штвом дру гих срп ских књи жев ни ка, али и пред-
став ни ка дру гих кул ту ра. Исти ни за во љу, да је у Це ло куп на 
де ла ушла и пре пи ска Де сан ке Мак си мо вић, сва ка сум ња у 
мо гућ ност по гре шног за кљу чи ва ња у ве зи са за сно ва но шћу 
тврд ње о ин тер тек сту ал ном ди ја ло гу ко ји чи ни те му овог 
ис тра жи ва ња би ла би от кло ње на. С об зи ром на објек тив не 
окол но сти пре пи ска ни је са чу ва на, сто га ће мо се осло ни ти 
ис кљу чи во на књи жев не тек сто ве и па ра тек сту ал не еле мен-
те (по све те, на по ме не, ко мен та ре књи жев ни ка) ко ји, уоста лом, 
и тре ба да бу ду основ ни пред мет ана ли зе књи жев ног исто-
ри ча ра и кри ти ча ра, али и на по зна ва ње оп штих при ли ка у 
ко ји ма су ства ра ли пе сни ци.

Иван Сви тлич ни (20. IX 1929 – 25. XI 1992), укра јин ски 
књи жев ник – ди си дент, спа да у во де ће књи жев не кри ти ча ре 
ко ји су за јед но са пе сни ци ма, пи сци ма и ли ков ним умет ни-
ци ма, обе ле жи ли укра јин ску кул ту ру 20. ве ка и ушли у ње ну 
исто ри ју као но си о ци фе но ме на ко ји је ка сни је до био име 
„кул тур ни пре по род 60-их“. Ро ђен 1929. го ди не, по ре клом 
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из се о ске по ро ди це са ју га Укра ји не (Лу ган ска област), при-
па да оним под ви жни ци ма у укра јин ској кул ту ри ко ји су 
сна гом свог та лен та и пре све га огром ним ра дом не са мо смо-
гли да се ви ну у сам врх ин те лек ту ал не ели те сво га до ба, већ 
га обе ле жи ли сво јим при су ством, да ли му пе чат и за у век оста-
ли у се ћа њу са вре ме ни ка као љу ди без ко јих би то вре ме из-
гле да ло ин те лек ту ал но и мо рал но оси ро ма ше но. Сви тлич ни 
је шко ло ван на Хар ков ском уни вер зи те ту, на ко ме су та да пре-
да ва ли уче ни ци ве ли ког сло вен ског фи ло ло га Алек сан дра 
По теб ње, пи сао је по е зи ју још на сту ди ја ма, али с об зи ром на 
ви со ке кри те ри ју ме ко је је ис ти цао у ве зи са књи жев ним де-
ли ма сво је пе сме сма трао је не са вр ше ним и ни је их об ја вљи вао. 
У пот пу но сти се по све тио пи са њу по е зи је ка сни је, за вре ме 
два на е сто го ди шње ро би је на ко ју је био осу ђен због ан ти  со-
вјет  ске про па ган де.

Иван Сви тлич ни је ушао у укра јин ску кул ту ру на тзв. 
та ла су ото пље ња, ко ји је за пљу снуо со вјет ску кул ту ру на кон 
кри ти ке Ста љи но вог кул та на 20. кон гре су ко му ни стич ке 
пар ти је Со вјет ског Са ве за одр жа ном 1956. го ди не. Уред ник 
у во де ћем књи жев ном ча со пи су Дњи про, са рад ник Ин сти-
ту та за књи жев ност Укра јин ске ака де ми је на у ка, Сви тлич ни 
1962. го ди не по ста је је дан од ини ци ја то ра ства ра ња Клу ба 
кре а тив не омла ди не ко ја је, за јед но са слич ним цен тром у 
дру гом укра јин ском гра ду Ла во ву, по ста ла сре ди ште свих 
кул тур них де ша ва ња у Укра ји ни (Ба тен ко 2003). Већ у пр вим 
кри тич ким тек сто ви ма ко је об ја вљу је у књи жев ној пе ри о ди-
ци, нпр. „Пи та ње те о ри је по ет ске сли ке“ („Пи тан ня те о рії 
по е тич но го обра зу“, Віт чи зна 6, 1957), „По е зи ја и фи ло зо-
фи ја“ („По е зія і фі ло со фія“, Лі те ра тур на га зе та 74, 19. 09. 
1958) на сто ји да ре ши ди ле му око соц ре а ли стич ког ту ма че ња 
основ них књи жев но те о риј ских пој мо ва ко је се очи глед но ни је 
по ду да ра ло са ње го вим ста вом, и по ста вља ви со ке стан дар-
де пред укра јин ску књи жев ност (есеј „Чо век до ла зи на се ло“, 
(„Лю ди на при ї зди ть на се ло“, Віт чи зна 4, 1961) у же љи да је 
осло бо ди од ша блон ских соц ре а ли стич ких обе леж ја, ожи ви 
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и при бли жи нај бо љим оства ре њи ма свет ске књи жев но сти. 
Иако се у пр вим тек сто ви ма аутор по кат кад и по зи вао на 
„марк си стич ко-ле њи ни стич ка на че ла“ на уч не кри ти ке, што 
је би ло оп шти пред у слов да рад угле да све тлост да на, мла ди 
Сви тлич ни, са свим ис прав но у њи ма оце њу је сво је вре ме и 
ус по ста вља ве зу из ме ђу ње га и стре ља ног пре по ро да 30-их 
у Укра ји ни2: „Но во оце њи ва ње вред но сти до ла зи са сва ким 
исто риј ским за о кре том. За нас је та кав дру штве но-исто риј-
ски пре лом, као што је по зна то, на стао по сле XX и XXII пар-
тиј ског кон гре са, ка да су на ро ду би ли вра ће ни це ли ду хов ни 
кон ти нен ти ко ји су му би ли од у зе ти за вре ме кул та лич но-
сти. Отад је по чео пе ри од пре о сми шља ва ња ду хов не кул ту-
ре на шег на ро да пе ри о да два де се тих – три де се тих го ди на... 
(текст „Уочи исто риј ско-књи жев не син те зе“ – „На пе ре дод ні 
істо ри ко-лі те ра тур но го син те зу“, Дні про 12, 1964; Сві тлич ний 
2012: 603). Сви тлич ни за и ста ве ру је у мо гућ ност пре о сми-
шља ва ња кри те ри ју ма умет нич ке вред но сти у та да шњој 
Укра ји ни. Ње го ва иро ни ја и сар ка зам ка да је у пи та њу оце-
на оп штих ме ста у по је ди ним књи жев ним де ли ма са вре ме-
ни ка, али и у псе у до на уч ним мо но гра фи ја ма, ни су ште де ли 
ни ко га. Исме вао је уско гру дост, за ту ца ност на уч ни ка ко ји 
би под ви дом на уч не ана ли зе књи жев ног де ла гу би ли вре ме 
бро је ћи у ње му за ме ни це и при де ве („Хар мо ни ја и ал ге бра“; 
„Гар мо нія і ал ге бра“, Дні про, 1965). Са дру ге стра не, пр ви је 
пре по зна вао пра ве та лен те, по др жао је не са мо по чет нич ке 
пу бли ка ци је мла дих пе сни ка у Укра ји ни по пут Ива на Дра ча, 
Ми ко ле Вин хра нов ског, Ли не Ко стен ко и др. ко ји су ка сни је 
обе ле жи ли сво је вре ме (текст „У пе снич ком ко смо су. По ле-
мич ке на по ме не о пе сни штву мла дих“ – „У по е тич нім ко смо-
сі. По ле міч ні но тат ки про по е зію мо ло дих“, Дні про, 1962), већ 
и укра јин ске пе сни ке из Њу јор ка, чи је је ства ра ла штво би ло 
под стак ну то кул тур ним вр тло гом ко ји је ко ви тлао по чет ком 

2 О стре ља ном пре по ро ду 30-их у Укра ји ни ви ди у мо но гра фи ји Фо-
ку сна пер спек ти ва укра јин ске књи жев но сти (По по вић 2007: 49–58).
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ше зде се тих у Укра ји ни (есеј „Но ве пе сме. Не пе ри о дич но из-
да ње тзв. њу јор шке гру пе“ – „Но ві по е зії. Не пе рі о дич не ви-
дан ня так зва ної нь ю й орк сь кої гру пи“). Пред сво је са вре ме-
ни ке – књи жев ни ке Иван Сви тлич ни је ис ти цао пре све га 
мо рал не зах те ве ин те лек ту ал ца ко ји уви ђа ап сурд ност по е-
ти ке соц ре а ли зма ко ја ве ли ча ко лек тив но и ни по да шта ва 
ин ди ви ду ал но, што је би ло у скла ду са оп штом тен ден ци јом 
пред став ни ка ше зде се тих ка ус по ста вља њу но вих естет ско-
-етич ких вред но сти у умет но сти, али и у жи во ту.

Ме ђу тим, Хру шчо вље ва по ли ти ка „ото пља ва ња“ већ од 
1963. го ди не до жи вља ва пре о крет да би се уско ро пре тво ри ла 
у сво ју су прот ност, што је ре зул ти ра ло хап ше њи ма ин те лек-
ту а ла ца. Иван Сви тлич ни је био пр ви пут ухап шен 1965. го-
ди не, али је по сле осам ме се ци пу штен на сло бо ду као „со ци-
јал но без бе дан еле мент“. На кон гу бит ка по сла и пе ри о да 
за бра не об ја вљи ва ња ње го вих ра до ва, сле ди дру го хап ше ње 
Ива на Сви тлич ног по чет ком 1972. го ди не. Овај пут га осу ђу-
ју на 12 го ди на – од то га на 7 го ди на при нуд ног ра да у ло го ру 
и 5 го ди на про гон ства. Иван Сви тлич ни је ро би јао у ло го ри-
ма Перм ске обла сти. Био је је дан од ли де ра по кре та от по ра, 
уче ство вао је у свим ак тив ним ак ци ја ма про те ста, пи сао пе-
сме, пре во дио, ства рао ло гор ску хро ни ку и ор га ни зо вао ње но 
до ста вља ње на сло бо ду, штрај ко вао је гла ђу, што је уни шти ло 
ње го во здра вље. Због из у зет не чвр сти не и не по ко ле бљи во сти 
био је по знат као „са вест ро би ја ша“. Остао је не са ло мив до 
кра ја. Ни су га осло бо ди ли ни кад је до био ин султ, 1981. го ди-
не. Пре жи вео је са мо за хва љу ју ћи на по ри ма сво је су пру ге 
ко ја му се при дру жи ла у про гон ству. На кон из др жа не це ло-
куп не ка зне, 1983. го ди не, био је осло бо ђен. Због ло шег здрав-
стве ног ста ња по по врат ку у Ки јев ни је мо гао да на ста ви свој 
књи жев ни рад, ни ти да ак тив но уче ству је у дру штве ном 
жи во ту. Три по след ње го ди не свог жи во та ни је мо гао да го-
во ри, про вео их је не по кре тан. Тек 1990. по стао је члан удру-
же ња пи са ца Укра ји не, а умро је 1992. у Ки је ву. Иза се бе је 
оста вио књи гу пе са ма, пре во да и књи жев них есе ја Ср це за 



Над целокупним делом Десанке Максимовић

328

ри ме и мет ке (Сер це для ку ль і для рим, Ки їв: Ра дян сь кий пи-
сь мен ник) ко ја је иза шла за пе сни ко вог жи во та, 1990. го ди не, 
као и пост хум но об ја вље ну збир ку Имам са мо реч (У ме не – 
ті ль ки сло во, Хар ків: Фо ліо, 1994).

Од Бах ти но вог по сту ли ра ња те зе о ди ја ло гич но сти и 
по ли фо нич но сти тек ста и ње го ве те о ри је при мар них и се-
кун дар них ко му ни ка тив них жан ро ва (Бах тин 1929/1994; 
1979), про у ча ва ње књи жев ног тек ста пре те жно је усме ре но 
ка уоча ва њу у ње му ин тер тек сту ал них ве за ко је се из два ја ју 
ка ко на ни воу са мог тек ста, та ко и на па ра тек сту ал ном ни воу 
(мо то, по све та, пред го вор, ко мен тар и сл.). По се бан об лик 
ин тер тек сту ал них ве за пред ста вља пре вод, пре пев, адап та-
ци ја, ва ри ја ци ја и слич на об ра да при мар ног књи жев ног тек-
ста, где се но во на ста ли текст по сма тра као „но ви ори ги нал“ 
(Си би но вић 2009). Као ре зул тат тек сту ал не ин тер ак ци је на 
свим ни во и ма – ин тер ном, па ра тек сту ал ном и екс тер ном, 
мо же се из дво ји ти хи пер текст ко ји са др жи ка ко еле мен те 
при мар ног тек ста (или тек сто ва), та ко и де ло ко је је де ли мич-
но или у це ли ни под стак ну то при мар ним тек стом. У по је ди-
ним слу ча је ви ма се кун дар ни текст иза зи ва код ауто ра при-
мар ног тек ста ре ак ци ју у об ли ку но вог књи жев ног тек ста и 
та ко на ста је кре а тив ни ди ја лог ко ји пред ста вља за про у ча-
ва о це, уко ли ко би ва пре по знат, пра ви би сер.

Из ме ђу Де сан ке Мак си мо вић и Ива на Сви тлич ног по-
сто јао је кре а тив ни ди ја лог на свим из дво је ним ни во и ма. 
Иван Сви тлич ни, по не сен са гла сјем фор ме, са др жи не и по-
е ти ке ци клу са о ко јој је го во ри ла са ма пе сни ки ња3, али и 

3 Има се у ви ду оце на ко ју је пе сни ки ња да ла свом де лу при ли ком 
ин тер вју и са ња за но ви не По бје да 1965. го ди не: „Зби ља је у мо јој 
по след њој збир ци ’Тра жим по ми ло ва ње’ и мо тив нов, и нов је 
на чин ком по зи ци је, и ре чи су при ла го ђе не мо ти ви ма да ле ко ви ше 
не го у ко јој ра ни јој мо јој књи зи. До го ди ло се оно нај по жељ ни је: 
об лик и са др жај су сли ве ни, јед но дру го ис ти чу и до пу њу ју. Ја на 
то ни сам обра ћа ла па жњу пи шу ћи, на мет ну ло се то као са мо од 
се бе. Кад сам при ме ти ла куд ме ву че ин спи ра ци ја, и све сно сам 
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по ду дар но шћу мо рал ног ста ва ко ји бра ни Де сан ка Мак си-
мо вић у ци клу су Тра жим по ми ло ва ње, пре во ди из бор из 
по то њег на укра јин ски је зик, за тим пи ше пе сму „Тра жим 
ка жња ва ње“ и ша ље га Де сан ки Мак си мо вић за њен 70. ро-
ђен дан, док је пе сни ки ња, ка ко има мо оправ да не раз ло ге да 
прет по ста ви мо, ре а го ва ла на тај из не над ни по здрав пе смом 
„Гла сник“ ко ју об ја вљу је 26. ма ја 1968. го ди не, де сет да на 
на кон што је на пу ни ла 70 го ди на, у По ли ти ци са над на сло-
вом „Из нај но ви је ли ре“ (По ли ти ка, 65, 19626, 26. 5. 1968). 
Ка сни је је пе сма ушла у Са бра на де ла из 1969, где је сме ште-
на у тре ћем то му ме ђу „но ве пе сме“ (стр. 255), док је у Са бра-
ним пе сма ма, ко ја су до жи ве ла шест из да ња, уне та у 3. том 
Пе са ма ван збир ки (стр. 304–305). У нај но ви јем из да њу Це ло-
куп них де ла, пе сма се на ла зи у 2. то му, ме ђу Пе сма ма ван 
збир ки (ЦД 3, стр. 297, ко мен тар стр. 373).

Пе сма „Гла сник“ до не кле је за го нет на и ми стич на, оди-
ше они рич ном по е ти ком. Као у сну ја вља се пе сни ки њи гла-
сник, ко ња ник на вран цу са тру бом од ба кра, ко ји као да се 
ис крао са плат на Па је Јо ва но ви ћа Про гла ше ње Ду ша но вог 
за ко ни ка од но сно Кру ни са ње ца ра Ду ша на (1900). Ду шан 
Ве ли ки и ње го во до ба се при том ниг де не по ми њу, али је 
пе сма про же та алу зи ја ма на сред њи век. У њој ја сно ви ди мо 
гла сни ка ко ји под се ћа на про то ве сти ја ра Ни ко лу Бу ћа, ко ји 
пре ма за ми сли Па је Јо ва но ви ћа чи та на по ме ну тој сли ци 
цар ску про кла ма ци ју, али и ано ним ног тру ба ча на вран цу са 
исте сли ке ко ји при зи ва јав ност ка ко би се огла си ла но ва ца-
ре ва за по вест. Ту су ка ме ни тр го ви и уски со ка ци сред њо ве-
ков ног гра да, ажда ја ко ја се у хро но то пу бај ки сме шта у до ба 
ко је пре по зна је мо као сред њи век и нај зад, ло ма ча, ко ја се 
при пре ма по вел мо жи ној на ред би за пе сни ки њу.

по не го ва ла ово при до ра ђи ва њу“ („Ја сам во ље ни роб са мо ће“, 
раз го вор са Б. Бо ге ти ћем, По бје да, 22, 2406, 1. мај 1965, у: М. Р. Бле-
чић, Де сан ка Мак си мо вић жи вот пра ћен пе смом, Бе о град: Дел та 
прес, 1985, стр. 107).
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По ста вља се пи та ње, ко је вел мо жа ко ји би био во љан да 
спа ли пе сни ки њу је ре ти ка и због че га? Од го вор се кри је у по ме-
ну тој пе сми Ива на Сви тлич ног „Тра жим ка жња ва ње“. Пе сник 
је на пи сао пе сму под стак нут мо рал ном хра бро шћу же не ко ја 
се усу ди ла да диг не глас у за шти ту осу ђе них, про тив за ко на, а 
са мим тим про тив др жа ве и ње ног Бо гом да тог су ве ре на и 
по слао је пе сни ки њи као по клон за њен 70. ро ђен дан. Иван 
Сви тлич ни у мар ту 1968. го ди не пре во ди по е зи ју Де сан ке Мак-
си мо вић, о че му са зна је мо из ње го вог пи сма упу ће ног укра-
јин ском књи жев ни ку, пре во ди о цу Ле су Та њу ку од 11.03.1968: 
„... Са да имам мно го по сла – и због хо но ра ра (ин тер не ре цен-
зи је, лек то ри са ње), и за сво ју ду шу. У ме ђу вре ме ну сам са мо 
при ват но ли це... Шта пре во диш са да? Ја пре во дим Де сан ку 
Мак си мо вић, же ли мо4 да на пра ви мо збир ку (Сві тлич ний 2003)“. 
По ми ња ње хо но ра ра, као и ша љи ва на по ме на да је тре нут но 
„при ват ник“ упу ћу ју на то да је Сви тлич ни остао без за по сле-
ња, док ре чи „пре во дим за сво ју ду шу“ све до че да пе сник пре-
во ди у том тре нут ку књи жев ни ке ко ји су му ду хов но бли ски. 
По ми ња ње Де сан ке Мак си мо вић у том кон тек сту по твр ђу је 
чи ње ни цу да је срп ска пе сни ки ња би ла ме ђу оми ље ним ауто-
ри ма Сви тлич ног ко ји пре во ди ње ну по е зи ју на укра јин ски 
је зик ме ђу пр ви ма (1967. го ди не у ча со пи су Все свит (4: 104–105) 
об ја вљен је пр ви из бор из ли ри ке Де сан ке Мак си мо вић у пре-
во ду на укра јин ски је зик За ха ра Хон ча ру ка). Иван Сви тлич ни, 
као што сле ди из на ве де ног ци та та, имао је на ме ру да из да у 
пре во ду збир ку по е зи је Де сан ке Мак си мо вић. На жа лост, та 
за ми сао ни кад ни је би ла оства ре на јер се то ме ис пре чи ло 
ду го го ди шње про гон ство где је Сви тлич ни био ли шен мо-
гућ но сти да на ба ви срп ски реч ник, о че му са зна је мо из ње-
го ве пре пи ске. За вре ме ро би је у урал ском ло го ру Сви тлич ни 
ви ше пу та по ми ње у пи сми ма тек сто ве Де сан ке Мак си мо вић 

4 Ка да пи ше ми, Сви тлич ни очи глед но ми сли на се бе и су пру гу 
ко ја је, као што се ви ди из ка сни је пре пи ске, по ма га ла пе сни ку 
око при ку пља ња тек сто ва и сл.
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ко је му је до пре ма ла су пру га, жа ли се да их не до би ја и од ла-
же рад на пре во ди ма због од су ства срп ског реч ни ка. Иван 
Сви тлич ни у пи сми ма на зи ва пе сни ки њу по име ну – Де сан-
ка, без пре зи ме на, као што је на зи вао сво је при ја те ље чи ја је 
име на че сто ко ди рао ка ко им не би на шко дио. На ве шће мо 
ци та те из ње го вих пи са ма, ка ко би смо по твр ди ли да то ком 
це ле 1974. го ди не Сви тлич ни, упр кос при ли ка ма у ло го ру, не 
од у ста је од иде је да пре во ди по е зи ју Де сан ке Мак си мо вић:

13. 01. 1974. „...Пи шеш да си ми по сла ла Де сан ки не пе сме. 
Јед ном сам их до био. Ко ли ко пу та си их сла ла?“ (Сві тлич-
ний, 2001: 80);
10. 02. 1974. „Од свих пи са ма ко је си по сла ла до био сам 
са мо она са тек сто ви ма на ру ском је зи ку. Тек сто ве на стра-
ним је зи ци ма још про ве ра ва ју, али су већ обе ћа ли да ћу 
их по сле до би ти. Од њих сам до био пре два да на са мо не-
ко ли ко пе са ма Бже хве и Де сан ке“ (Сві тлич ний 2000: 50);
10. 02. 1974. „Де сан ку још ни сам пре во дио јер не мам реч-
ник, а без реч ни ка пла шим се да не на пра вим не ку гад ну 
гре шку, реч ник сам већ по ру чио од не ко ли ко књи жа ра. 
Ра ни је или ка сни је ћу пре ве сти и њу, и Бо дле ра, да кле 
на ста ви да ша љеш“ (2001: 91–92);
25. 02. 1974. „Нај зад сам до био ори ги на ле Бо дле ра (бр. 7, 
8, 14, 15, 17, 18) и Де сан ке (бр. 13–18, 24–24, 30–33, 40, 59, 
63). Де сан ку без реч ни ка не ри зи ку јем да пре во дим јер 
и јед на по гре шно схва ће на реч мо же све по ква ри ти. Са 
Бже хвом је јед но став ни је: ако не бу дем знао не ку пољ ску 
реч, не ће би ти те шко да са знам пре вод...“ (2001: 94–96);
28. 03. 1974. „При ме тио сам да ме ни, и не са мо ме ни, те же 
иду пре во ди кла сич ног сти ха – и у том сми слу Де сан ку 
би ми би ло мно го за ни мљи ви је да пре во дим, али без 
реч ни ка не смем ри зи ко ва ти да се ла тим чак нај ја сни јих 
и нај јед но став ни јих ства ри“ (2001: 107);
9. 06. 1974. „До био сам од те бе не ко ли ко пе са ма Де сан ке, 
али се не усу ђу јем да их пре во дим без реч ни ка. Са пољ ског 
мо гу и без реч ни ка, а са срп ског се не усу ђу јем (2001: 131);
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04. 08. 1974. „Пе сме Бже хве, Де сан ке и Бо дле ра, ко је си 
одав но по сла ла, ни су сти гле ни при бли жно све. Ина че 
се оне ду го про ве ра ва ју, ја ко ду го, по не кад и три ме се ца, 
а не ке сти жу и ра ни је – ве ро ват но ту је ва жно ко ји је је-
зик ори ги на ла, а мо жда има и дру гих раз ло га, те шко је 
ре ћи... (2001: 145);
5. 09. 1974. „Ју че сам до био го ми лу пи са ма – 45. по ре ду 
и шест пи са ма са ори ги на ли ма пе са ма (Де сан ке, Бо дле-
ра, Не зва ла, За храд ни че ка, Бже хве), не ке од њих си по-
сла ла још у мар ту, иако су ду го пу то ва ла, при ма о цу су 
нај зад сти гла... Са да не са мо да имам шта да пре во дим, 
већ мо гу и да би рам. Пр вен ство би мо гла до би ти Де сан-
ка, али се не усу ђу јем без реч ни ка“ (2001: 163).

По след ње пи смо, од 5.09.1974, на пи са но је за вре ме штрај-
ка гла ђу ко ји је тра јао 56 да на, као и бо рав ка у са ми ци, од-
но сно у бол ни ци на при нуд ној ис хра ни. На кон то га, 21.09. 
Сви тлич ног су по сла ли у ки јев ски КГБ, где је бо ра вио ме сец 
да на – од 15.11. до 15.12.1974, на кон че га га по но во ша љу у 
ло гор, на Урал. По след ње пи смо у ко јем по ми ње пре во де са 
срп ског да ти ра но је 02.12.1974. „А Бе ран же ми се не пре во ди. 
Са че ка ћу већ Де сан ку па и Бже хву тре ба да до ве дем до до брог 
ста ња (2011: 199). На кон то га, Сви тлич ни ви ше не по ми ње 
Де сан ки не пе сме већ се окре ће пр вен стве но пре во ђе њу фран-
цу ске по е зи је. Чи ње ни ца да у нај те жем пе ри о ду сво је ро би-
је, у пе ри о ду штрај ка гла ђу, Иван Сви тлич ни ми сли на по е-
зи ју Де сан ке Мак си мо вић и да је јој пред ност у од но су на 
дру ге пе сни ке све до чи да је за ње га пе сни ки ња би ла мно го 
ви ше не го ко ле ги ни ца по пе ру, он је у ње ној по е зи ји ви део 
не што што је одр жа ва ло у жи во ту и ње га са мог – не по ко ле-
бљи ву ве ру у мо рал но са вр шен ство чо ве ка.

Као што са зна је мо из ра ни је пре пи ске, пе сме из ци клу са 
Тра жим по ми ло ва ње Иван Сви тлич ни пре во ди у мар ту 1968. 
(в. ци тат из пи сма од 11.03.1968), пре Ми хај ла Љво ви ча ко ји 
је об ја вио свој из бор из тог ци клу са у ча со пи су Все свит за 
1973. го ди ну (З ци клу „Про шу по ми лу ван ня“, пер. М. Ль во вич, 
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Все світ, 1973, 2, 94–99). Да кле, Сви тлич ни је у вре ме ка да је 
пре во дио пе сме из ци клу са Тра жим по ми ло ва ње већ до жи вео 
пр во хап ше ње (30.08.1965.) пре ма оп ту жби за ан ти со вјет ску 
аги та ци ју и про па ган ду, од ле жао осам ме се ци у за тво ру и био 
пу штен због та ла са про те ста ко ји је усле дио на кон ње го вог 
хап ше ња јер је ужи вао огро ман ауто ри тет ме ђу сво јим са вре-
ме ни ци ма. На кон хап ше ња био је от пу штен са по сла, а ње-
го ва де ла ни су мо гла да се об ја вљу ју, сто га је био при мо ран 
да об ја вљу је под умет нич ким псе у до ни ми ма и окре нуо се 
пре во ђе њу ка ко би обез бе дио се би усло ве за пре жи вља ва ње. 
Ме ђу тим, пр ви пут пре во ди пе са ма из ци клу са Тра жим по ми-
ло ва ње (осам пе са ма) угле да ли су све тлост да на тек 1990. го-
ди не, у је ди ној књи зи ко ја је об ја вље на у Укра ји ни за ауто ро-
вог жи во та Ср це за мет ке и ри ме (Сер це для ку ль і для рим, 
1990, стр. 209–217), а пун из бор из по е зи је Де сан ке Мак си мо-
вић од 13 пе са ма об ја вљен је по сле пе сни ко ве смр ти у збир ци 
Имам са мо реч (У ме не – ті ль ки сло во, 1994, стр. 192–200) где 
је пр ви пут увр ште на и пе сма „Тра жим ка жња ва ње“ (исто, 
стр. 64). На ве де не књи ге са др же пе сме ко је су пре те жно на-
ста ле за вре ме пе сни ко ве дру ге, два на е сто го ди шње, ро би је, 
али и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти и фран цу ске по-
е зи је, на ко ји ма је Сви тлич ни не у мор но ра дио то ком це лог 
ства ра лач ког жи во та, као и књи жев на кри ти ка, због ко је је 
по стао култ на лич ност 60-их го ди на. У пе ри о ду од 1966. до 
1971. Иван Сви тлич ни ни је мо гао да на ђе по сао и, иако је био 
под стал ном при смо тром ор га на без бед но сти, ак тив но се 
ба вио „са ми зда том“. Упра во у та кав из у зет но ком пли ко ван 
пе ри од свог жи во та он по све ћу је ве ли кој да ми сло вен ске по-
е зи је пе сму по во дом ње ног 70-го ди шњег ју би ле ја и ша ље је 
пе сни ки њи, о че му све до чи на по ме на уз пе сму „Тра жим ка-
жња ва ње“: „Ова пе сма Ива на Сви тлич ног је на пи са на и упу-
ће на Де сан ки Мак си мо вић по во дом ње не 70-го ди шњи це“ 
(Сві тлич ний 1994: 64).

У ори ги на лу пе сма је на сло вље на „Тра жим ка жа нь а ва-
ньє“, при че му је у ћи ри лич ном тек сту на пра вље но не ко ли ко 
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гре ша ка ко је су усло вље не ка ко од су ством срп ског сло ва „њ“ 
на ма ши ни за ку ца ње ко ју је ко ри стио пе сник, та ко и очи-
глед ним из о стан ком по мо ћи ср би ста, тј. пе сник се осло нио на 
сво је вла сти то зна ње срп ског је зи ка ко ји је из у чио са мо стал-
но. Ме ђу тим, оно што за и ста при вла чи па жњу ис тра жи ва ча 
је сте под на слов пе сме „Лир ска до ја ва на Де сан ку Мак си мо вић 
ко ја је по ди гла ру ку на Ду ша нов за ко ник“. У кон тек сту то тал-
них хап ше ња у сре ди ни укра јин ске ин те ли ген ци је ко ја су се 
углав ном осла ња ла на мон ти ра не до ја ве, са ма реч „до ја ва“ 
до би ја са свим дру ги сми сао и упу ћу је на вре ме у ко јем је жи-
вео пе сник, као и на то да га је у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић 
при ву кло упра во то да се пе сни ки ња „по бу ни ла про тив ре-
жи ма“, ис ту пи ла про тив јед но у мља и дик та та у нај оп шти јем 
сми слу те ре чи. За ње га је Де сан ка Мак си мо вић би ла ди си-
дент у оном сми слу у ко јем је та реч ушла у упо тре бу по чев 
од 60-их го ди на 20. ве ка, а од но си ла се на опор ту ни сте – ин-
те лек ту ал це у зе мља ма ко му ни стич ког бло ка.

Пе сник по чи ње пе сму обра ћа њем ца ру Ду ша ну, иро нич-
но опо на ша ју ћи жа нр до ја ве и рит мо-ме ло диј ски под ре ђу ју-
ћи га сти ху Де сан ке Мак си мо вић у ци клу су Тра жим по ми-
ло ва ње: Ца ре Ду ша не,/ му дри и моћ ни,/ бу ди смо трен и 
па жљив:/ на Тво је ин те ре се,/ на за ко не и власт Тво ју веч ну,/ 
охо ла Де сан ка,/ тво ја по да ни ца,/ по чи ни ла је лир ску агре си ју. 
Не мој да те за ва ра – на ста вља пе сник – да је же на не жна и 
сла ба./ Од ње увек ис хо ди све зло у др жа ви. За тим Сви тлич ни 
по бра ја атри бу те због ко јих су у сред њем ве ку сла ли же не на 
ло ма чу – ту су не до зво ље на ле по та, ђа во ља при влач ност, али 
и ма ги ја ре чи и ан ти др жав не ча ри ко је алу ди ра ју на тре ну так 
ко ји пре жи вља ва сам пе сник ко ји је био оп ту жен за ан ти др-
жав ну де лат ност због сво је ре чи. Да кле, лир ски до у шник 
при зи ва ца ра да по ша ље пе сни ки њу на ло ма чу јер је то са мо 
при вид но да се она за ла же за по ми ло ва ње, љу бав и сло гу, 
же на као же на, али шта је бри га да про па да власт/ и зри бу-
на/ и што се по ти ру за ко ни. Ка зни је без ми ло сти – иро ни ше 
пе сник –/охо лу,/ да не сле де/ пре ступ ни при мер тај кме ти./ 
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Са се ци бу ну у ко ре ну!/ Јер ако по пу стиш ишта –/ и од вла сти 
Тво је / и од Тво јих за ко на/ не ће оста ти ни шта.

Иван Сви тлич ни ни је на пи сао мно го пе са ма са по све том, 
има их де се так. То су по ет ска обра ћа ња сво јим нај бли жим 
– су пру зи и се стри, из про гон ства, али и по сла ни це при ја те-
љи ма, са бор ци ма у по кре ту 60-их – Во ло ди ми ру Си мо нен ку, 
Ва си љу Сту су, Ев хе ну Свер стју ку, ко ји су би ли, као и сам Сви-
тлич ни, жр тве ре пре са ли ја. Мо рал на чи сто ћа и прин ци пи јел-
ност же на ко ји ма је по све ћи вао пе сме би ле су за ње га пра ва 
ин спи ра ци ја, јер су то осо би не ко је је пе сник по себ но не го-
вао. Би ле су то же не – књи жев ни це, кри ти ча ри, ли ков не умет-
ни це, али и су пру ге ко је су пра ти ле сво је му же ве у про гон-
ству; пе сник их је на зи вао – Ја ро слав не, по узо ру на исто и ме ни 
лик из сред њо ве ков ног Сло ва о Иго ро вом по хо ду. Де сан ка 
Мак си мо вић се укла па у тај низ мо рал но уз ви ше них лич но-
сти јер је „по крет 60-их био зна ча јан не то ли ко због сво јих 
естет ских или фи ло зоф ских већ због мо рал них ре зул та та“ 
– ка ко је ис та кла Ми хај ли на Ко цју бин ска, књи жев ни кри-
ти чар, пред став ни ца по кре та 60-их, ко јој је Сви тлич ни та-
ко ђе по све тио пе сму, у пред го во ру ње го вој збир ци Имам 
са мо реч (Сві тлич ний 1994: 6). Мо рал но су прот ста вља ње 
га же њу ин ди ви дуе у свим об ли ци ма – отво ре ним и при кри-
ве ним, Иван Сви тлич ни је це нио из над све га, сто га га је при-
ву кла Де сан ка Мак си мо вић, и као лич ност, и као пе сни ки ња, 
и за то јој пи ше по све ту као још јед ном свом са бор цу про тив 
ре жи ма, и у то ме је сте уни вер зал ност ње не по е зи је ко ја не 
зна за гра ни це, за кон крет но вре ме и про стор.

За ни мљи во је да су се ме ђу пе сма ма из ци клу са Тра жим 
по ми ло ва ње ко је је пре вео Иван Сви тлич ни на шле пе сме „За 
охо ле“ и „За је ре ти ке“ ко је су пр ви пут об ја вље не у Књи жев-
но сти (8, 36, 4, 1963, стр. 302–303) са над на сло вом Из лир ске 
ди ску си је с Ду ша но вом за ко ни ком, а за тим ни су ушле ни у 
из вор но из да ње збир ке Тра жим по ми ло ва ње, ни ти у про ши-
ре но – у окви ру 3. то ма Са бра них де ла или 3. то ма Са бра них 
пе са ма (ви ди ко мен та ре у ЦД 2: 360). То све до чи о то ме да је 
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Иван Сви тлич ни пра тио срп ску пе ри о ди ку и из ње је са знао 
за ци клус, та ко ре ћи, у ње го вом на ста ја њу. На то упу ћу је и 
син таг ма лир ска ди ску си ја из над на сло ва из бо ра у Књи жев-
но сти за 1963. го ди ну, ко ја ће ка сни је „од јек ну ти“ у син таг ми 
Сви тлич ног „лир ска до ја ва“ ко јом ће аутор иро нич но озна-
чи ти сво ју пе сму „Тра жим ка жња ва ње“. С об зи ром на чи ње-
ни цу да је Иван Сви тлич ни био во де ћи књи жев ни кри ти чар 
у вре ме ка да су пе сме об ја вље не у Књи жев но сти, 1963. го ди не, 
та ква упу ће ност у са вре ме не то ко ве сло вен ских књи жев но-
сти из ко јих је мно го пре во дио (ме ђу пре ве де ним пе сни ци ма 
су и Ју ли уш Сло вац ки, Нор вид Ци при јан, Отон Жу пан чич, 
али и пе сни ци ко ји су та да би ли ма ње по зна ти укра јин ским 
чи та о ци ма – над ре а ли сти Сло вак Ште фан Жа ри и Чех Ви-
тје слав Не звал, бли зак по е ти ци укра јин ских „ше зде сет ни ка“ 
сло вач ки пе сник Ру фус Ми лан, че шки пе сни ци – Фран ти шек 
Ха лас или Јо зеф Хан слик, ко ји је де би то вао 1961. го ди не, као 
и та да још са свим мла ди бе ло ру ски пе сник Ри гор Ба ра ду лин) 
са свим је оче ки ва на. У ве зи са чи ње ни цом да се Сви тлич ни 
при ли ком пре во ђе ња осла њао на свој из бор из по е зи је Де-
сан ке Мак си мо вић из раз ли чи тих из во ра (пе ри о ди ке и збир-
ке Ми рис зе мље) је и на чин на ко ји су пе сме у пре во ду уком-
по но ва не – по сле „Про гла са“ („Ма ні фест“) сле де пе сме „За 
зе мљу ку да вој ска про ђе“ („За зе млю, ку ди ві й сь ко йде“), „За 
охо ле“ („За пи ха тих“), „О же нид би си на“ („Про си но ве одру-
жен ня“), „О др жав ној имо ви ни“ („Про дер жав не ма й но“), 
„За ка лу ђе ра“ („За чен ця“), „О ме ро па ху“ („Про смер да“), „За 
ва жне“ („За ста теч них“), „О си ро тој ку дељ ни ци“ („Про вбо-
гу пря лю“), „За је ре ти ке“ („За єре ти ків“), „За пе сни ки њу, 
зе мљу ста рин ску“ („Зе млю, на й стар шу між по е тес“), „О пра-
шта њу“ („Про про щ ен ня“), док се из бор за тва ра пе смом „Жао 
ми је чо ве ка“ („Лю ди ну жа ль ме ні“) ко ју је Де сан ка Мак си-
мо вић на пи са ла 1940. го ди не, а увр сти ла је у збир ке „Пе сник 
и за ви чај“ (1946) и ка сни је Ми рис зе мље (1955) (ви ди ко мен-
та ре ЦД 1: 777). Ова по след ња збир ка нај ве ро ват ни је је би ла 
до ступ на и Ива ну Сви тлич ном ко ји је иза брао пе сму „Жао 
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ми је чо ве ка“ за крај из бо ра из ци клу са Тра жим по ми ло ва ње 
јер она не са мо да је идеј но бли ска тим пе сма ма, већ и нај бо ље 
од сли ка ва оп шти ху ма ни стич ки тон це лог ци клу са. Осим 
то га сти хо ви из те пе сме бли ски су ста ву са мог пре во ди о ца 
ко ји је ви ше крат но ис ти цао да ни је дан циљ не оправ да ва сред-
ства, па ни нај у зви ше ни ји, и осе ћао от пор пре ма га же њу ин-
ди ви дуе у ко лек тив ном за но су као ап сурд ном из вр та њу сва ке 
иде је. У пред го во ру по ме ну тој збир ци Ср це за мет ке и ри ме 
Иван Дзју ба, је дан од во де ћих пред став ни ка по кре та ше зде-
се тих у Укра ји ни, при ме ћу је да Иван Сви тлич ни на пу ту ка 
укра јин ском па три о ти зму ко ји је био јед на од од ли ка тог по-
кре та, ни је по ла зио од на ци о нал ног сен ти мен та и емо ци ја, 
већ од уни вер зал них ху ма ни стич ких пој мо ва и вред но сти 
(Дзју ба 1990: 3–21). Сто га у пре во ду пе сме „Жао ми је чо ве ка“ 
Сви тлич ни из ра жа ва и свој основ ни став ко ји ни је оди сао 
про вин ци ја ли змом већ уни вер зал ном иде јом пре по зна ва ња 
жи во та као нај ве ће вред но сти.

Лич ност и де ло Ива на Сви тлич ног ве ро ват но нај бо ље 
од сли ка ва ње го ва про грам ска пе сма „Ја сам ди си дент“ („Я – 
ди си дент“) ко ју је на пи сао на ро би ји. Пе сма је са звуч на пе сми 
„Де ка дент“ (1896) ко ју је на пи сао ве ли ки укра јин ски пе сник 
Иван Фран ко. По узо ру на Фран ко ве За твор ске со не те (Тю-
рем ні со не ти, 1889), на пи са не за вре ме ње го вог ро би ја ња у 
аустриј ском за тво ру, Иван Сви тлич ни пи ше сво је Со не те иза 
ре ше та ка (Ґра то ва ні со не ти), а у пе сми „Ди си дент“ опо на ша 
Фран ков стих – пе то стоп ни јамб, и ко ри сти ре че ни цу Я – ди-
си дент у функ ци ји стро фич ке ана фо ре, као што је то учи нио 
Фран ко са ре чи ма Я – де ка дент. Реч „ди си дент“ ти ме по ста је 
цен трал на иде ја ове про грам ске пе сме ко ја по пут Фран ко вог 
Де ка ден та од сли ка ва естет ски кре до пе сни ка. Док Фран ко у 
сво јој пе сми гнев но опо ни ра кри ти ча ру ко ји га је на звао де-
ка ден том на кон об ја вљи ва ња лир ског ци клу са, Сви тлич ни 
при хва та жиг „ди си дент“ ко ји, иако је у ло го ру, осу ђен од 
стра не моћ ни ка али и го ми ле, му чен и зло ста вљан, са по но сом 
но си као „пле мић ку ти ту лу“. Пе сма, иако је не до ра ђе на – на 
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по је ди ним ме сти ма су про пу ште ни сти хо ви, ис пе ва на је „у јед-
ном да ху“, у њој се на шло све што је во ди ло пе сни ка у ње го вој 
ис трај ној бор би – јав но од ри ца ње ве ре у „жи ве бо го ве“, су-
прот ста вља ње се бе „ов ца ма“ ко је се „у кр ду“ кла ња ју идо ли ма 
у њи хо вим но вим хра мо ви ма, иза зи ва ње чу ва ра „са ми тра-
ље зи ма и не мач ким ов ча ри ма“ ко ји су спрем ни да ки ди шу на 
пе сни ка на нај ма њи знак по бу не, по ми ња ње не ча сних су до ва 
где осу ђу ју ча сне и, из над све га, ве ра да ће ње го ва реч, је ди но 
чи ме се пе сник мо же су прот ста ви ти моћ ни ци ма и њи хо вим 
пси ма, на кра ју ипак по бе ди ти, јер та реч „ипак вре ди“ не што, 
за кљу чу је пе сник, ако га чи тав чо пор чу ва: Имам са мо реч... 
Са том сам реч ју ди си дент. Су прот ста вља ње ре чи јед но у мљу, 
дик та ту ри и јед но вла шћу, „це ђе ње из се бе ро ба кап по кап“ 
је сте су шти на пој ма „ди си дент“ по Сви тлич ном и у том сми-
слу он пре по зна је ци клус Тра жим по ми ло ва ње као по е зи ју 
бли ску ди си дент ској, а са му Де сан ку Мак си мо вић ви ди као 
ван вре мен ског ди си ден та, на ко га пи ше сво ју „лир ску до ја ву“ 
сред њо ве ков ном моћ ни ку Ду ша ну Сил ном.

Пе сни ки ња, по све му су де ћи, до би ја че стит ку, пре по зна-
је скри ве ни сми сао ре чи, мо жда је по ма ло и упла ше на иро-
ни јом и отво ре ним ве зи ва њем ње ног етич ког и мо рал ног 
ван вре мен ског ста ва за кон кре тан тре ну так на ко ји не дво сми-
сле но упу ћу је реч „до ја ва“, а мо жда је то и за ба вља. У сва ком 
слу ча ју, чи ње ни ца је да је де сет да на по сле ње ног ро ђен да на, 
да кле на кон што је до би ла пе сму Ива на Сви тлич ног, у По ли-
ти ци об ја вље на пе сма „Гла сник“ ко ја се те мат ски, идеј но и 
си жеј но пре пли ће са пе смом „Тра жим ка жња ва ње“. Су ви ше 
мно го по ду дар но сти да би се мо гло го во ри ти о слу чај но сти. 
Де сан ка Мак си мо вић би ра за сво ју пе сму, по све му су де ћи 
ре пли ку, фан та стич но-они рич ни жа нр пе сме – слут ње, пе сме 
– ме ди та ци је у ко јој до ла зи до из ра жа ја ње но за пре па шће ње 
оним што је њој оста ло не по зна то а за шта сви оста ли зна ју: 
Из гле да,/ ме не се та вест ти че:/ љу ди ме гле да ју/ стра вич но и 
га ну то,/ не ки већ пла чу,/ не ки там но обла че ру хо,/ по ти ште-
ни љу то,/ не ки се све те;/ јед на ру ка ми за тва ра ухо/ да не 
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слу шам –/ ве ро ват но сам осу ђе на на ло ма чу. У на ве де ној га-
ле ри ји при ја те ља/не при ја те ља на шли су се сви – и ухо де, и 
они ко ји са о се ћа ју и они ко ји се пла ше, али и они ко ји су по-
ти ште ни љу то, а та ква љу та по ти ште ност ма ски ра на у иро-
ни ју и је сте основ на од ли ка пе сме Ива на Сви тлич ног. Иван 
Сви тлич ни че сто при бе га ва иро ни ји и сар ка зму у сво јој по е-
зи ји. Ње гов оми ље ни пред став ник фран цу ске по е зи је из ко је 
је нај ви ше пре во дио био је Бе ран же.

За ни мљи во је да исте го ди не ка да пи ше сво ју по све ту 
Де сан ки Мак си мо вић Сви тлич ни пре во ди и фран цу ског пе-
сни ка Пје ра Жа на де Бе ран жеа (1780–1857). Као сва ки од го-
вор ни пре во ди лац ко ји про у ча ва ства ра ла штво књи жев ни ка 
чи ја де ла пре во ди ка ко би што вер ни је до ча рао ори ги нал, 
Сви тлич ни пи ше текст „На род је био ње го ва му за. Реч о Бе-
ран жеу“ („На род був його му зою.Сло во про Бе ран же“, 1968). 
Ви со ко оце њу ју ћи ства ра ла штво и, пре све га, де мо кра ти зам 
и прин ци пи јел ност пр вог фран цу ског на род ног пе сни ка, Иван 
Сви тлич ни на во ди у тек сту оне ци та те из Бе ран жеа ко је су 
ин спи ри са ле и ње га са мог: „Не са мо ства ра ла штвом већ и 
жи во том Бе ран же је те жио да пру жи при мер ре во лу ци о нар-
не до след но сти и бес ком про ми сно сти. „По сто је тре ну ци – го-
во рио је он – ка да и нај скром ни ји чо век мо ра са пре те ра ном 
па жњом да се оп хо ди пре ма свом до сто јан ству.“ Те ре чи су 
би ле ре че не та да ка да је због свог ства ра ла штва био дру ги пут 
кри вич но го њен, а ње го ви при ја те љи су те жи ли да спре че 
су ђе ње. „Не – про те сто вао је Бе ран же – мо ја је оба ве за пред 
са мим со бом, пред дру штвом, чак пред адво ка том да про те-
сту јем про тив то га. Што се ти че пре су де и ми ни мал не ка зне, 
че му то? За што је то то ли ко ва жно за ме не? Што бу де би ла 
ве ћа ка зна, то ве ћу мр жњу про бу ди ће она у на ро ду про тив 
ње них ин спи ра то ра“ (Сві тлич ний 2012: 299–300). Из овог од-
лом ка по ста је ја сно чи ме је хра њен сто и ци зам Сви тлич ног. 
Пе сник је сма трао да ће ње го ва ка зна про бу ди ти оста ле, ко ји 
жи во та ре, не спо соб ни да за у зму прин ци пи је лан став. Ка да 
се то ипак ни је де си ло, у ло го ру пи ше о мо рал ној ди ле ми 
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укра јин ског ве ли ког пе сни ка Та ра са Шев чен ка ко ји је у ве ћи-
ну сво јих де ла уткао ли ко ве рав но ду шних су на род ни ка, све-
ти не ко ја ужи ва у при зо ри ма ту ђе не сре ће („Ду хов на дра ма 
Шев чен ка“, 1976), али ће до то га до ћи тек ка сни је. У сво јој сту-
ди ји о Бе ран жеу Сви тлич ни ци ти ра ре чи де мо крат ског пе ва-
ча – опор ту ни сте ко ји је у од го вор на по зив да се при бли жи 
но вом кра љу Лу ју-Фи ли пу по сле ре во лу ци је 1830. го ди не из-
ја вио: „Вла дар и пе сник ни кад се не ће сло жи ти“ (Сві тлич ний 
2012: 300). Те ре чи би мо гле по слу жи ти и као мо то за ње го ве 
пре во де из по е зи је Де сан ке Мак си мо вић са ко јом је во дио 
ства ра лач ки ди ја лог.
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Ljud mi la Po po vić (Beogra d)

I AM SE E KING A PAR DON BY DE SAN KA MAK SI MO VIĆ 
AND „I AM SE E KING A PU NIS HMENT“ 

BY IVAN SVI TLIČ NI – PO ETS’ DI A LO GUE

Sum mary
This pa per di scus sed the in ter tex tu al di a lo gue bet we en De san-

ka Mak si mo vić and the Ukra i nian po et Ivan Svi tlič ni – dis si dent, 
the re pre sen ta ti ve of the mo ve ment oc cur red in ’60s, who was 
tran sla ted the po e try od Ser bian po e tess and de vo ted the po em to 
her. Ba sed on the tex tu al analysis of the po ems and tran sla ti ons, 
that is, ti tles, de di ca ti ons and com ments, as well as on the let ters 
of Ivan Svi tlič ni in the con text of bi o bi bli o grap hic facts, the re is 
an as sump tion that De san ka wro te a po em „Mes sen ger“ (1968) 
as a re spon se to the po em of Svi tlič ni „I am se e king a pu nis hment“, 
sent to her for her 70th birt hday.
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Је ле на Но ва ко вић (Бе о град)

ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ 
У КОН ТЕК СТУ СРП СКО-ФРАН ЦУ СКИХ 

КЊИ ЖЕВ НИХ ВЕ ЗА1

Ап стракт: Аутор ка ис пи ту је де ло Де сан ке Мак си мо вић, 
ко ја је бо ра ви ла у Па ри зу као сти пен ди ста фран цу ске вла де и 
зна ла фран цу ски је зик, по сма тра ју ћи га у кон тек сту срп ско-
фран цу ских ве за. На ро чи та па жња по све ће на је пре во ди лач-
кој ак тив но сти Д. Мак си мо вић, ко ја углав ном об у хва та пе-
снич ка де ла фран цу ских ауто ра XIX и XX ве ка. Њи хо ви 
сти хо ви, у ко ји ма су глав не те ме де тињ ство, љу бав, при ро да, 
про ла зност, про же ти су, као и ње на соп стве на по е зи ја, осе ћа-
њем нео д ре ђе не се те ко ја но си у се би ро ман ти чар ске тра го ве.

У ра ду се по све ћу је па жња и фран цу ским пре во ди ма 
по е зи је са ме Де сан ке Мак си мо вић, об ја вљи ва ним у ви ше 
на вра та у Фран цу ској и Ср би ји.

Кључ не ре чи: по е зи ја, де тињ ство, ме лан хо ли ја, при ро да, 
пре во ђе ње, срп ско-фран цу ске ве зе.

До ди ри са фран цу ском књи жев но шћу и кул ту ром
Иако пре вас ход но усме ре на сло вен ским је зи ци ма и кул-

ту ри, о че му су до са да до ста пи са ли Ми о драг Си би но вић и 

1 Овај рад је део про јек та Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, бр. 48018: „Упо ред на про у ча ва ња 
срп ске књи жев но сти (у европ ском кон тек сту)“. 
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дру ги ауто ри, Де сан ка Мак си мо вић је има ла бли ске до ди ре 
и са фран цу ском књи жев но шћу и кул ту ром, ко ју је упо зна-
ла за хва љу ју ћи сво јим лек ти ра ма, сво јим сту ди ја ма, а на ро-
чи то бо рав ци ма у Па ри зу у ко ји је пр ви пут до шла у школ ској 
1924/1925. го ди ни, као сти пен ди ста фран цу ске вла де, а за тим 
се у ви ше на вра та вра ћа ла у тај град у ко ме се „сва ки гра ђа-
нин све та осе ћа као у сво јој ку ћи“ (V, 178).2

О тим ве за ма са зна је мо из по да та ка о ње ном жи во ту, из 
ње них бе ле жа ка, из ја ва и раз го во ра, из ту ђих све до чан ста ва, 
као и из ње не пре во ди лач ке ак тив но сти у ко јој фран цу ска 
по е зи ја за у зи ма зна чај но ме сто. „Ва жна ми је и дра га го ди на 
про ве де на у Фран цу ској, по сле за вр ше них сту ди ја, и пр ви 
су срет, та мо, с умет нич ким де ли ма ко ји ма кип те па ри ски 
му зе ји“, ре ћи ће она у раз го во ру са Ми ло шем Јев ти ћем.3 У Па-
ри зу је до ста вре ме на про во ди ла оби ла зе ћи му зе је и га ле ри је, 
ди ве ћи се, ка ко де ли ма кла си ча ра, та ко и де ли ма им пре си о-
ни ста чи јим се сли ка ма, ка ко је из ја ви ла у раз го во ру са Дра го-
сла вом Ада мо ви ћем, об ја вље ном у По ли ти ци 15. 9. 1974. го-
ди не, ни је чу ди ла ни ка да се „пр ви пут на шла пред њи ма, у 
до ба ка да су мно гом све ту пеј за жи им пре си о ни ста би ли да-
ле ки и не ра зу мљи ви“.4 Бо рав ци у Па ри зу оста ви ли су тра го-
ве у ње ним пе сма ма, као што су „Гр ли ца“, под стак ну та цвр-
ку том пти ца ко ји је слу ша ла у сво ме ста ну у пот кро вљу 
ули це Сен-Жак или „У му зе ју“, „Опу сте ли оклоп“, „По вра-
так“, „Шет ња кроз гроб“ (све из збир ке Зе ле ни ви тез), „Ства-
ри“ (Пе сник и за ви чај), пе сме под стак ну те по се та ма па ри ским 

2 Ка да ни је дру га чи је озна че но, на во ди мо пре ма: Де сан ка Мак си-
мо вић, Це ло куп на де ла, V, Бе о град, За ду жби на „Де сан ка Мак си-
мо вић“, ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, 2012, скра ће но 
озна че но рим ским бро јем и стра ни цом. 

3 Ми лош Јев тић, Де сан ки на ка зи ва ња, Бе о град, Деч је но ви не, 1994, 
стр. 20. 

4 Дра го слав Ада мо вић, Раз го во ри са са вре ме ни ци ма. Ко је на вас 
пре суд но ути цао и за што, Бе о град, При вред на штам па, 1982. Нав. 
пре ма: V, 507. 
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му зе ји ма, или пак пе сма „Пе сни ков кип у пар ку“ (у збир ци 
Ми рис зе мље), про и за шла из ду гих шет њи по Лук сем бур-
шком пар ку. Оста ви ли су тра го ве и у ње ним про зним де ли-
ма, као што су при по вет ка „Не ви дљи ви трун“ из збир ке 
Лу ди ло ср ца (1931) или три пу то пи сна тек ста, „Ћи ри ли ца у 
Па ри зу“, „При вре ме ни Фран цу зи“ и „Ка пе ла све тог Бле за“, 
об ја вље на у књи зи Пра зни ци пу то ва ња (1972). На те тра го-
ве ука за ли су Ми ло рад Бле чић у књи зи Де сан ка Мак си мо вић. 
Жи вот пра ћен пе смом5 и Ду шан Ја њић у члан ку „Па ри ске 
ин спи ра ци је Де сан ке Мак си мо вић“,6 па се на њи ма не ће мо 
по себ но за др жа ва ти.

Ве зе Де сан ке Мак си мо вић са фран цу ском књи жев но шћу 
и кул ту ром, ко је су на шле сво ју по твр ду и у ду гом тек сту о 
Јо ван ки Ор ле ан ки, до ма ћем пи сме ном ра ду за про фе сор ски 
ис пит,7 тре ба по сма тра ти у кон тек сту ње не соп стве не ства-
ра лач ке ак тив но сти и ње ног од но са пре ма дру гим књи жев-
но сти ма, али и у кон тек сту срп ске књи жев но сти и кул ту ре. 
На при ро ду тих ве за мо жда нај бо ље ука зу је она са ма, ука зу-
ју ћи ко је на њу пре суд но ути цао. У раз го во ру са Гро зда ном 
Олу јић, на пи та ње ко ји су јој пи сци дра ги, од го ва ра: „Не, 
ни је дан по себ но. Мо жда ру ска ли те ра ту ра пу на чо веч но сти 
или фран цу ска пу на ду ха“.8 Овај са жет од го вор до би ја раз-
ви је ни ју фор му у раз го во ру са Дра го сла вом Ада мо ви ћем, 
об ја вље ном у По ли ти ци 1974. го ди не, у ко ме из ја вљу је да је 
у нај ра ни јој мла до сти нај ра ди је чи та ла Ду чи ћа, оча ра на ње-
го вим ми шље њем у сли ка ма и осе тљи ва за но ви ну ко ју је 
унео у срп ску књи жев ност, као и Ра ки ћа чи ја се „у ка ме ну 
ре за на му шка стро фа“ по ти ра ла са „рас ко ши Ду чи ће ва је зи-
ка“, али да је во ле ла и фран цу ске ро ман ти ча ре, као што су 

5 Ми ло рад Р. Бле чић, Де сан ка Мак си мо вић. Жи вот пра ћен пе смом, 
Бе о град, Сло во љуб ве, 1968, стр. 70–71. 

6 Вид. Ду шан Ја њић, Књи жев на пре пли та ња, Бе о град, Ал те ра, 2011, 
стр. 169–184. 

7 Де сан ка Мак си мо вић, Јо ван ка Ор ле ан ка, Ми сао, 1929. 
8 Гро зда на Олу јић, Пи сци о се би, Бе о град, 1959, стр. 106. 
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Ла мар тин и Ал фред де Ми се, као и ру ског пи сца Љер мон то-
ва ко ји јој је био „по нај бли жи“, да се ути цај „там но га“, „очај-
но га“ Алој за Град ни ка, о ко ме је на пи са ла и есеј, по ти рао са 
ути ца јем „све тлог“ и „со пран ског“ Жу пан чи ча. „Пе снич ки 
бу квар“ Де сан ке Мак си мо вић ни је да кле био ни је дан пе сник 
по на о соб, ни ти не ка ње го ва по је ди нач на збир ка, не го пе-
снич ке ан то ло ги је, пре све га Ан то ло ги ја Бог да на По по ви ћа, 
као и не ке фран цу ске ан то ло ги је (не ка же ко је), да кле књи ге 
у ко ји ма су са ку пље не нај бо ље пе сме раз ли чи тих пе сни ка. 
С дру ге стра не, она је же ле ла да бу де што ви ше сво ја и да пи-
ше са свим дру га чи је од дру гих, па зе ћи да и не све сно не „пот-
кра да“ сво је учи те ље. Сто га и не мо же да ка же ко ји је пе сник 
на њу нај ви ше ути цао, не го са мо шта ју је „као људ ску лич ност 
фор ми ра ло“.9 „О ути ца ји ма, о срод но сти с дру гим пе сни ци ма, 
не знам шта бих Вам ре кла. Има у ме ни то ли ко ра зних ме не 
да се вр ло ра зно ли ким пе сни ци ма ода зи вам: и они ма ко ји 
ми сле у сли ка ма, као наш Ду чић, ко га сма трам пе сни ком пр-
во га ре да; и они ма ко ји су као Фран сис Јам10 (ње га зби ља вр ло 
во лим); и они ма ко ји су као Пре вер. Че сто се вра ћам на ро-
ман ти ча ре ти па Ла мар ти на и Ми сеа. Не при вла че ме мно го 
Пар на сов ци. Уз бу ђу је ме и брат ми је Је се њин. Ни сам не кад 

  9 Нав. у: Д. Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, V, стр. 506–507.
10 У Фран цу ској не ма пе сни ка под тим име ном, па је ве ро ват но у пи-

та њу Фран сис Јар ко ји, као и Д. Мак си мо вић, опе ва при ро ду а ко га 
је она и пре во ди ла, ма да би мо гао би ти и Фран сис Жам (Jam mes), 
ко ји та ко ђе во ли при ро ду у свим ње ним ви до ви ма, жи во ти ње, 
биљ ке, ко ји опе ва де тињ ство а му зи кал ност сма тра јед ном од 
бит них од ли ка по е зи је, а с дру ге стра не, као и она, пи ше по е зи ју 
ко ја се обра ћа „не по сред но ср цу“. Д. Мак си мо вић га, ме ђу тим, 
ниг де не по ми ње, па је ве ро ват но ипак у пи та њу Фран сис Јар. 
Ни је ја сно да ли је по сре ди ње на ома шка или гре шка оних ко ји 
су то пи смо пре штам па ва ли. Од го вор на то пи та ње мо гао би пру-
жи ти увид у са мо пи смо, што за са да ни је мо гу ће јер ње на ру ко-
пи сна за о став шти на још ни је сре ђе на. Пи смо на во ди мо пре ма: 
Ве ли бор Бер ко Са вић, Де сан ка Мак си мо вић. Спо ме ни ца о 100-го-
ди шњи ци ро ђе ња, Ва ље во, 1998, стр. 966. 
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оста вља ла из ру ку Алој за Град ни ка, Сло вен ца; гор чи на и 
су мор ност ње го ве по е зи је су ми бли ске“, пи ше она у пи сму 
про фе со ру Дра га ну Не дељ ко ви ћу 14. де цем бра 1971. го ди не.

Бо ра вак у Па ри зу и су срет са дру гим пи сци ма и сли ка-
ри ма обо га тио је њен до жи вљај све та и ње но по зна ва ње умет-
но сти и отво рио јој но ве ви ди ке у чи јем скло пу су ње не соп-
стве не скло но сти и ње на соп стве на на дах ну ћа на шли сво ју 
по твр ду и свој из раз. На дах ну те па ри ским им пул си ма, по-
ме ну те пе сме раз ви ја ју те ма ти ку ко ја јој је би ла по себ но бли-
ска, а то су љу бав, при ро да, про ла зност и смрт. Сви спо ља шњи 
кул тур ни и књи жев ни им пул си оста ли би у њој без од је ка да 
већ ни је но си ла у се би оно што су они пред ста вља ли. Ако су 
је фран цу ски пеј за жи сти на у чи ли ка ко да гле да пре де ле, то 
ипак не би би ло до вољ но да ни је од ра сла у „сли ко ви том кра-
ју“, а Град ни ков De pro fun dis (1926) не би у њој та ко од јек нуо 
да у ње ној бли зи ни ни је би ло се о ско гро бље. „Сва сли ко ви тост 
Ду чи ће ве по е зи је не би вре де ла да ни је на шла по твр ду у ле-
по ти пре де ла ко јим сам би ла окру же на у де тињ ству, ни ти бих 
пре ма Ду чи ће вом бо га том је зи ку би ла осе тљи ва да ње гов 
реч ник ни је од го ва рао реч ни ку љу ди око ме не. Да сва ки дру-
ги се љак из мо га кра ја ни је био сли чан Ра ки ћу, не би ме при-
вла чи ле ни ње го ве пе сме. Ра кић је пи сао о оно ме о че му сам 
у де тињ ству чу ла да го во ре ста ри, ум ни се ља ци“ (V, 507).

До дир са де ли ма сли ка ра или дру гих пи са ца са мо је до-
дат ни им пулс у соп стве ном ства ра лач ком по ду хва ту, ко ји је 
из раз лич них скло но сти и лич ног ис ку ства. Ства ра лач ки 
под сти ца ји Де сан ке Мак си мо вић жи вот ни су, ис ку стве ни, а 
не књи шки. Књи шки из во ри за њу су мо гли би ти са мо по-
твр да оно га што је већ но си ла у се би. „Ако је не ко га об ли ко-
вао Маркс, не ко га Бо длер, не ко га Ма ја ков ски, не ко га Му ха-
мед и До сто јев ски, ме не су, по ред књи га и нај бли жих ми 
љу ди, об ли ко ва ли се ља ци – ла тент ни пе сни ци ко ји ма кип ти 
мо је Под ри ње“, ка же она (V, 507). Ако је не ки кул тур ни спо-
ме ник или не ко умет нич ко де ло им пре си о ни ра, то је пре 
све га за то што у ње му от кри ва про јек ци ју соп стве них те жњи 
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или од ли ку сво га за ви ча ја. Та ко јој ста ра цр ква у Ми ји-Ла-
Фо реу, не да ле ко од Па ри за, по све ће на све том Бле зу, ис це ли-
те љу, ко ју је де ко ри сао Жан Кок то, из гле да бли ска јер је под-
се ћа на цр кве у ње ном род ном кра ју: у ка пе ли, „чо век се 
осе ћа бли зак све му жи вом као у пра по чет ку жи во та“, а де ло 
Жа на Кок тоа у њој по ди же „сме то ве успо ме на“ (V, 175), док 
јој се у Швај цар ској до па да при ро да са ко јом љу ди ни су рас-
ки ну ли ве зу, а бер ба гро жђа у Ној ша те лу под се ћа је на бер бу 
гро жђа у Бран ко вом Стра жи ло ву (V, 285), та ко да се у ње ним 
ево ка ци ја ма то га до га ђа ја ме ша ју ствар на зби ва ња и про из-
во ди ма ште чи ји је из вор је дан за ви чај ни до жи вљај. Кон ста-
ту ју ћи да се ста нов ни ци Ци ри ха хва ле да је „оно што су ми-
сли ли и пи са ли у Ци ри ху Јунг, Кор би з је, Ле њин по ди гло 
ко је где ве ли ку пра ши ну“, она на по ми ње да јој се у по чет ку 
учи ни ло пре те ра но и де ти ња сто ти ме се хва ли ти, али да се 
од мах за тим се ти ла да и ми ис ти че мо оно што је Ла мар тин 
осе тио и за пи сао пред Ће ле-ку лом“ (V, 215), што по ка зу је да 
јој је овај Ла мар ти нов текст био по знат, али и да је сво је лек-
ти ре по сма тра ла пре све га у кон тек сту сво јих ин те ре со ва ња 
и кул ту ре сво га на ро да. Иако у сво јим де ли ма не по ми ње 
че сто фран цу ске пи сце, ни ти је би ло ко ме од њих по све ти ла 
не ки по се бан чла нак, као што је био слу чај, на при мер, са 
сло ве нач ким пи сцем Алој зом Град ни ком чи је јој је ства ра-
ла штво не сум њи во би ло бли ско, по вре ме но по зи ва ње на те 
пи сце ука зу је да јој њи хо во де ло ни ка ко ни је би ло не по зна то, 
на ро чи то по е зи ја ко ја је би ла пред мет и ње ног пре во ди лач-
ког ин те ре со ва ња.

Пре во ди фран цу ске по е зи је
Де сан ка Мак си мо вић спа да у пе сни ке ко ји ра до „по кла-

ња ју“ се бе дру ги ма. Је дан од ви до ва то га са мо да ри ва ња пред-
ста вља ње на пре во ди лач ка ак тив ност. „Пре во ђе ње во лим, 
на ро чи то пре во ђе ње пе са ма. Оно је као не ки по ет ски спорт, 
спорт ви шег сти ла, где чо век се бе не се бич но по кла ња дру го ме, 
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као уз врат за ужи ва ње ко је му тај дру ги пру жа сво јим де лом“, 
ка же она.11 Пре во ди ла је, углав ном по е зи ју, са ви ше је зи ка, 
сло ве нач ког, ру ског, фран цу ског, бу гар ског, а је дан од раз ло-
га ње ног пре во ди лач ког ра да је, ка ко са ма ка же, и же ља да 
свом на ро ду при бли жи пе сни ке дру гих на ро да, да обо га ти 
на шу књи жев ност, да раз мак не гра ни це на ших ми са о них 
обла сти. Што се ти че фран цу ске књи жев но сти, ње ни пре во-
ди се мо гу схва ти ти и као је дан од из ра за тра ди ци о нал них 
срп ских ве за са фран цу ском кул ту ром.

Де сан ки ни пре во ди фран цу ске по е зи је по ја вљу ју се у 
ли сто ви ма и ча со пи си ма пе де се тих го ди на XX ве ка, у вре-
ме ка да књи жев ност у Ју го сла ви ји по чи ње да се осло ба ђа 
иде о ло шке ис кљу чи во сти и да се отва ра ка за пад ном све ту. 
По ја вљу ју се у ви ше на вра та и углав ном су пра ће ни кра ћим 
бе ле шка ма о пе сни ци ма.12 У сеп тем бру 1952. го ди не ча со-
пис Књи жев ност об ја вљу је, под на сло вом „Че ти ри фран-
цу ске пе сни ки ње“, по три пе сме Ја не те Де ле тан Тар диф13 и 
Ане Ми ракл и по две пе сме чи је су аутор ке Клер Гол и Фран-
со аз д’Обон.14 Го ди не 1953. Ра дио Бе о град об ја вљу је јед ну 
пе сму Де низ Жа ле,15 а 1957. Књи жев не но ви не је да на ест ње них 

11 Нав. у: М. Р. Бле чић, Де сан ка Мак си мо вић. Жи вот пра ћен пе смом, 
стр. 153. 

12 У по пи су ру ко пи сне за о став шти не Д. Мак си мо вић у X књи зи це-
ло куп них де ла, на ла зи мо мно го ви ше ње них пре во да по е зи је 
фран цу ских пе сни ка не го што је об ја вље но. Ту су, из ме ђу оста лог, 
и пре во ди Бе ран же о ве пе сме „Краљ д’Иве то“ (на сло вље не и као 
„Нео би чан краљ“), пе сме Ка миј Мо клер „Пи та ње“ из збир ке Крв 
го во ри, пе сме Жа на Ке ро ла „По вра так“, пе сме Фи ле а са Ле бе сга 
„Нај леп ша зе мља“, „По зла ће не пе сме“ Ми ше ле Ло рен, итд. Ти пре-
во ди кат кад има ју ви ше вер зи ја, а кат кад се чи ни да ни јед на ни је 
ко нач на, па сто га ни је ни об ја вље на.

13 Име Ја нет Де ле тан Тар диф (Yanet te Delétang Tar dif) по гре шно је 
тран скри бо ва но као „Жа нет“. У Ру ко пи сној за о став шти ни Де-
сан ке Мак си мо вић, пи ше пра вил но: „Ја нет“. 

14 Књи жев ност, год. 7, књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952), стр. 218–224.  
15 Радио Београд, год. 9, бр. 146, 1953, стр. 18. 
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пе са ма,16 док се у деч јем ли сту Змај, под на сло вом „Фран цу-
ска по е зи ја“ и са цр те жи ма Алек сан дра Об ра до ви ћа, исте 
го ди не по ја вљу ју по јед на пе сма Мо ри са Фом бе ра, Вик то ра 
Игоа, Ал фре да де Ви њи ја, Жа на Ри шпе на, Ги јо ма Вје неа, 
Гре го а ра Ле Роа, Ан дреа Тер јеа, Фран си са Ја ра, По ла Фо ра,17 
уз сле де ћу на по ме ну: „Ово су пе сме из фран цу ске ан то ло ги-
је за де цу, чи ји пе сни ци ни су са мо деч ји пи сци. Пе сни ци су 
се у овим пе сма ма обра ћа ли де ци го то во као од ра сли ма. Ово 
су пе сме ко је во ле фран цу ска де ца.“ У мар ту 1971. го ди не, 
ча со пис Баг да ла об ја вљу је осам пе са ма из збир ке На да су-
тра шњи це Жа ни не Фукс (ко ја је и пре во ди ла Де сан ки не 
пе сме на фран цу ски), а као пре во ди лац је, по ред Д. Мак си-
мо вић, озна че на и Див на Ден ко вић Бра тић,18 док се 1981. у 
Књи жев ним но ви на ма по ја вљу је пет пе са ма Жан-Мар ка Бор-
дијеа, уз на по ме ну да је у пре во ди лач ком по слу по моћ пру-
жи ла Да на Ми ло ше вић.19

О свом пре во ди лач ком ис ку ству Де сан ка Мак си мо вић 
је 1949. го ди не, по во дом пре во ђе ња пе са ма у XIX књи зи Мак-
си ма Гор ког, об ја ви ла и текст ко ји би се мо гао при ме ни ти и 
на ње но пре во ђе ње фран цу ске по е зи је.20 Тај текст по ка зу је 

16 Књижевне новине, год. 8, бр. 32 (6. јануар 1957), стр. 5. 
17 Змај, год. 4, бр. 5 (мај 1957), стр. 144–146. У Би бли о гра фи ји Д. Мак-

си мо вић, ко ју је ура ди ла Љу би ца Ђор ђе вић, а ко ја је об ја вље на 
у ње ној књи зи Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо вић, а за тим и у 
10. то му Це ло куп них де ла Д. Мак си мо вић, на ла зи мо и сле де ћи 
по да так: Жан Ри шпен / Пре ве ла Де сан ка Мак си мо вић, Глас пи о-
ни ра, бр. 10 (1957), стр. 8. 

18 Багдала, год. 13, бр. 144 (март 1971), стр. 4–5. 
19 Књи жев не но ви не, 33: 628 (1981). Ов де ва ља на по ме ну ти да је 

Д. Мак си мо вић пре ве ла са фран цу ског и пе сме ауто ра ко ји ни су 
би ли Фран цу зи, као што је „Ви ве ре ме мен то“ Ива на Фран ка, 
об ја вље на у Књи жев ним но ви на ма, год. 8, бр. 43/44 (14. јун 1957), 
стр. 5. 

20 Д. Мак си мо вић, „Ка ко су пре во ђе не пе сме у XIX књи зи М. Гор-
ко га“, Књи жев не но ви не, 2, 47 (22.11.1949). Уне то у: Д. Мак си мо вић, 
Це ло куп на де ла, V, стр. 338–342. 
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да за њу чин пре во ђе ња под ра зу ме ва иден ти фи ка ци ју са 
„ду шом“ пе сме, не ку вр сту са звуч ја из ме ђу рас по ло же ња 
из ра же ног у пе сми и лич них до жи вља ја и се ћа ња пре во ди-
о ца и да је то са звуч је за њу ну жни услов пре во ди лач ког 
по ду хва та, од но сно да она мо же да пре во ди са мо оне пе сме 
са ко ји ма се та са звуч ја ус по ста вља ју. Пр ви ко рак је пре пу-
шта ње осе ћа њу, као да пи ше за се бе, а за тим ра ци о нал на 
про ве ра да ли по сто ји и не ки бо љи из раз. Чи ни јој се успе-
шни је ка да се та ко ра ди, не го ка да се пр во пре во ди до слов но 
па по сле пре пе ва ва. Из то га се мо же за кљу чи ти да пре ве де-
не пе сме на не ки на чин из ра жа ва ју и до жи вљај све та са мо га 
пре во ди о ца, од но сно да прин цип се лек ци је при пре во ђе њу 
од го ва ра не са мо по тре ба ма оних ко ји су је ан га жо ва ли, не го 
и Де сан ки ним лич ним скло но сти ма и ње ној по е ти ци.

Да би се ука за ло на прин цип се лек ци је ко јим се Де сан ка 
Мак си мо вић ру ко во ди ла у свом пре во ди лач ком ра ду, по-
треб но је узе ти у об зир кул тур ни и књи жев ни кон текст у 
ко ји се ње но ства ра ла штво укљу чу је. У срп ској и уоп ште 
европ ској и свет ској по е зи ји XX ве ка мо гу се из дво ји ти две 
стру је: по е зи ја ко ја сле ди пут Ма лар меа и фран цу ског сим-
бо ли зма, ко ја на пу шта кон крет ну ствар ност, тра га ју ћи за 
су шти на ма и пре пу шта ју ћи ини ци ја ти ву ре чи ма а за тим, у 
ду ху аван гард них стру ја ња, екс пе ри мен ти шу ћи са по ет ским 
је зи ком и че сто иза зи ва ју ћи шок (пе сни ци срп ске аван гар де, 
Т. Ма ној ло вић, С. Ви на вер, срп ски нео сим бо ли сти, Миљ ко-
вић, Ву ка ди но вић, И. В. Ла лић, Б. Ра до вић), и по е зи ја јед но-
став ног из ра за ко ја у сво јој ре флек сив но сти и ис ка зи ва њу 
уну тра шњих не ми ра ја сној ре чи прет по ста вља на го ве шта је, 
али у тим на го ве шта ји ма не за па да у хер ме ти зам, по е зи ја 
ко јом ауто ри ис ка зу ју сво ја ин тим на осе ћа ња не на пу шта ју-
ћи кон кре тан свет и оста ју ћи окре ну ти са мом жи во ту. Њен 
нај и зра зи ти ји пред став ник у Фран цу ској је Жак Пре вер, а у 
срп ској књи жев но сти Де сан ка Мак си мо вић и Сте ван Ра ич-
ко вић. Реч је о пе снич ком опре де ље њу у ко ме се, ка ко је уочио 
Ра ич ко вић, по е зи ја не по ја вљу је „као над град ња жи во та, као 
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си стем ко ји би у се би под ра зу ме вао и спе ку ла тив не за хва те“, 
не го као „на чин и об лик жи во та“.21

Де сан ки Мак си мо вић бли ски су ро ман ти ча ри, по из ра-
зи ма осе ћа ња, пре све га ме лан хо лич них, али и по оп сед ну-
то сти про ла зно шћу и смр ћу, ко је су и ње не глав не те ме, као 
што по ка зу је и пе сма „Зми ја“ ко ја се за вр ша ва хе ра кли тов-
ском ми шљу да се „у веч но сти по сле ни кад ви ше / сун ча ти 
не ће иста зми ја“ и да „ни ка да ви ше исти цвет / не ће ни ћи“,22 
по не по сред ној ве зи са при ро дом чи је гла со ве ослу шку је 
при ли ком сво јих шет њи шу мом, а ка да је у пи та њу Ла мар тин, 
и по оно ме што је пи сао о Ср би ји, ко јој је по све тио до ста 
стра ни ца,23 за др жа ва ју ћи се при ли ком про ла ска кроз ње не 
кра је ве пред Ће ле-ку лом крај Ни ша. „По че ла сам свој књи-
жев ни рад по е зи јом, по е зи јом осе ћа ња и углав ном у њој оста-
ла; раз ви ја ла сам се под ути ца јем исте та кве на ше, фран цу ске 
и ру ске по е зи је“, бе ле жи ње не ре чи Ми ло рад Р. Бле чић у сво-
јој књи зи Де сан ка Мак си мо вић. Жи вот пра ћен пе смом.24

Ви њи је ва че ти ри сти ха без на сло ва (ко ји за по чи њу: „Што 
је слат ко, што је слат ко слу ша ти при че“) и Иго о во „Зим ско 
ве че“, ко ји се на ла зе ме ђу пе сма ма об ја вље ним у ли сту Змај 
под за јед нич ким на сло вом „Фран цу ска по е зи ја“, из ра жа ва ју 
ро ман ти чар ско су прот ста вља ње то пле ин тим но сти со бе у 
ко јој се, за шти ћен од уда ра спо ља шњег све та схва ће ног као 
угро жа ва ју ћи фак тор, чо век не сме та но пре пу шта сво јим 

21 Сте ван Ра ич ко вић, „Из ме ђу тај не и отаџ би не (О по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић)“, у: Де сан ка Мак си мо вић, Пе сме, Но ви Сад – Бе о-
град, Ма ти ца срп ска – Срп ска књи жев на за дру га, 1969, стр. 10. 

22 По ре чи ма са ме Д. Мак си мо вић, ова пе сма спа да у ње не нај дра же 
пе сме, ко је „пред ста вља ју жал за про ла зно шћу а у исто вре ме из-
ра жа ва ју не у мит ност жи во та“ (V, 503). 

23 О Ла мар ти но вом про ла ску кроз Ср би ју и од но су пре ма Ср би ма, 
ви де ти: Ал фонс де Ла мар тин/Alp hon se de La mar ti ne, Спи си о Ср-
би ма / Les Écrits sur les Ser bes. Дво је зич но из да ње. Из бор, пре вод 
и ко мен та ри Је ле на Но ва ко вић, Бе о град, Уто пи ја, 2006. 

24 М. Р. Блечић, нав. дело, стр. 153.
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са ња ре њи ма. Ви њи је ва пе сма ево ци ра де цу ко ја слу ша ју при-
че из ста рих вре ме на у то плој со би док на по љу па да снег и 
ду ва ве тар, док Иго о во „Зим ско ве че“25 до ча ра ва ат мос фе ру 
хлад не и ма гло ви те зим ске ве че ри, у ко јој глад ни ву ко ви спа-
ва ју, док у то плој со би, под све тло шћу лам пе се де ма ла де ца. 
Обе пе сме на ме ње не су де ци јер их је, ка ко сто ји у на по ме ни, 
Д. Мак си мо вић пре у зе ла из јед не „фран цу ске ан то ло ги је за 
де цу“, ко ју ми, ме ђу тим, ни смо ус пе ли да про на ђе мо. Ов де 
тре ба на по ме ну ти да се у спи ску ње не ру ко пи сне за о став-
шти не на ла зе пре во ди још две Иго о ве пе сме ко је су оста ле 
нео бја вље не: „Игра“,26 ко ја би се та ко ђе мо гла укљу чи ти у 
по е зи ју за де цу и „Је дри ли ца“27, ис пи са на на истом ли сту хар-
ти је на ко ме и „Сре ћа“ По ла Фо ра, ко ја је та ко ђе ушла у по-
ме ну ти из бор пе са ма за де цу, па се мо же прет по ста ви ти да је 
Д. Мак си мо вић пре ве ла те две Иго о ве пе сме за то што су од-
го ва ра ле ње ној на ме ри, или што су се мо жда и оне на ла зи ле 
у по ме ну тој ан то ло ги ји, а да их је по сле из ба ци ла јер јој је за 
об ја вљи ва ње би ла по треб на са мо јед на пе сма.

Пе сме фран цу ских ауто ра ко је је Де сан ка Мак си мо вић 
пре ве ла не сум њи во од го ва ра ју ње ном ин те ре со ва њу за по-
е зи ју за де цу, ко ју је и са ма пи са ла, а ко ју че сто ни је раз ли-
ко ва ла од по е зи је за од ра сле. „Ја во лим да са њам, а то се мо-
же не ка жње но у књи жев но сти за де цу. Во лим да се ша лим, 
а и то је при јат но де ци. Она во ле да се сме ју или да пла чу, 
сре ди на их не при вла чи. Во лим да нео гра ни че но ве ру јем у 
прав ду, у рав но те жу у све ту, а и то је до зво ље но у књи жев-
но сти за де цу“, ка же она.28 У њен из бор ушли су, по ред по-
ме ну та два ве ли ка ро ман ти ча ра, и код нас ма ње по зна ти 
пе сни ци ко ји пред ста вља ју или на ста вља ју ро ман ти чар ске 

25 У пи та њу је пе сма „Cho ses du so ir“ из збир ке L’Art d’être grand-pè re. 
Вид. Vic tor Hu go, Poésie, II, Pa ris, Se uil, 1972, стр. 523. 

26 То је песма „Chаnson de grand-père“ из исте збирке, нав. дело, стр. 555. 
27 Ни смо ус пе ли да про на ђе мо ко ја је Иго о ва пе сма у пи та њу. 
28 М. Р. Блечић, нав. дело, стр. 151. 
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тен ден ци је и чи јим је „ста њем ду ше“ и са ма срп ска пе сни-
ки ња мо гла да се про жме јер је у њи ма на шла из ра зе сво јих 
соп стве них осе ћа ња и рас по ло же ња и те ма ти ку ко ја јој је 
бли ска: Ги јом Вје не (Gu il la u me Vi en net, 1777–1868) са сво јом 
нај по зна ти јом пе смом „Пад жи ра са гра не“29, ко ја се по ја ви-
ла у окви ру ње го вих Ба сни (Fa bles, 1843), а ко ја под се ћа на Ла 
Фон те но ву ба сну „Le gland et la ci tro u il le“, Фран сис Јар (Fran cis 
Yard, 1876–1947), ко ји је Д. Мак си мо вић бли зак ве ро ват но 
за то што опе ва при ро ду и сла ви сво је нор ман диј ске се о ске 
ко ре не и што, као и она, из ра жа ва љу бав пре ма жи во ти ња ма 
и пти ца ма; за сту пљен је пе смом „Ше ва“ ко ја до зи ва сво је 
од ле те ле и у не бе ским про стран стви ма из гу бље не пти ће, са 
осе ћа њем ме лан хо ли је ко ју је и она са ма у сво јој по е зи ји из-
ра жа ва ла сли ка ма пти ца; ту је и Мо рис Фом бер (Ma u ri ce 
Fom be u re, 1906–1981), гим на зиј ски про фе сор књи жев но сти 
ко ји је до кра ја жи во та остао ве зан за сво је се о ске ко ре не у 
По а туу, са пе смом „Кра љев сто лар“ ко ја на ша љив на чин из-
ра жа ва че сто не раз ре ши ву су прот ност из ме ђу же ље и ствар-
но сти, чак и ка да је но си лац те же ље је дан краљ; за тим по-
зна ти ји Пол Фор (Paul Fort, 1872–1969), пе сник јед но став них 
ра до сти, при ја тељ ске при ро де, љу ба ви, ко ји је из сво јих ба-
ла да из ба цио сва ки ин те лек ту а ли зам да би из ра зио осе ћа ња 
свих љу ди на на чин на ко ји се то чи ни у шан со на ма, са пе смом 
„Сре ћа“ у ко јој лир ски су бјект сре ћу на ла зи у при ро ди, на 
ли ва ди, на та ла су по то чи ћа, на ста блу ја бу ке, па Ан дре Тер је 
(An dré The u ri et, 1833–1907) са пе смом „Кор пар“ ко ја опе ва рад 
овог за на тли је, Жан Ри шпен (Jean Ric he pin, 1849–1926), ко ји 
је имао до ста до бру ре цеп ци ју и код нас јер су се пре во ди ње-
го вих ро ма на и крат ке про зе по ја ви ли већ два де се тих го ди на 
XX ве ка, са пе смом „Успа ван ка“; ту је и бел гиј ски фран ко фо-
ни пи сац и љу би тељ сли кар ства Гре го ар Ле Роа (Grégo i re Le 
Roy, 1862–1941), чи ја се по е зи ја од ли ку је ро ман ти чар ском 
ме лан хо ли јом и но стал ги јом за про шло шћу, ка ко по ка зу је и 

29 Ова песма може се наћи и на интернету. 
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на слов ње го ве збир ке Mon co e ur ple u re d’autre fo is (1889), као 
и са ма пе сма „Про шлост пре ља“ ко ју је Д. Мак си мо вић пре-
ве ла, а ко ја по ма ло под се ћа на чу ве ни Рон са ров со нет Је ле ни 
„Qu and vo us se rez bien vi e il le“, али са на гла ском, не на про ла-
зно сти и епи ку реј ском Car pe di em, не го на ро ман ти чар ском 
са ња ре њу пре ље ко ја за ми шља да је де те и „игра ста рин ску 
игру не ку“. А то од го ва ра оно ме што је Д. Мак си мо вић ре кла 
у раз го во ру са Ми ло шем Јев ти ћем: „Ја сам се пр во обра ти ла 
де ци при се ћа ју ћи се сво га де тињ ства, за тим ми је мо ја скло-
ност ка бај ци по мо гла да се де ци при бли жим тим књи жев ним 
ро дом, у ко ме сам се, чи ни ми се, опет не ка ко вра ћа ла у де-
тињ ство, у при ро ду ви ђе ну у то до ба жи во та“.30 Јер де тињ ство 
је оно што обе ле жа ва са му чо ве ко ву пси ху и од ре ђу је це ло-
ку пан ње гов по глед на свет и жи вот.31

Де сан ки Мак си мо вић ни је бли ска пар на сов ска по е зи ја, 
ни по по ти ски ва њу осе ћа ња ни по пе снич ком по ступ ку за-
сно ва ном на пра вил ном струк ту ри ра њу и об ли ко ва њу по-
ет ске гра ђе, ко је код ње усту па ме сто на го ве шта ји ма, са звуч-
ји ма и му зи кал но сти сти ха, што је при бли жа ва пре те ча ма 
и уме ре ном кри лу фран цу ског сим бо ли зма, као што је био 
слу чај и са Јо ва ном Ду чи ћем, јед ним од ње них пр вих узо ра. 
Пар на сов ском и лар пур лар ти стич ком ци зе ли ра њу ко је пе сме 
пре тва ра у го тје ов ске „ема ље и ка ме је“, у вир ту о зне дра гу ље 
по ма ло хлад не ле по те, она су прот ста вља спон та ни из раз, 
сма тра ју ћи да упра во пр ве пе сме, ка да пе сник „ни је знао 
ни ка ква пра ви ла о пи са њу сти хо ва, спа да ју у нај бо ље“ и да 

30 Милош Јевтић, Десанкина казивања, стр. 50. 
31 „Де тињ ство и оно што смо у ње му до жи ве ли зби ља је из вор свих 

на ших сна га и ин спи ра ци ја. ле по ту ко јој смо се та да ди ви ли не 
по мра чи ни јед на с ко јом се по сле сре та мо. Ме ни ни јед но мо ре, 
ни јед на рав ни ца не мо гу за ме ни ти бр да, ни ти ми ијед на ре ка и 
њен хук мо гу по мра чи ти ле по ту гор ских по то ка и њи хов жу бор. 
Ре чи ма ко је смо у де тињ ству на у чи ли нај лак ше се и нај ра ди је 
из ра жа ва мо“, ка же она дру гом при ли ком (Нав. М. Р. Бле чић, нав. 
де ло, стр. 147). 
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„књи жев ни за нат мо же да уби је де ло, да му оду зме све жи ну, 
убе дљи вост, ако књи жев ни из раз, на чин, не до ла зи спон та но, 
нео дво ји во од са др жи не, ако ве шти на ка зи ва ња у не ком де-
лу има ве ћу вред ност од су шти не, оно већ не мо же да се убра-
ја у нај бо ља де ла“,32 па су јој сто га бли же пе сме „ко је се ра ђа-
ју на јед ном па тек он да за пи су ју, не го пе сме из ми шља не, 
кон стру и са не“, а на ро чи то сти хо ви „где је оно што се у њи ма 
зо ве по е зи јом не где из ме ђу ре чи“.33

У том кон тек сту, не ки са свим бе зна ча јан до га ђај, као што 
је пад жи ра са гра не, при ка зан у исто и ме ној пе сми Ги јо ма 
Вје неа, ко ји у стра шљи вим очи ма до би ја го то во ко смич ке 
раз ме ре, за Де сан ку Мак си мо вић по ста је но си лац тај не, као 
што по ка зу је и ње на ра на пе сма „Се о ски по ток“ ко ја се за-
вр ша ва ево ка ци јом тог та јан стве ног па да: „Жир се од ро ни 
с бу кве / и ша ре ни шљу нак ви ра / за кло ни та лас кру жни.“ 
Оно што је у пе сми Ги јо ма Вје неа ево ци ра но по ма ло ша љи-
вим и иро нич ним то ном до би ја обе леж је не ког не ја сног и 
го то во чу де сног зби ва ња, „не чег без свр хе, а ле пог, за го нет-
ног“, ка ко је уочио Сте ван Ра ич ко вић, не чег „пре ко че га се 
на кра ју скла пао та лас кру жни, скри ва ју ћи не где у не ка кву 
ду би ну ту за го нет ну сли ку“, оста вља ју ћи де ча ка у не до у ми ци 
„да ли је та сли ка уоп ште би ла и из ре че на?“.34 Тај по ет ски ефе-
кат ко ји се на ла зи „из ме ђу ре чи“ Д. Мак си мо вић је мо гла на ћи 
и у јед ној од пет пе са ма Жан-Мар ка Бор дијеа,35 об ја вље них у 

32 Нав. Блечић, нав. дело, стр. 154–155. 
33 По ме ну то пи смо Д. Не дељ ко ви ћу, на ве де но у Спо ме ни ци, стр. 966. 
34 Стеван Раичковић, нав. дело, стр. 8–9. 
35 Жан-Марк Бор дије (Jean-Marc Bor di er, 1940), ко ји је био про фе сор 

ру ског је зи ка на Уни вер зи те ту у По а тјеу и са рад ник ча со пи са La 
No u vel le Re vue Française (1966–1971), при пре мио је број не пре во де 
ру ске по е зи је за тај ча со пис, као и за из да вач ке ку ће Gal li mard и 
L’Age d’Hom me, а пре во ди и срп ску по е зи ју. Вид. Po è mes ser bes. 
Trad. en vers de Jean-Marc Bor di er. Be o grad, Pla to, 2002. Са да са ра-
ђу је на про јек ту „Ser bi ca“ чи ји је ру ко во ди лац Ми ли вој Сре бро, 
про фе сор срп ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту Бор до 3. 
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ње ном пре во ду у Књи жев ним но ви на ма. Стих „Јер да жди му 
у ср цу као у кру ни“ упу ћу је на чувенe Вер ле но ве сти хо ве „Il 
ple u re dans mon co e ur / Com me il ple ut sur la vil le“ у чу ве ној 
пе сми ко ја сво јом му зи кал но шћу до ча ра ва нео д ре ђе но осе-
ћа ње се те у са гла сно сти са ки шним пре де лом, а ко ја је на шла 
од је ка у „Је се њој ки шној пе сми“ Сте ва на Лу ко ви ћа, док стих 
„Свод не бе ски ко грд но гро бље спа ва“ под се ћа на Ду чи ће во 
бо дле ров ско „Је се ње не бо олов но и пра зно“ у пе сми „Но вем-
бар“. То од го ва ра и скло но сти ма са ме Д. Мак си мо вић ко ја је 
већ у сво јим ра ним пе сма ма до ча ра ва ла је се ње „ча се гор чи-
ном на ли ве не“ („Лир ска про тив реч ност“), „кад је ли шће 
ти хо опа да ло / кад су сен ке у сен сле та ле“ („Ја и ја“) и кат кад 
пи са ла у скла ду са по е тич ким на че ли ма из ра же ним у Вер ле-
но вој пе сми „Art Poéti que“ ко ја по чи ње сти хом: „De la mu si que 
avant to u te cho se“ („Му зи ка пре све га“). Кон кре тан до жи вљај 
за ме њу је че жња чи је оства ре ње усту па ме сто не пре кид ном 
при бли жа ва њу ни кад до стиг ну том пред ме ту же ље, нај ја-
сни је из ра же ном у пе сми „Стреп ња“, а на го ве шта ји кат кад 
иду до ис кљу че ња пе снич ког пред ме та, у ду ху сим бо ли стич-
ке по е зи је од су ства, као у пе сми „По ноћ“: „У ви со ком не бу 
чуо се крик, / то је зр но не ко по го ди ло / над ре ком, у сре бр-
но кри ло, / ти цу ко је ни је ни кад би ло“. Му зи ка је и ње но 
ве ли ко ис ку ше ње, ка ко по ка зу је и пе сма „Опо ме на“, а до га ђа 
се и да му зич ки ефе кат прет хо ди са др жа ју пе сме: „Не ки пут, 
као да сам ка кав ком по зи тор, пр во ми се ро ди ме ло ди ја не ке 

 Да се Д. Мак си мо вић ин те ре со ва ла и за по е зи ју оних ко ји су 
пре во ди ли срп ске пе сни ке све до че и дру ги ње ни пре во ди ко ји 
се на ла зе у ње ној ру ко пи сној за о став шти ни, као што је пре вод 
пе сме „Нај леп ша зе мља“ Фи ле а са Ле бе сга (Philéas Le bes gue, 1869–
1958), ко ји је др жао хро ни ку о ју го сло вен ским пи сци ма у ча со-
пи су Mercure de France и об јавио Antholog ie des  po ètes  yougoslaves 
co nt emporain s  (19 19)  и Les  C han ts fémиnиns  serb es  (1 920).  Ов де 
 скреће мо паж њу  да је  у  попи су  те заост авшт ин е,  објављеном у 
X књизи Десанкиних Целокупних дела, његово презиме погрешно 
транскрибовано. 
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пе сме“.36 То упу ћу је на фран цу ског но си о ца сим бо ли стич ког 
на сле ђа, По ла Ва ле ри ја, ко ји је из ја вио да се ње го ва пе сма 
„Пи ти ја“ по ја ви ла у об ли ку осмер ца „чи ја се звуч ност ус по-
ста ви ла са ма од се бе“37 и уоп ште на по е ти ку сим бо ли ста ко ји 
су сма тра ли да пе сма на ста је као ста ње је зич ко-ме ло диј ске 
при ро де. Де сан ка Мак си мо вић, ме ђу тим, ни ка да ни је ишла 
до крај но сти ко ју пред ста вља ма лар ме ов ско „пре пу шта ње 
ини ци ја ти ве ре чи ма“.

Ме ђу тим, док су се и ро ман ти ча ри и пар на сов ци и сим-
бо ли сти, не за до вољ ни по сто је ћом ствар но шћу, че сто по вла-
чи ли из све та у „ку лу од сло но ва че“ сво га ду ха, у ко јој су се 
пре пу шта ли ма шти, сно ви ма и уса мље нич ким ме ди та ци ја-
ма, Д. Мак си мо вић увек оста је у не по сред ном до ди ру са све-
том и са сво јим зе мља ци ма. При ро да се за њу не су прот ста-
вља ни чо ве ку, ни ње го вој кул ту ри, не го са њим чи ни го то во 
не де љи ву це ли ну.

Тек сто ви дру гих ауто ра за њу су по вод да из ра зи соп-
стве на схва та ња ко ја че сто од го ва ра ју ду хов ној ат мос фе ри 
вре ме на у ко ме жи ви и ства ра, као што је осврт на отво ре но 
пи смо Сер ге ја Обра сцо ва, под на сло вом „Умет ност је увек 
оруж је“, упу ће но ен гле ском пи сцу Ви ли је му Ма кове ну по-
во дом члан ка у ко ме је овај твр дио да је „по зо ри ште из над 
бор бе“, пи сму у ко ме Обра сцов, у ду ху по е ти ке со ци ја ли-
стич ког ре а ли зма, од луч но од ба цу је ње гов став. У истом 
тек сту, она се освр ће и на чла нак „О ’жре ци ма људ ског ду ха’ 
и из дај ни ци ма људ ског ро да“ Алек сан дра Ис ба ха, об ја вљен 
у Но вом ми ру. Ту се на во де из ја ве не ких фран цу ских пи са ца 
као што је Фло бе ро ва да тре ба „жи ве ти за соп стве ни по зив, 
пе ти се на ку лу од сло но ве ко сти и бо ра ви ти та мо сам са 
сво јим ма шта ма...“, или ре чи По ла Ва ле ри ја: „Не ма ни че га 

36 Д. Мак си мо вић, „Усред при ро де на у чи ла сам го вор не му штих“, 
Бор ба, 24. XI 1963, стр. 10. 

37 Paul Valéry, Oeuvres, Pa ris, Gal li mard, Bi bli ot hè que de la Pléiade, 1957, 
стр. 1338. 
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осим ме не. Не ма ни че га осим ме не. Не ма ни че га осим ме не, 
ме не, ме не... Ја без жа ље ња мо гу да из гу бим ко ли ко хо ће те 
чи та ла ца“, ко је „не људ ски зво не“; или ре чи пе сни ка де ка де-
на та ко ји су про па ги ра ли од ри ца ње од чи та ла ца (V, 334).

Иако у по ме ну том тек сту не са оп шта ва из ри чи то свој 
суд, чи ни се да је ово за тва ра ње у „ку лу од сло но ва че“, ко је 
со вјет ски ауто ри оштро кри ти ку ју, не при хва тљи во и за Де-
сан ку Мак си мо вић ко ја је и са ма пи са ла ан га жо ва не пе сме, 
као што је „Кр ва ва бај ка“, а ко ја, у тек сту „Луј Ара гон и Луј за 
Три о ле у Мо скви“ (1946), под се ћа на Ара го но во ан га жо ва ње 
у бор би про тив ви ши јев ског ре жи ма, кон ста ту ју ћи да су он 
и Ел за Три о ле „пра ви пред став ни ци фран цу ске књи жев но-
сти“ (V, 326). Ара гон је ина че ужи вао ве ли ке сим па ти је срп ских 
ко му ни ста, а био је и ра до ви ђен гост код по сле рат ног ам ба-
са до ра Ју го сла ви је у Па ри зу, Мар ка Ри сти ћа, све до ре зо лу-
ци је Ин фор мби роа ка да су се фран цу ски ко му ни сти свр ста-
ли на су прот ну стра ну. Али пе снич ки ан га жман ни је те ма 
ко јом се Д. Мак си мо вић ба ви са мо у пр вим по сле рат ним го-
ди на ма, ка да су ови тек сто ви на пи са ни, у вре ме жу строг про-
па ги ра ња со ци ја ли стич ког ре а ли зма, ко ји јој мо жда у не ким 
сво јим аспек ти ма и ни је био са свим туђ, али ко ме се у сво јој 
по е зи ји ни је при кло ни ла. Ње но схва та ње ан га жма на био је 
пре све га ду бо ко про же то ху ма ни змом и осе ћа њем те сне 
по ве за но сти са сво јим за ви ча јем и сво јим на ро дом: „Као што 
је при род но да се сва ки чо век у зна чај ним, осо би то тра гич-
ним, тре ну ци ма сво га на ро да ан га жу је, да не по сма тра се-
бич но и хлад но што се око ње га зби ва, при род но је да се и 
пе сни ка ко ји би тре ба ло да је пред став ник нај бо љих, ко сне 
суд би на на ро да ко ме при па да. Они ко јих се не так не суд би-
на и пат ња њи хо ве зе мље зна чи да су не до вр ше ни као љу ди 
или да су су ви ше мла ди, да не мо гу да иза ђу из ро ђе ног ср ца 
или да су од на ро ђе ни“, ка же она.38 У том кон тек сту, Вик тор 
Иго би јој био бли жи од Ал фре да де Ви њи ја, иако она не ма 

38 Нав. М. Р. Блечић, нав. дело, стр. 150–151. 
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пре тен зи ју да бу де „звуч ни од јек“ сво га вре ме на, не го са мо 
оста је у не по сред ној ве зи са пре де ли ма и љу ди ма сво га кра ја.

Де сан ка Мак си мо вић се не опре де љу је уна пред за од ре-
ђе ни књи жев ни по сту пак или од ре ђе ну те ма ти ку, не го пи ше 
спон та но, она ко ка ко од го ва ра ње ном тре нут ном на дах ну ћу. 
„Ја ни ка да се би ни сам по ста вља ла про грам ка ко ћу да пи шем, 
ни ка да ни сам ре кла: са да ћу пре ћи на овај или онај пра вац“,39 
ка же она 1957. го ди не. А јед ном дру гом при ли ком: „У сва ком 
прав цу осе ћа мо по е зи ју. На рав но, та мо где је има. Тра жим 
и не бра ним се од ле по те ма ода кле она до ла зи ла. Мо же да 
ме при ву че и по е зи ја Вас ка По пе са ње го вим асо ци ја ци ја ма, 
са жи ма њи ма и ре флек си ја ма ко је вр ца ју из сва ког сти ха, али, 
исто та ко мо гу да се оду ше вим и пе сма ма Слав ка Ву ко са-
вље ви ћа, њи хо вом та на ном гра цил но шћу.“40 Ро ман ти чар ска 
те жња ка да љи на ма ко ју из ра жа ва ју мно ге ње не пе сме, а у 
ко јој се про јек ту је из ве сна не са гла сност са све том и уда ља-
ва ње од ре ал но сти, по ми шље њу не ких ис тра жи ва ча ње ног 
де ла, мо же се по ве за ти и са су ма тра и змом Ми ло ша Цр њан-
ског.41 Она не од ба цу је ни тра ди ци ју ни мо дер ни стич ка стру-
ја ња, те же ћи не кој вр сти еклек тич ке по е ти ке ко ја при хва та 
сло бо дан стих, ко ја об у хва та раз не ви до ве књи жев ног ства-
ра ња, и тра ди ци о нал не и мо дер не, али без оног пре ко ра че ња 
гра ни ца и оне ис кљу чи во сти ко ји ма се од ли ко ва ла аван гард-
на књи жев ност: „Ми смо се тру ди ли да на ђе мо се бе не под-
це њу ју ћи Ра ки ћа и Ду чи ћа. Ни смо сма тра ли да је све што 
они пи шу ни штав но и за ба ца ње и да је на ше са мо за то што 
је све же је ди но вред но и но во...“.42

У кон тек сту тог ста ва при хва та ња, тог ве ли ког ДА ко је 
Д. Мак си мо вић упу ћу је и жи во ту и ства ра њу, тре ба по сма тра ти 

39 Нав. Љ. Ђор ђе вић, Пе снич ко де ло Де сан ке Мак си мо вић, Бе о град, 
„Пе шић и си но ви“, 1998, стр. 62. 

40 Г. Олујић, Писци о себи, стр. 105. 
41 Вид. Љ. Ђорђевић, нав. дело, стр. 64. 
42 Г. Олујић, Писци о себи, стр. 106. 
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и ње ну по тре бу да из ра зи и там ну и сун ча ну стра ну све та, 
ко ја се ис по ља ва и у ње ној ре цеп ци ји по е зи је дру гих пе сни-
ка, па та ко и фран цу ских ко ји ма је по све ти ла сво ју пре во ди-
лач ку па жњу. У пе сма ма Жан-Мар ка Бор дијеа пре о вла ђу ју 
ме лан хо ли ја, осе ћа ње бе сми сла, при су ство смр ти, ка ко ука-
зу ју већ са ми њи хо ви на сло ви и ин ци пи ти („Про ле ће цр но 
зе мљу пот ко па ва“, „Па стер на ков гроб“, „Овог про ле ћа од већ 
пла во ли шће мре“), та ко да се Бор дије по ја вљу је као оли че ње 
оне там не стра не све та и Де сан ки не ду ше ко јој је бли зак сло-
ве нач ки пе сник Алојз Град ник. У ту ка те го ри ју мо гла би се 
свр ста ти и Де низ Жа ле (De ni se Jal la is, 1932), ко ја ста ну је у 
„ку ћи ко ја пла че“ („За из да ва ње“) и опе ва „Жа ло сно ју тро“43, 
про жи ма ју ћи сво ју по е зи ју ту гом због из гу бље ног де те та 
(„Успа ван ка за мр тво де те“), као и ак тив на фе ми нист ки ња 
Фран со аз д’Обон (Françoise d’Eaubon ne, 1920–2005)44 у чи јим 
сти хо ви ма пре о вла ђу је су мор но рас по ло же ње, без на ђе ко је је 
про из вод ње ног ис ку ства, дис кри ми на ци је због си ро ма штва 
у де тињ ству, а ко је се осе ћа и у две ма пе сма ма из збир ке Де-
мо ни и чу да (Démo us et mer ve il les, Seg hers, 1951) ко је је Д. Мак-
си мо вић пре ве ла и об ја ви ла. То су две бо дле ров ски про во-
ка тив не пе сме, „Исме ја на му за“ ко ја се из ру гу је све ти ни и 
„Из мо жде ни пе сник“ чи ји по че так уво ди нер ва лов ску те му 
цр ног сун ца: „Слу шам у ме ни на ра ста цр но сун це смр ти“.

Али Де сан ки Мак си мо вић је бли зак и „со пран ски“ Отон 
Жу пан чич, са сво јом ви та ли стич ком и пан те и стич ком ви зи јом 

43 Denise Jallais, Matиn trиste, Seghers, 1952. 
44 Фран со аз д’Обон је би ла и бо рац за пра ва же на и свих вр ста ма њин-

ских гру па, пот пи сни ца Ма ни фе ста 121 у при лог бо ра ца за осло-
бо ђе ње Ал жи ра, је дан од осни ва ча По кре та за осло бо ђе ње же на 
1970, Еко ло ги је фе ми ни зма 1978, итд. При ја те љи ца Си мо не де Бо-
во ар, на пи са ла је књи гу Le com ple xe de Di a ne, éro ti sme ou fémi ni sme 
(1951), ко ја пред ста вља од го вор на Дру ги пол и уве ла је у упо тре бу 
у фран цу ском је зи ку реч „fal loc ra te“, а Д. Мак си мо вић по ми ње и 
ро ман Com me un vol de ger fa uts (Као ја то со ко ло ва), ко ји је до био 
на гра ду чи та ла ца 1947. го ди не. 
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све та и при ро де, ко ја има и свој со ци јал ни аспект, а са њим, 
мо же се ре ћи, и сви они фран цу ски пе сни ци ко ји опе ва ју 
иди лич ни се о ски жи вот и при род не ле по те, код ко јих је 
при ро да при ја тељ ска, те сно по ве за на са чо ве ком, по сма тра-
ним као њен део, а што до ла зи до из ра жа ја и у па сто рал ним 
сли ка ма у ње ној збир ци Зе ле ни ви тез. Тој по е зи ји, ко ја од-
ба цу је по ноћ но сун це по но ра и смр ти у ко рист днев ног сун-
ца као из во ра све тло сти и жи во та, при па да ју, мо же се ре ћи, 
пе сни ци по пут Фран си са Ја ра и По ла Фо ра или пе сни ки ње 
Клер Гол (Cla i re Goll, 1890–1977), чи је је две пе сме из збир ке 
Ин ди јан ске пе сме45 (Chan sons in di en nes, Seg hers, 1952) Д. Мак-
си мо вић пре ве ла. Пр ва је „Пе сма тра жи о ца“, у ко јој лир ски 
су бјект си ла зи сам у шу му, чу је ње не гла со ве и, иш че ку ју ћи 
љу бав (као што у при ро ди вук има сво ју жен ку у пла ни ни и 
уоп ште сва жи ва би ћа има ју свог парт не ра), обра ћа се зе мљи, 
дру га ри ци бо жан ског упра вља ча и пи та је где је она. Дру га је 
„Пе сма ко ња“ из пле ме на На ва хо, ко ји при па да „бо гу сун ца“, 
„рже ра до сно“ и „про пи ње се на ко жа ма ску по це ним“, док се 
„ње го во по том ство веч но мно жи“. То од го ва ра скло но сти ма 
са ме Д. Мак си мо вић ко ја се ро ди ла усред при ро де и на ви кла 
се да слу ша и раз у ме ње не гла со ве и за ко ју се још у де тињ ству 
„ско ро из јед на чио чо век са оста лим жи вим би ћи ма“, а она 
већ та да „на у чи ла го вор не му штих“.46 При ро да и па сто рал ни 
пре де ли про вла че се и кроз низ дру гих пе са ма ко је је она 
пре ве ла. Жа нин Фукс (Ja ni ne Fuchs) у сво јим „пе снич ким 
ми ни ја ту ра ма“ ево ци ра мо ре, та ла се, пе сак, из ра жа ва ју ћи 
„на ду су тра шњи це“47, што од го ва ра Де сан ки ној ве ри у ко-
нач ну по бе ду до бра ко ја је би ла свој стве на и Вик то ру Игоу, 
а Ан Ми ракл (An ne Mi rac le) опе ва па сти ре, ко зе, сто ку и 

45 У На по ме на ма у окви ру Це ло куп них де ла сто ји: „Ин диј ске“, док је у 
ори ги нал ном Де сан ки ном за пи су, на пи са но пра вил но: „Ин ди јан ске“. 

46 Д. Мак си мо вић, „Усред при ро де на у чи ла сам го вор не му штих“, 
Бор ба, 24. XI 1963, стр. 10. 

47 Ja ni ne Fuchs, De main l’espo ir – cent mi ni a tu res poétиqu es, Pa ris, Pro-
mo tion et édi tion, 1967. 
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уоп ште се о ску ат мос фе ру и па сто рал не пре де ле у про ле ће 
ка да се од ба цу је зим ска оде ћа и за по чи њу пољ ски ра до ви. 
Про ле ће је глав на те ма и у нај по зна ти јој пе сми фран цу ског 
пе сни ка из пр ве по ло ви не XV ве ка, Шар ла Ор ле ан ског, „Le 
Prin temps“, чи ји се пре вод на ла зи у ру ко пи сној за о став шти ни 
Д. Мак си мо вић.48 За при ро ду се ве зу је и пе сни ки ња осо бе ног 
на дах ну ћа, Ја нет Де ле тан Тар диф (Yanet te Delétang-Tar dif, 
1902–1976), ко ја је при па да ла „Шко ли из Рош фо ра“, гру пи 
пе сни ка ко ји су же ле ли, ка ко пи ше њен осни вач, Жан Бу је 
(Jean Bouhier), да „ка зу ју сво је сти хо ве пред ли цем све та, да 
их по ме ша ју са рит мо ви ма при ро де, са шу мом др ве ћа, во де, 
да их по ме ша ју са жи во том“. Али се на дах њи ва ла и Ва ле ри јем, 
а би ли су јој бли ски и пе сни ци по пут Нер ва ла и не мач ких ро-
ман ти ча ра или Кок тоа, бли ског над ре а ли сти ма, обо жа ва о ци-
ма Мар ки за де Са да, а до не кле и ње го ве су прот но сти, аустриј-
ског пи сца Ле о пол да фон Са хер-Ма зо ха ко ји је дао име „јед ном 
пре де лу скри ве не на ше грам жљи во сти, јед ној обла сти у на се-
о би на ма не ча сти вог“.49 Три ње не пе сме из збир ке Ноћ вре ме на 
(La Nu it des temps, Seg hers, 1951) ко је је Д. Мак си мо вић пре ве-
ла („Са кер при ча свој сан“, „Од мор“ и „Пе сма до ји ље“) про же-
те су ду хом Са хер-Ма зо ха, ко га пе сни ки ња же ли да осло бо ди 
там ни це ње го ве ре пу та ци је, „зи до ва ње го ве исто ри је“, ка ко 
би са њом за спао ис пру жен на тра ви „као чо ба нин у ли вад ском 
би љу...“ („Од мор“), док до ји ља, по ре клом из ру тен ског на ро да 
сло вен ског, од би ја кра љев ске брач не по ну де да би по бе гла у 
шу му и са кри ла се ме ђу биљ ка ма, од ба цу је жи вот у кра љев ској 
па ла ти и за тво ре не со бе у ко ји ма се од ви ја ју нео бич на сек су-
ал на ис ку ства, да би жи ве ла у не по сред ном до ди ру са при ро-
дом („Пе сма до ји ље“), што са свим од го ва ра и по е зи ји са ме 
Де сан ка Мак си мо вић, увек усме ре не ка при ро ди.

По е зи ја по ме ну тих пе сни ки ња све до чи о ин те ре со ва њу 
Де сан ке Мак си мо вић за жен ско пи смо, схва ће но у нај ши рем 

48 У рукопису насловљене „Песма“. 
49 Мар ко Ри стић, Без ме ре, Бе о град, Но лит, 198р, стр. 113. 
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сми слу, иако се са ма ни ка ко ни је свр ста ва ла у фе ми нист ки-
ње. Од 43 пе сме фран цу ских ауто ра ко је су се у ње ном пре-
во ду по ја ви ле у на шим ча со пи си ма, 29 при па да ју пе сни ки-
ња ма код ко јих она нај че шће на ла зи љу бав ну те ма ти ку, че сто 
про же ту се том и осе ћа њем про ла зно сти, што је свој стве но 
и њој са мој,50 али и мо дер ној књи жев но сти уоп ште.

Де сан ка Мак си мо вић на фран цу ском
Де сан ка Мак си мо вић је одр жа ва ла ве зе се Фран цу ском, 

на ро чи то са из да ва чем по ет ских збир ки, Пје ром Се гер сом 
ко ји је, при ли ком њи хо вог су сре та 1968. го ди не, „са пу но 
сим па ти ја го во рио о на шој по е зи ји, а знао ју је са ра ђу ју ћи са 
Зо ра ном Ми ши ћем, и на шим пе сни ци ма Вас ком По пом и 
Ми о дра гом Па вло ви ћем“, ка ко чи та мо у ње ном пу то пи сном 
тек сту „При вре ме ни Фран цу зи“.51 Се герс је об ја вио Ми ши-
ће ву ан то ло ги ју са вре ме не ју го сло вен ске по е зи је у фран цу-
ском пре во ду, у ко јој се на ла зе и две пе сме Де сан ке Мак си-
мо вић,52 а пе снич ке збир ке у из да њу ње го ве из да вач ке ку ће 
би ле су и глав ни из вор ко ји је Д. Мак си мо вић ко ри сти ла у 
сво јој пре во ди лач кој ак тив но сти.

50 „Ка ко је љу бав у жи во ту же на ствар ва жна, у де лу же не пе сни ка 
она је нај че шћи са др жај, нај сна жни ји под сти цај на пи са ње, нај-
за хвал ни ја ин спи ра ци ја. Пр во се пи ше о то ме да се же ли во ле ти, 
да је ср це спрем но да се пре да; по сле се пе ва да се во ли, да се па ти; 
и нај зад се се ћа да се јед ном во ле ло. Та ко кроз це ло ства ра ла штво 
же не пе сни ка љу бав се про вла чи као све тла нит, као траг су зе. Уз 
осе ћа ње љу ба ви код ме не се че сто ве зу је осе ћа ње про ла зно сти, 
жа ље ње за мла до шћу“ (Нав. Бле чић, 150). 

51 Нав. пре ма: Д. Мак си мо вић, „Пра зни ци пу то ва ња“, Це ло куп на 
де ла, V, стр. 182. 

52 Zo ran Mic hitch, Ant ho lo gie de la poésie Yougo sla ve con tem po ra i ne, 
Pa ris, Pi er re Seg hers, 1959. Са др жи пе сме Д. Мак си мо вић: „На бу-
ри“ („Dans l’ora ge“) и „Ср би ја је ве ли ка тај на“ („À la mémo i re de 
l’In sur rec tion“). 
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У Би бли о гра фи ји ју го сло вен ских де ла на фран цу ском 
је зи ку, ко ја об у хва та пе ри од до 1930. го ди не,53 на ве де не су 
две ње не пе сме ко је су се по ја ви ле у пре во ду на фран цу ски. 
Пр ва, „Le re vo ir“54 фран цу ски је пре вод пе сме „Са ста нак“ 
(вид. Це ло куп на де ла, I, стр. 340), а пре во ди лац је озна чен 
ини ци ја ли ма Б. Ј. Дру га, „Désir“,55 фран цу ски је пре вод пе сме 
„Че жња“ ко ја ће се, под истим на сло вом, али у дру гом пре-
во ду, по ја ви ти и у фран цу ском дво је зич ном из да њу ње них 
иза бра них пе са ма под на сло вом Cho ix de po è mes ко је је об ја-
ви ла из да вач ка ку ћа Гра се 1971. го ди не,56 у пре во ду ко ји су 
са чи ни ле Див на Ден ко вић Бра тић и Жа нин Фукс.

У ве зи са овим фран цу ским из да њем Де сан ки них пе са-
ма, тре ба по ме ну ти већ ви ше пу та на во ђе но пи смо ко је је, 
ка ко са зна је мо из Кул тур ног до дат ка По ли ти ке од 14. ма ја 
1988, пре во ди о цу, Див ни Ден ко вић Бра тић, упу ти ла по зна-
та фран цу ска спи са те љи ца Мар ге рит Јур се нар, ко ја из во ре 
ле по те Де сан ки них пе са ма на ла зи у њи хо вој ве за но сти за 
род но тле и про же то сти љу ба вљу пре ма чо ве ку:

При ми те сву мо ју за хвал ност за ва ше же ље и за сти хо ве 
Де сан ке Мак си мо вић, чи ји сте пре вод би ли љу ба зни да 
ми по ша ље те у ле пом из да њу упо ред них је зи ка. Не ке од 
тих пе са ма ве о ма су ле пе, на ро чи то оне ве за не за зе мљу, 
за моћ но тло ва ше зе мље („Се ља ко ва смрт“, „Воћ ња ци“, 
„За зе мљу где вој ска про ла зи“), или оне ко је из ра жа ва ју 
сми сао јед не при род не ан тич ке за ко ни то сти („Чо век са 
Бал ка на“), или још у ко ји ма је не из мер но са ми ло сти за 
љу де уоп ште („За оне ко ји по ср ћу“...).

53 Pa vle Po po vić, La littéra tu re yougo sla ve. Ex tra it du Mon de Sla ve, Ju il let-
-Août-Sep tem bre 1930 su i vi d’un Es sai de Bi bli o grap hie française de la 
Littéra tu re yougo sla ve par Pa vle Po po vić et Miоdrag Ibro vac, Ex tra it 
du Mon de Sla ve, t. II, Mai 1931, p. 24. По ме ну те пе сме не на ла зе се 
у би бли о гра фи ји Љу би це Ђор ђе вић. 

54 Re vue yougo sla ve, II, (décem bre 1920), str. 532. 
55 Les No u vel les yougo sla ves (13 avril 1929), str. 3. 
56 De san ka Mak si mo vić, Choиx de po è mes. Tra duc tion de Div na Den-

ko vić Bra tić. Adap ta tion de Ja ni ne Fuchs, Pa ris, Jean Gras sin, 1971. 
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Хва ла на по сла тој збир ци. У епо хи где се по е зи ја уста љу-
је лич ним де ли ри јем, за за вист је је зик и на род ко ји су 
још спо соб ни да из ра зе ова кав ли ри зам еп ског при зву ка. 
На рав но да сам у пре во ђе њу мно го ко ри сти ла срп ске 
ба ла де сред њег ве ка, и слу ша ла њи хо во из во ђе ње на на-
шем је зи ку, што ми је дра го се ћа ње....57

У ру ко пи сној за о став шти ни Д. Мак си мо вић, под ши фром 
З.003, број фа сци кле 1921, на ла зе се че ти ри ње не пе сме ко је 
је пре вео Шарл Дес фрез:58 „Опо ме на“ („Un avis“), „На бу ри“ 
(„So us l’ora ge“), ко ја је, у дру гом пре во ду, уне се на и у по ме-
ну ту Ми ши ће ву ан то ло ги ју на фран цу ском је зи ку, као и 
„По ко ше на ли ва да“ („Le pré fa uché“) и „Пред о се ћа ње“ („Le 
Pres sen ti ment“), ко је су об ја вље не, у дру гом пре во ду, и у фран-
цу ском из да њу Де сан ки них иза бра них пе са ма.59 Уз пе сме је 
и пи смо ко је јој је упу тио Шарл Де сфрез 3. ја ну а ра 1967. го-
ди не, оба ве шта ва ју ћи је да је још 1951. пре вео по ме ну те пе сме 
и обра зла жу ћи сво ју сло бо ду у пре во ђе њу бри гом да ње не 
пе сме при бли жи „фран цу ском уху“.

У но ви је вре ме, по ја вио се још је дан дво је зич ни из бор пе-
са ма Д. Мак си мо вић под на сло вом Про ле ћем опи је на. Иза бра не 

57 На ве де но пре ма: Ра до ван По по вић, „Жи во то пис Де сан ке Мак си мо-
вић. Пе сни ки ња ду ше Ср би је“, у: Д. Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, т. 
10, стр. 38. Ме ђу тим, по оце ни Ни ко ле Бер то ли на, овај пре вод, због 
од су ства ри ма, не ких стил ских по ме ра ња, као и са мог из бо ра пе са-
ма, „мо же да оба ве сти фран цу ске чи та о це о те ма ма у по е зи ји Де сан-
ке Мак си мо вић“, мо же да им от кри је „ме сти мич ни бле сак ус пе ле 
пе снич ке сли ке и нео че ки ва ног сли ко ви тог де та ља“, али им „не мо-
же омо гу ћи ти да до пру у та јан стве не пре де ле ове по е зи је, у ње не 
сти ша не лир ске олу је“. (Н. Бер то ли но, „Две књи ге на ших пе сни ка 
на фран цу ском“, Мо сто ви, ју ли-сеп тем бар 1972, св. 3, (11), стр. 266). 

58 У по пи су ру ко пи сне за о став шти не Д. Мак си мо вић (X, 866), пре-
зи ме пре во ди о ца (Char les Des fra i ses) по гре шно је тран скри бо ва но, 
на осно ву озна ке са ме Д. Мак си мо вић („Пре во ди мо јих пе са ма 
Шарл Дес фре“). У пи та њу су ра не пе сме, ко је су у пр вој књи зи Це-
ло куп них де ла, об ја вље не под на сло вом Пе сме (1924), а не пе сме из 
збир ке Тра жим по ми ло ва ње, ка ко сто ји у по пи су. 

59 Би ло би за ни мљи во упо ре ди ти ове пре во де, ко ји су са свим раз ли чи ти. 
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пе сме / Eni vrée par le prin temps. Po è mes cho i sis (Из бор и пре вод 
на фран цу ски Ми ли ца До ма зет, Бе о град, Дра га нић, 1998).60 
Ана ли за свих ових пре во да пред ста вља ла би по себ ну сту ди ју.61

За кљу чак
Из на пред ре че ног мо же се за кљу чи ти да су бо ра вак у 

Фран цу ској и фран цу ске лек ти ре оста ви ли ја сан траг у ства-
ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић ко јој су и по тем пе ра мен ту 
и по на дах ну ћу и по пе снич ком по ступ ку би ли бли ски они 
фран цу ски пе сни ци и пе сни ки ње ко ји ни су бе жа ли из све та 
и жи во та у за тво ре ни про стор сво га ду ха и сво је по е зи је, 
не го су оста ли у не по сред ном до ди ру са тим све том, а по е зи-
ју по сма тра ли као је дан вид са мо га жи во та.

Je le na No va ko vić

DE SAN KA MAK SI MO VIĆ CON SIDÉRÉE DANS 
LE CON TEX TE DES RE LA TI ONS FRAN CO-SER BES

Résumé
Cet te com mu ni ca tion exa mi ne l’oeuvre de la poétes se ser be 

De san ka Mak si mo vić en la con sidérant dans le con tex te des 
re la ti ons fran co-ser bes. To ut en étant ori entée sur to ut vers les 

60 Ни ова књи га не на ла зи се у би бли о гра фи ји Д. Мак си мо вић об ја-
вље них у окви ру ње них Це ло куп них де ла. 

61 У уза јам ном ка та ло гу На род не би бли о те ке Ср би је, на ла зи мо и 
сле де ћи по да так: Тра жим по ми ло ва ње [Штам па на му зи ка ли ја]: 
ци клус пе са ма за со пран и сим фо ниј ски ор ке стар / Ста ној ло Ра ји-
чић; текст Де сан ке Мак си мо вић = Je de man de grâce: cycle des chants 
po ur so pra no et or che stre sympho ni que / Sta noj lo Ra ji čić; tex te de De-
san ka Mak si mo vić. 
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lan gu es et les cul tu res sla ves, D. Mak si mo vić, qui a passé à Pa ris 
l’année uni ver si ta i re 1924/1925 et qui con na is sa it bien la littéra-
tu re française, a en tre te nu au co urs de sa vie des re la ti ons avec la 
Fran ce, sur to ut avec l’édi te ur Pi er re Seg hers dont les pu bli ca ti ons 
éta i ent les so ur ces prin ci pa les de son ac ti vité de tra duc tion. El le 
a tra du it les poési es de plu si e urs aute urs français du dix-ne u vi è me 
et sur to ut du ving ti è me si èc le, tels que Vic tor Hu go, Al fred de 
Vigny, Jean Ric he pin, An dré The u ri et, Grégo i re Le Roy, Gu il la u me 
Vi en net, Fran cis Yard, Ma u ri ce Fom be u re, Paul Fort, De ni se 
Jal la is, Françoise d’Eaubon ne, Cla i re Goll, Ja ni ne Fuchs, An ne 
Mi rac le, Yanet te Delétang-Tar dif. Les vers de ces po è tes et de ces 
po è tes ses, qui tra i tent de l’en fan ce, de l’amo ur, de la na tu re, de 
la fu i te du temps, sont im pre ignés, com me ce ux de D. Mak si-
mo vić el le-mê me, d’une mélan co lie va gue qui por te des tra ces 
du ro man ti sme.

Cet te com mu ni ca tion exa mi ne aus si les tra duc ti ons fran-
çaises de ses pro pres poési es, pu bliées à plu si e urs re pri ses en 
Fran ce et en Ser bie.
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Ра до ван Вуч ко вић (Бе о град)

ДЕ САН КА МАК СИ МО ВИЋ У ПО РЕ ЂЕ ЊИ МА

Ап стракт: Циљ овог тек ста је сте да ука же на раз ли ке и 
слич но сти из ме ђу јед ног де ла по е зи је Де сан ке Мак си мо вић 
и пе са ма чи ле ан ских пе сни ка Но бе ло ва ца, Га бри је ле Ми страл 
и Па бла Не ру де. Мо жда су и исто риј ске окол но сти од ре ди ле 
да се у по е зи ји на ше пе сни ки ње и у пе сма ма дво је Чи ле а на-
ца про фи ли шу, по ред стан дард не љу бав не ли ри ке, и пе ва ње 
о род ној зе мљи и со ци јал ним те ма ма, о про шло сти и исто-
ри ји. Де сан ка Мак си мо вић би због то га спа да ла у ка те го ри ју 
пе сни ка ко ји су бли жи ју жно а ме рич ким пе снич ким ис ку-
стви ма не го европ ским исто га вре ме на, па је би ло по треб но 
са гле да ти је и у том кон тек сту.

Кључ не ре чи: Га бри је ла Ми страл, Па бло Не ру да, љу бав, 
ис по вед на жен ска ли ри ка, при ро да, со ци јал на и рат на по е-
зи ја, пе снич ка ре то ри ка.

Књи жев ни пре во ди лац За гор ка Илић је за пи са ла на јед ном 
ме сту, го во ре ћи о скром ном ин те ре со ва њу за на шу књи жев-
ност у Ла тин ској Аме ри ци и по ми њу ћи Ан дри ћев есеј о Бо ли-
ва ру, сле де ће: „Та ко ђе је из бор пе са ма Де сан ке Мак си мо вић у 
пре во ду На де Са лас у дво је зич кој еди ци ји Но ли та 1976. на и-
шао на нај по хвал ни ју кри ти ку у Ве не цу е ли. ’Ни је пра во да 
три сто ти не ми ли о на љу ди ко ји го во ре шпан ски на три кон-
ти нен та (ми сли се на Ла тин ску Аме ри ку, Шпа ни ју и Фи ли пи-
не) бу ду ли ше ни ужи ва ња у чи стој ле по ти по е зи је Де сан ке 
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Мак си мо вић?’“1 Ове по хвал не ре чи о по е зи ји Де сан ке Мак си-
мо вић мо гао је да на пи ше са мо чо век из тог де ла све та ко ји је 
у пе сма ма на ше пе сни ки ње про на шао не што што се по кла па 
са кри те ри ју ми ма вред но сти ко ји пре о вла ђу ју та мо и ко ји ука-
зу ју на по ду дар но сти пе ва ња у два да ле ка зе маљ ска под руч ја.

По шав ши у ма ју ме се цу ове го ди не на пут у три ла тин ско-
-аме рич ке зе мље (Пе ру, Бо ли ви ју и Чи ле) по нео сам са со бом 
две књи ге пе са ма чи ле ан ских Но бе ло ва ца Га бри је ле Ми страл 
(Со не ти смр ти и дру ге пе сме) и Па бла Не ру де (Пе сме љу ба ви 
и на де). Же лео сам, по свом пут нич ком оби ча ју, да их чи там 
за вре ме ду гих во жњи ави о ном, а још ду жих че ка ња на аеро-
дро ми ма у ин тер кон ти нен тал ном и уну тра шњем ави он ском 
са о бра ћа ју. Чи тао сам их где год ми је то би ло мо гу ће, а и за 
вре ме ноћ них не са ни ца у на ди да ће ми по вра ти ти пре ки ну ти 
сан. За ме не је чи та ње њи хо вих пе са ма био пра ви до жи вљај, 
а и увод у упо зна ва ње ма кар и уз гред но, њи хо ве род не зе мље 
Чи леа. За ни мљи во ми је би ло да, док сам чи тао њи хо ву по е-
зи ју, су ми у све сти ис кр са ва ле по је ди не пе сме Де сан ке Мак-
си мо вић, а це ло њи хо во пе снич ко ис ку ство опо ми ња ло ме је 
на на шу пе сни ки њу. Се тио сам се да је све тро је пе сни ка при-
па да ло при бли жно ис тој ге не ра ци ји и про жи вља ва ли су у 
свет ским окви ри ма бли ске ди ле ме и би ли из ло же ни слич ним 
ме на ма уку са и сти ло ва. Га бри је ла Ми страл (ро ђе на 1889) де-
вет го ди на је ста ри ја од Де сан ке Мак си мо вић (1898), а ова шест 
го ди на ста ри ја од Па бла Не ру де (1904). Због то га су и мо ра ли 
у не че му би ти срод ни и раз ли ко ва ти се пре ма ин ди ви ду ал ним 
осо бе но сти ма и до жи вља ји ма у свом лич ном жи во ту.

И кад сам по по врат ку с пу то ва ња узео и по но во про чи тао 
пе сме Де сан ке Мак си мо вић из пр ве по ло ви не 20. ве ка, а оста ле 
чи тао у пре гле ду у окви ру Це ло куп них де ла, уви део сам ка ко 
су мо је слут ње би ле оправ да не и ка ко Де сан ка Мак си мо вић 

1 З. Илић, „Ве зе на кул тур ном, по себ но ли те рар ном пла ну, као спо на 
из ме ђу Ла тин ске Аме ри ке и на ших на ро да“, Ла тин ска Аме ри ка и 
са вре ме ни свет, Ју го сло вен ско удру же ње ла ти но а ме ри ка ни ста – Ин-
сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1955, стр. 150.
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мо же да се свр ста у исту ка те го ри ју пе сни ка ко ји ни су пре ви-
ше би ли за ин те ре со ва ни за про ме не ко је су се де ша ва ле у 
књи жев но сти њи хо вог вре ме на и за из ме не пе снич ких тех-
ни ка и сти ло ва. Ви ше им је би ло ста ло да сле де им пул се сво је 
при ро де и је дан у да том тре нут ку ода бра ни на чин пи са ња, 
уса гла шен са те ма ма ко је су та да би ле до ми нант не. Њих су 
при вла чи ле жи вот не окол но сти и оно што се ти ца ло њи хо вих 
род них зе ма ља, и о то ме су на сто ја ли да пе ва ју. Ниг де ни сам 
мо гао на и ћи на по да так да се на ша пе сни ки ња за ин те ре со ва-
ла за не ко од дво је чи ле ан ских пе сни ка ко ји су до би ли Но бе-
ло ву на гра ду за књи жев ност у бли ско јој вре ме (Ми страл 1945, 
а Не ру да 1971), и не по зна то ми је ка кав је био њен од нос пре-
ма њи ма, иако их је си гур но чи та ла. Али то ни је то ли ко ни 
ва жно ко ли ко окол ност по ду да ра ња, уз нео п ход не раз ли ке, 
њи хо вих те ма, па и пе снич ких сти ло ва.

По себ но је ин те ре сант на бли скост из ме ђу сти хо ва Га-
бри је ле Ми страл и Де сан ке Мак си мо вић, иако су њи хо ве жи-
вот не суд би не раз ли чи те. Де сан ка Мак си мо вић по ти ца ла је 
из све ште нич ке и учи тељ ске по ро ди це са осмо ро де це у ко-
јој је жи вот те као пре ма уна пред за да тим пра ви ли ма стро гог 
па три јар хал ног ре да и на из глед срећ но. Га бри је ла Ми страл, 
на про тив, про жи ве ла је не срећ но де тињ ство – отац је на пу-
стио по ро ди цу, а са мај ком и се стром ни је се сла га ла, та ко да 
је ра но би ла упу ће на на са му се бе и са мо стал но сна ла же ње 
у жи во ту. Услед то га и ње на по е зи ја је твр да и опо ра и у њој 
до ми ни ра ју осе ћа ња и спо зна је о тра гич но сти жи во та, па је 
пе снич ка ре флек си ја обе ле же на там ним то но ви ма. Де сан ка 
Мак си мо вић, на про тив, пе ва по лет но и у ње ној пе сми слу ти 
се ра дост чак и он да кад го во ри да је ту жна и не срећ на. Ви ше 
је то мла да лач ко под ва ја ње пред пра вим жи вот ним ис ку-
ством ко је тек тре ба да до ђе.

Али оно што по е зи ју две пе сни ки ње чи ни бли ском је сте 
ис по вед ни тон, ка рак те ри сти чан за пре те жан део жен ске 
по е зи је. Ис по вед ност прет по ста вља отво ре ност и рас при ча-
ност и у пе снич ком ка зи ва њу, па су и њи хо ве пе сме те вр сте 
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нај че шће ду ге, у сло бод ном сти ху и не до след но спро ве де не 
ме трич ке схе ме. Че сто се ја вља ју пе сме у об ли ку пи та ња са 
јед ним од го во ром у по ен ти. Исто вет на је у обе пе сни ки ње 
исто вре ме на пре о ку пи ра ност лич ним би ћем и ин тим ним 
оп те ре ће њи ма и пе ва ње о зе мљи у ко јој су ро ђе не, о ње ним 
ми то ви ма и те гоб ним ис ку ше њи ма про шло сти и са да шњо сти, 
као и о људ ским би ћи ма ко ја су се на шла на пе ри фе ри ји жи-
во та и с те шком му ком са ста вља ју крај с кра јем.

Раз ли ка је ипак ме ђу њи ма у то ме што је Га бри је ла Ми-
страл про жи вља ва ла оно о че му је пе ва ла ду бље и тра гич ни-
је је осе ћа ла свет у ко ме жи ви, а Де сан ка Мак си мо вић по вр-
шин ски је, али ша ро ли ки је и рас пе ва ни је га је пред ста вља ла 
у пе сми. Оту да је Га бри је ла Ми страл на пи са ла ре ла тив но ма ло 
пе снич ких књи га, и жи ве ла је знат но кра ће (умр ла је 1957). 
Књи ге су им се по ја вљи ва ле го то во па ра лел но – три Га бри је-
ле Ми страл: Оча ја ње (1922), Не жност (1924) и Ра за ра ње (1938), 
иза шле су из штам пе кад и ме ђу рат не збир ке Де сан ке Мак си-
мо вић: Пе сме (1924), Зе ле ни ви тез (1930), Го зба на ли ва ди (1932) 
и Но ве пе сме (1936). По до би ја њу Но бе ло ве на гра де за књи-
жев ност, об ја ви ла је још јед ну збир ку пе са ма: Му ља ча (1954) 
и пе сме о Чи леу ко је су оста ле у за о став шти ни. Де сан ка Мак-
си мо вић је на ста ви ла да об ја вљу је но ве књи ге пе са ма и об ја-
вљи ва ла их је све до смр ти по чет ком де ве де се тих го ди на и по 
тој енорм ној пе снич кој про дук ци ји, али по ши ри ни и об у хва-
ту раз ли чи тих те ма она мо же да се ме ри са Па блом Не ру дом, 
о че му ће би ти још го во ра. Ов де је мо гу ће по ре ди ти са мо део 
по е зи је Де сан ке Мак си мо вић са пе сма ма Га бри је ле Ми страл 
и то нај бо ље оне у ко ји ма се пе ва о љу ба ви и пе ри пе ти ја ма 
жен ског пе снич ког би ћа су о че ног са ли ком му шког парт не ра.

За Де сан ку Мак си мо вић се мо же ка за ти да су го то во све 
ње не пе сме из пр ве збир ке љу бав не, са мо је пи та ње ко ли ко 
је ис так нут у њи ма ду ал ни љу бав ни по ло жај, а ко ли ко ни је. 
Кад је пи са ла и об ја вљи ва ла те пе сме, Де сан ка Мак си мо вић 
је би ла тек пре ва ли ла два де сет и две го ди не, а кад их је са-
ку пи ла и пу бли ко ва ла у јед ној књи зи, на вр ши ла је два де сет 
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и шест го ди на. Мо гло би се сто га ре ћи да су то, пре ма та да-
шњим кри те ри ју ми ма, би ли мла да лач ки сти хо ви ко ји ни су 
ре зул тат не ког дра ма тич ни јег жи вот ног и љу бав ног ис ку ства, 
већ пре же ље да се оно до го ди или су из раз лир ских сно ва о 
иде ал ном мла ди ћу и при зи ва ња ње го вог ли ка у ма шта њи ма. 
На из ве стан на чин ту се ра ди о мла да лач кој љу ба ви ко ја је 
оп те ре ће на сно ви ма, оче ки ва њи ма да ће се не што до го ди ти, 
стреп ња ма да ли ће се то де си ти или не, нео д ре ђе ним же ља-
ма да се са чу ва дис тан ца из ме ђу лир ског су бјек та и за ми-
шље ног или ствар ног ли ка мла ди ћа. Не ма сен зу ал но сти у 
љу бав ним пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић. Бла ге осци ла ци је 
осе ћа ња из ме ђу же ље за при бли жа ва њем и стреп ње пред 
оним шта се мо же де си ти ви дљи ве су у ве ћи ни ње них љу-
бав них пе са ма, па и у оним ши ре по зна тим ме ђу чи та о ци ма 
(„Че жња“, „Стреп ња“, „Опо ме на“, „На бу ри“).

По себ но је ка рак те ри стич на пе сма „На бу ри“. У осно ви 
те пе сме је сте при ча о то ме ка ко де вој ка мо ли мај ку да је пу-
сти на по ље за вре ме бу ре ка ко би за шти ти ла не знан ца од 
там них обла ка ко ји се над ви ја ју над њим, а за ко га не зна да 
ли је чо век или бор. Це ла ре ла тив но ду га пе сма ис цр пљу је се 
у ва ри ра њу те је ди не же ље. Пе сма би мо гла би ти на пи са на и 
у про зној фор ми, па да не из гу би ни шта од сво је рит мич ке и 
зна чењ ске су ге стив но сти. А као та ква она под се ћа на Та го-
ри не пе сме из збир ке Гра ди нар. Још у ве ћој ме ри на Та го ри ну 
књи гу асо ци ра ју пе сме у про зи Де сан ке Мак си мо вић из два 
ци клу са пр ве књи ге („На од мо ри шту“ и „Огле да ло“), као и 
це ла збир ка Го зба на ли ва ди по во дом ко је је и би ло ре чи у 
кри ти ци о ути ца ју ин диј ског пе сни ка на на шу пе сни ки њу.2

А то зна чи да и у та да шњој ли ри ци Де сан ке Мак си мо вић, 
као и у Та го ри ном Гра ди на ру, не ма дра ма тич них осци ла ци-
ја осе ћа ња, ни ти тра гич них уз не ми ре ња, ни ти екс пло зив них 

2 Р. Вуч ко вић, „Лир ски мо дел Де сан ке Мак си мо вић у ме ђу рат ној 
по е зи ји“, У зна ку тра ди ци је и аван гар де, Гу тен бер го ва га лак си ја, 
Бе о град, 2004, стр. 364–360.
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сен зу ал них же ља. Пе сни ки њи на двој ни ца у пе сми из да љи не 
гле да љу бав ни иде ал и стре пи пред до ди ром с њим. Ам би јент 
у ко ме се то де ша ва су про стра на по ља, шу ме, др ве ће и цве ће, 
као и у Та го ри ној ли ри ци. А пе ва ју ћи о љу ба ви, пе сни ки ња 
ства ра на ту ри стич ку бај ку у ко јој су ли ца не где на гра ни ци 
ствар ног и не ствар ног, а не ви ни љу бав ни ци се по на ша ју по-
не кад као принц и прин це за из те бај ке. Да ни је тих уз не ми ре-
ња из та јан стве ног све та ра на љу бав на по е зи ја Де сан ке Мак си-
мо вић мо гла би се свр ста ти у не ку вр сту па сто рал не ли ри ке 
ко ја се од и гра ва у иди лич ном се о ском пеј за жу. Ипак, лир ски 
су бјект осе ћа по не кад гор чи ну жи во та и из дво је ност од оста-
лог све та („идем пу тем жи во та и све ми је гор ко што се љу ди-
ма гор ко не чи ни“).

Ме ђу пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић рет ке су оне у ко ји ма 
би се опе ва ла љу бав као сек су ал ни чин и пре да ва ње љу бав-
ни ка у ерот ском на дах ну ћу. Мо жда је и је ди на пе сма те вр сте 
„Пре кор“ из Зе ле ног ви те за – из вре ме на ка да је пе сни ки ња 
би ла пре ва зи шла сво је мла да лач ке стра хо ве, али се ни је осло-
бо ди ла па три јар хал них мо рал них сте га и осе ћа ња кри ви це 
да то што чи ни са сво јим дра гим ни је у ре ду:

Са ми смо. Ве тар. Он гле да очи мо је.
До бри ста ри по пац успа вљи во сви ра.
А де до ви мо ји за ми шље ни сто је
и гле да ју на нас из сво јих окви ра.
Ка да су по мр ли, са ма не знам ни ја.
Сви у ру ци цр не бро ја ни це но се.
По бо жност и бла гост са че ла им си ја.
Ве тар. Пла хо мо је ра су ше се ко се.
И под по љуп ци ма ко цве то ви са ми,
треп те очи јед не час мр ке, час злат но сме ђе.
А сву да оно нас, по зи ду, у та ми,
де до ви су мо ји на би ра ли ве ђе.3

3 Д. Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, том 1, За ду жби на „Де сан ка Мак-
си мо вић“ ЈП Слу жбе ни гла сник, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2012, 
стр. 139.
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За то са ма си ту а ци ја у овој пе сми из гле да по ма ло гро-
теск на, иако пе сни ки ња ни је хте ла да та ко бу де, по го то во у 
за вр шна два сти ха где су при зва ни де до ви ко ји су на би ра ли 
ве ђе гле да ју ћи то што се од и гра ва пред њи хо вим очи ма. 
Ова ква јед на пе сма не би би ла мо гу ћа у вре ме кад је пе сни-
ки ња ства ра ла сво ју пр ву књи гу. По сле об ја вљи ва ња те књи-
ге до шло је до ње ног осло ба ђа ња од па три јар хал них сте га и 
сло бод ни јег при сту па под руч ји ма ин тим не те ле сне љу ба ви.

Та квих огра ни че ња Га бри је ла Ми страл ни је мо ра ла да 
има: жи ве ла је са мо стал но и ван по ро ди це, а уз то кад је 
штам па ла сво ју пр ву књи гу Оча ја ње би ла је на вр ши ла већ 
33 го ди не – до вољ но да се стек ну све вр сте ис ку ства у жи во-
ту и љу ба ви и да се о њи ма осло бо ђе но пе ва. Га бри је ла Ми-
страл то ни је чи ни ла, по го то во не у љу бав ним пе сма ма. Раз лог 
тре ба тра жи ти у тра гич ним до га ђа њи ма у ње ном жи во ту. 
Га бри је ла Ми страл је, на и ме, пре жи ве ла ве ли ку љу бав ну дра-
му са Ро ме ли јом Уре том. По сле то га се раз и шла с њим, а он 
се убио за то што му је про на ђен ма њак у ка си. Тај чин са мо-
у би ства во ље ног чо ве ка Га бри је ла Ми страл до жи ве ла је као 
лич ну тра ге ди ју и мо же се прет по ста ви ти, иако то ни је у 
са гла сно сти са но ви јим те о ри ја ма о са мо ин тер пре та ци ја ма 
тек ста из ње га са мо га, да је тај чин од ре дио ка рак тер ње не 
љу бав не по е зи је и био је узрок тра гич не ин то на ци је ње них 
сти хо ва те вр сте. Уоста лом, и на слов пр ве књи ге Оча ја ње 
до вољ но го во ри о основ ном лир ском то ну укуп не ли ри ке 
Га бри је ле Ми страл. И по то ме се она у осно ви раз ли ку је од 
лир ског пе ва ња Де сан ке Мак си мо вић.

Као што је ре че но, ис по ве да њем о жен ској ин ти ми, ду-
жи ном пе са ма, ва ри ја бил но шћу сло бод ног сти ха, пе ва њем 
о до мо вин ским те ма ма две пе сни ки ње су срод не, али и их 
одва ја там на и тра гич на ис ку стве ност љу бав них пе са ма Га бри-
је ле Ми страл и уоп ште ње на оштра и по не кад су ро ва ре флек-
сив ност. По зи ци ја из ко је се лир ски су бјект на ме ће чи та о цу 
у сти хо ви ма Де сан ке Мак си мо вић је сте че зну тљи во обра ћа-
ње дра гом ко ји је ту у пре де ли ма за јед нич ке на ту ри стич ке 
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бај ке и сва ког тре нут ка мо же да до ђе до њи хо вог су сре та и 
ис пу ње ња сно ва. Га бри је ла Ми страл, на про тив, при зи ва 
дра гог ко ји је одав но мр тав и пе сни ки ња га зо ве к се би ма кар 
да се ја ви и да му чу је би ло ка кав глас. Њен по ло жај је ор фе-
јев ски или по ло жај свих пе сни ка ра ни јих епо ха ко ји су уза-
луд но тра га ли за мр твом дра гом. Нај ка рак те ри стич ни ји су 
у том по гле ду ње ни „Со не ти смр ти“. Пе сни ки ња се ту у тре-
ћем со не ту обра ћа Го спо ду и жа ли му се на уза луд ност при-
зи ва ња ли ка мр твог дра гог:

Не мо гу да га до зо вем, ни ти да га пра тим по том!
Ње го ву бар ку сле ди црн ве тар не по го де.
Вра ти га мо јој ру ци или га ко цвет по ко си.4

И на сло ви по је ди них љу бав них пе са ма Га бри је ле Ми-
страл го во ре до вољ но о тим тра га лач ким пе сни ки њи ним 
ис ку ше њи ма да по вра ти умр лог дра гог и о уза луд но сти че ка-
ња да се то де си: „Уза луд но че ка ње“, „Ћу тљи ва љу бав“, „Опет 
га ви де ти“, „На пу ште на“. Од пет тер ци на пе сме „Опет га ви-
де ти“, пе сни ки ња у три пр ве по ста вља пи та ње: зар га ни кад 
ви ше не ћу ви де ти, а у за вр шне две од го ва ра:

О, не! Опет га ви де ти, би ло где,
у во да ма не ба, у вре лом без дан-ча су,
под мир ним ме се цом или у мо дром ужа су!
И би ти с њим ску па кроз сва про ље ћа
и све зи ме, сред за гр ља ја ус треп та ло га
око окр ва вље ног вра та ње го во га.5

По не кад сти хо ви Га бри је ле Ми страл до би ју нео че ки ва ну 
и би зар ну фор му, као у пе сми „Ћуп“. То је при ча о гли не ном 
ћу пу ко ји би пе сни ки ња же ле ла да из гра ди и у ње го вом тру-
плу са кри је те ло мр твог дра гог. Че твр том ка трен ском стро фом 
пе сни ки ња на нео би чан на чин по ен ти ра сво ју при чу:

4 Г. Ми страл, „Со не ти смр ти“, Со не ти смр ти и дру ге пе сме, пре вео 
Бра ни слав Пре ле вић, На род на књи га, Бе о град, 1983, стр. 29.

5 Иста књи га, стр. 32.



377

Р. Вучковић: Десанка Максимовић у поређењима

Пре гршт пра ши не што ми се ску пи у ру ка ма вред ним
из ли ће се бе шум но ко ка кве плач не ни ти,
за пе ча ти ћу тад ћуп над људ ским по љуп цем јед ним,
а мој бес крај ни по глед је ди ни плашт ће ти би ти.6

Га бри је ла Ми страл бли ска је Де сан ки Мак си мо вић по отво-
ре ном пе ва њу о ус кра ће ном ма те рин ству. И ту се ви ди у ко јој 
ме ри су ствар ни и лич ни мо мен ти ипак од ре ђу ју ћи за из бор 
мо ти ва и ства ра ње пе са ма јед не вр сте. Га бри је ла Ми страл у 
ду гој „Пе сми о си ну“ са рет ком ин спи ра ци јом и гор чи ном 
ме сти мич но се обра ћа не ро ђе ном, али ве чи то же ље ном би ћу:

Го во рих та да: Си на! ко др во ко је оли ста
про ле ћем и к не бу мла ди це сво је бу ни.
Си на са ра ши ре ним очи ма јед но га Хри ста,
за чуд ним че лом и усти ма жуд ње пу ним!7

Де сан ка Мак си мо вић се и у по е ми Тра жим по ми ло ва ње 
обра ти ла ца ру са мол бом да за шти ти не рот ки ње, ме ђу ко је 
убра ја и се бе. На бра ја ју ћи све оне за ко је тра жи ми лост од ца-
ра, пе сни ки ња на пр во ме сто ста вља не рот ки ње: „За не рот ки-
ње“. При том је на ве ла древ не пе сни ки ње и са њар ке, а ме ђу њих 
ста вља и са му се бе, па ка же да га мо ли „и за ме не“. У пе сми 
„Ко лев ка“ Га бри је ла Ми страл се на сли чан на чин по зи ва др-
во се чу да јој из гра ди ко лев ку: „за де те ми тре ба ко лев ка ма ла“.

Ме ђу тим, срод но сти и раз ли ке по е зи је две пе сни ки ње 
су оче ки ва не и од ре ђе не раз ли ка ма њи хо вих жи вот них суд-
би на и пе снич ким ис ку стви ма, а де лом жен ском “при ро дом“ 
њи хо вог пе ва ња. То ни је слу чај кад је реч о Па блу Не ру ди за 
ко га би се те шко мо гло прет по ста ви ти да је пе снич ки бли зак 
Де сан ки Мак си мо вић. А ипак, кад се го во ри о ње го вој огром-
ној пе снич кој про дук ци ји од 35 пе снич ких збир ки и не у мор-
ном про ду ко ва њу сти хо ва о свим те ма ма вре ме на у ко ји ма 
је жи вео и о лич ним рас по ло же њи ма у ње му, мо гу ће је по-
ву ћи број не па ра ле ле. Из ме ђу оста лог та је нај у оч љи ви ја већ 

6 Иста књи га, стр. 34.
7 Иста књи га, стр. 35.
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на пр ви по глед: Де сан ка Мак си мо вић та ко ђе је пе сник ве ли-
ке про дук тив но сти и пи са ла је још и пе сме за де цу, при по-
вет ке и ро ма не, а при кра ју жи во та по че ла се ба ви ти и ха и ку 
по е зи јом. Раз у ме се, она је ста ри ја од Не ру де шест го ди на, а 
над жи ве ла га је рав но два де сет и мо гла је за те две де це ни је 
да ис пи ше мно го то га (1973–1993) што Не ру да ни је.

Ин те ре сант но је да су исте 1924. штам па ли пр ве збир ке 
сти хо ва: Де сан ка Мак си мо вић по ме ну те Пе сме, а Па бло Не-
ру да Два де сет љу бав них пе са ма ко је су раз ли чи те од пе снич-
ких тво ре ви на две пе сни ки ње. Ме ђу тим, иако не фор мом и 
ин спи ра ци јом, оне су бли же та да шњој по е зи ји Де сан ке Мак-
си мо вић не го ли ри ци Га бри је ле Ми страл. Мо жда об ја шње ње 
тре ба тра жи ти и у мла да лач ким ис ку стви ма на ше пе сни ки ње 
и Не ру де, па и ра до сном осе ћа њу жи во та и по ред ме сти мич-
не ме лан хо лич не су здр жа но сти Д. Мак си мо вић. За Не ру ди-
не љу бав не пе сме мо же се ре ћи да их је пи сао ве о ма об да рен 
мла дић и пу бли ко вао их у књи зи кад је имао 20 го ди на. И тих 
два де сет со не та ни су ни шта дру го не го ек ста тич но опе ва ње 
мла да лач ке љу ба ви ко ја се раз ви ја у та ла си ма до не ке тач ке 
кад се гу би и мла дић у по след њој пе сми за кљу чу је да је пре-
стао да во ли сво ју дра гу. Раз у ме се, и доц ни је по знат као отво-
рен пе сник буј не и не су здр жа не емо тив но сти, Не ру да у два-
де сет со не та из ра жа ва пре све га сво ју чул ност ко ју же ли да 
опло ди на љу бав ном иде а лу, па се љу бав не из бе жно тро ши и 
на кра ју и уми ре. Те вр сте отво ре не и екс пло зив не чул но сти 
не до ста је та да шњим пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић, али им 
је бли ско ру рал но окру же ње у ко ме се од ви ја љу бав ни ро ман 
Не ру ди ног два де се то го ди шња ка ко ји кли че у ек ста зи:

Мо ја си, мо ја, ви чем у ла хо ру ве чер њем,
а мој удо вич ки глас ве чер њи вје тар ки да и но си.8

Али срод ност дво је пе сни ка тре ба ви де ти у њи хо вој 
же љи да им пред мет пе ва ња по ста не не са мо лич ни уну тар њи 

8 П. Не ру да, „Два де сет љу бав них пе са ма“, Пје сме љу ба ви и на де, 
пре вео Ни ко ла Ми ли ће вић, Мла дост, За греб, 1985, стр. 17.
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свет и су бјек тив не ди ле ме, већ и про стор исто риј ског тра-
ја ња њи хо ве зе мље и на ро да, као и ак ту ел на до га ђа ња у вре-
ме ну ко ме су жи ве ли. Не ру да у том по гле ду го то во и да не-
ма прем ца. Био је ду го го ди шњи ди пло ма та ко ји се кре тао 
по мно гим зе мља ма, био члан ко му ни стич ке пар ти је, уче-
ство вао у по ли тич ким бор ба ма и до га ђа ји ма и о све му то ме 
пе вао. Био је бли зак над ре а ли сти ма и пе сни ци ма књи жев не 
ле ви це, бо ра вио је и у Со вјет ском Са ве зу. За ње га је би ло до-
вољ но да до жи ви по трес у Шпа ни ји кад је на пад ну та тек ство-
ре на ре пу бли ка од стра не фа ши ста, па да се ње го во пе ва ње 
усме ри у том прав цу и да на пи ше књи гу Шпа ни ја у ср цу 
(1937) и да поч не да ве ли ча све оно што је при па да ло бра-
ни о ци ма ре пу бли ке, да пи ше „Сун ча ну оду на род ној ар ми-
ји“ или да пе ва „Пе сму мај ка ма мр твих ми ли ци а но са“. Ме ђу 
тим пе сма ма ис ти че се и „Ма дрид 1937“, у ко јој пе снич ки го-
во ри о ра зо ре ном Ма дри ду и ве ли ча ње гов от пор. У тим ак ту-
е ли стич ким пе сма ма фор ми рао се но ви пе снич ки стил Па бла 
Не ру де ко ји ће по ста ти до ми нан тан и у доц ни јим пе сма ма 
слич не ак ту ел но сти. Пе сник је у уло зи по ли тич ког бар да 
ко ји стра сно бра ни пра вед ну ствар и из но си сво је ста во ве 
пред ма се од ко јих тра жи са гла сност и одо бра ва ње. Он им 
у ва тре ним сли ка ма, по диг ну тог то на гро мо гла сно ре ци ту-
је свој пе снич ки го вор, па се та вр ста пе сме доц ни је на зи-
ва ла ми тин га шком или па ро ла шком. У пе сми „Сун ча на ода 
на род ној ар ми ји“ пе сник по зи ва на род не бор це, ка ко су се 
та да на зи ва ли, да се спре ме за ју риш и пе сма се пре тва ра у 
бор бе ни по клич:

Бра ћо, на при јед
На при јед уз о ра ном зе мљом,
на при јед у су ху и бе са ну ноћ, мах ни ту и ис цр пље ну,
на при јед кроз ви но гра де, пре ко хлад не бо је ли ти ца...9

Не ру да об ли ку је сво је пе сме у ре ци та тор ском сти лу и 
он да кад те ма ни је рат на, ни ти је по треб но да се при до би ја ју 

9 Иста књи га, стр. 52.



Над целокупним делом Десанке Максимовић

380

ма се звуч ним ре пе ти ци ја ма ре чи и сти хо ва. И доц ни је кад 
је пи сао пе сме по све ће не род ној зе мљи Не ру да се ста вљао у 
уло гу гло ри фи ка то ра ње них ле по та и сво је хим нич не љу ба ви 
пре ма до мо ви ни („Хим на и по вра так“):

До мо ви но мо ја, крв сво ју к те би вра ћам.
Али за зи вам те као мај ку
рас пла ка но ди је те.
При ми ову сли је пу ги та ру
и ово из гу бље но че ло.10

По не где је тај до мо вин ски па тос још ин тен зив ни ји и 
ис ка зан са ви ше ела на („Не ка се про бу ди др во се ча“):

Али ја љу бим до ко ри је ња
мо ју ма лу и ле де ну зе мљу.
Кад бих мо рао умри је ти ти су ћу пу та,
та мо бих се хтио ро ди ти...11

У то вре ме три де се тих го ди на, кад је на књи жев ној сце-
ни ак ту ел на тзв. со ци јал на књи жев ност, Па бло Не ру да је 
је дан од ње них бор бе них за ступ ни ка. У ви ше на вра та је из-
ја вљи вао и у сво јим пе сма ма да он пи ше за на род и да му је 
ста ло да га оби чан чо век раз у ме. Ме ђу тим, и у овој вр сти 
пе са ма, као и оним па три от ског ка рак те ра, Не ру да је уно сио 
ак ту ел не по дат ке, ре то рич ки обра зла гао сво ја про грам ска 
уве ре ња и по не кад пре ла зио у рит мич ку про зу кад је из ла гао 
сво ја по ли тич ка уве ре ња, на сто је ћи да свет по ла ри зу је на 
оне ко ји при па да ју на род ним ма са ма и на оне из по вла шће-
них кру го ва, убра ја ју ћи ту и цр кву. Ре ћи ће у пе сми „Смрт“:

Хо ћу да у смр ти бу дем са си ро ма си ма
ко ји ни су има ли вре ме на да је про у ча ва ју
док су их ба ти на ли они
ко ји су по ди је ли ли и уре ди ли не бо.12

10 Иста књи га, стр. 76.
11 Иста књи га, 83.
12 Иста књи га, стр. 89.
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И у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић до ла зи сре ди ном три-
де се тих го ди на до за о кре та од љу бав не и на ту ри стич ке ли ри ке 
пре ма пе сма ма со ци јал не са др жи не. Го ди ну да на пре Не ру-
ди не Шпа ни је у кр ви, Де сан ка Мак си мо вић је пу бли ко ва ла 
књи гу Но ве пе сме (1936), у ко јој је ево ци ра ју ћи успо ме не на 
за ви чај у Бран ко ви ни, про го во ри ла о си ро ма штву и о си ро-
ма си ма на се лу („Про сјак“), али је ве ћи ну пе са ма то га ти па 
об ја ви ла по сле то га и уне ла у књи гу Пе сник и за ви чај (1946). 
Не ма у тим пе сма ма Не ру ди ног па то са и де кла ра тив них из-
ја ва већ ти хо опе ва ње те гоб ног се о ског жи во та на при ме ру 
си ро ма шних по је ди на ца.

Доц ни је је Де сан ка Мак си мо вић на ста ви ла да ства ра у 
истом сти лу и цео збир ње них пе са ма и по е ма ко је је пу бли-
ко ва ла од кра ја три де се тих до кра ја пе де се тих го ди на спа да-
ју у вр сту ак ту ел не со ци јал не и па три от ске ли ри ке. Из би ја њем, 
на и ме, Дру гог свет ског ра та Де сан ка Мак си мо вић је би ла су о-
че на са ужа си ма слич ним они ма ко је је ви део и осе тио Не ру-
да у гра ђан ском ра ту у Шпа ни ји и опе вао их у књи зи Шпа ни ја 
у кр ви. Де сан ка Мак си мо вић је до жи ве ла не у по ре ди во те жа 
ра за ра ња сво је зе мље ко ја су тра ја ла по ла де це ни је и исто 
та ко би ла је оче ви дац кад се по ку ша ва ло да се зе мља диг не 
из пе пе ла и поч не да жи ви нор мал ним и ци ви ли зо ва ним 
жи во том. Је дан део пе снич ког ства ра ња Де сан ке Мак си мо вић 
при па да том вре ме ну и тој вр сти пе са ма па три от ских ин спи-
ра ци ја и пе снич ких сли ка у ко ји ма се огле да бру тал но ли це 
јед ног од нај су ро ви јих оку па то ра у исто ри ји чо ве чан ства и о 
ко ме она пе ва у две пе сме („Осва ја чи“ и „Нем ци ма“). Пе ва без 
мр жње и па те тич них ти ра да, емо тив но и са ме сти мич ним 
бол ним сар ка змом, сли ка ју ћи осва ја че во над ме но по на ша ње 
и ни по да шта ва ње дру гих. У пе сми „Осва ја чи“ ка же:

У обич ном жи во ту Нем ци су, ве ли те,
уч ти ва, угла ђе на би ћа...
-----------------------------------------------
И, ве ли те, ро до љу би су они,
за до мо ви ну без раз ми шља ња ги ну.
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Не ка је и та ко,
али на ше ро до љу бље они су пљу ва ли,
на ше нај све ти је бор це
раз бој ни ци ма зва ли,
по ни зи ли нам зе мљу до ско та;
кад они уби ја ју, ју на штво то је,
кад ми свој жи вот бра ни мо,
ди вља штво и сра мо та.13

У пе сми „Нем ци ма“ пе сни ки ња на ста вља да пе снич ки 
из но си ар гу мен те ко је осва јач ко ри сти про тив ње ног на ро да 
да би оправ дао ра за ра ња, уби ја ња и оста ле бру тал но сти:

Твр ди те час да смо ро ђе ни
да бу де мо цр ви и ро бо ви,
и по ни зни као у пра ху гли сте;
час да смо раз вој ни ци
и лу да ци за не ти,
и да ће бес крај ни на ши гро бо ви
на у чи ти и нас па ме ти.
Твр ди те да смо та лог, и ко ров
у ле пом Евро пе ша ру,
што пи то мом би љу сме та,
да се до бри од нас гу ше,
да го ре на зе мљи ни кад
ни су жи ве ле ду ше,
и да ће мо зга же ни би ти
и збри са ни са ово га све та.14

За то тре ба, кад се го во ри о па ра ле ла ма и по ре ђе њи ма са 
пе сма ма дру гих пе сни ка, по себ но ис та ћи вред ност ове вр сте 
по е зи је Де сан ке Мак си мо вић, чи је је те ме и мо ти ве на ба ци ва-
ло бур но вре ме у ко ме је пе сни ки ња жи ве ла и о ње му пе ва ла. 
А она је са бра ла те пе сме и по е ме у че ти ри књи ге: Пе сник и 
за ви чај (1946), Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945), Отаџ би на у 
пр во мај ској по вор ци (1949) и Отаџ би но, ту сам (1951). По себ но 

13 Д. Мак си мо вић, Це ло куп на де ла, том 1, стр. 556.
14 Иста књи га, стр. 738.
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ме сто ме ђу те че ти ри књи ге за у зи ма збир ка Пе сник и за ви чај. 
У њој су са бра не пред рат не и рат не пе сме Де сан ке Мак си-
мо вић. И у два ње на ци клу са од три ко ли ко их има (Пут ник 
тре ће кла се и Пе сме о роп ству и сло бо ди) пе сни ки ња је про-
фи ли са ла два пре о вла ђу ју ћа на чи на пе ва ња ко је је на ме та ло 
то вре ме, нај пре бур них со ци јал них не ми ра усло вље них та-
да шњом еко ном ском кри зом, а по том још дра стич ни јих рат-
них ра за ра ња.

Со ци јал не пе сме Де сан ке Мак си мо вић су осо бе на по ја ва 
у та да шњој књи жев но сти. Пи са не су, за раз ли ку од Не ру ди-
них и ве ћи не та да шњих пе сни ка, из ван иде о ло шких окви ра 
и про гра ма: про сто као бла го пе снич ко са о се ћа ње с они ма 
ко је је жи вот уне сре ћио и из ба цио из ван нор мал них жи вот-
них то ко ва. Ма ње-ви ше, те пе сме су при че о по је дин ци ма из 
пе сни ки њи бли ског окру же ња, са се ла, па је и у на сло ви ма 
на зна че но при су ство се ља ка као те ме пе сме („Се ља ко ва смрт“, 
„Се ља ко ва здра ви ца“, „Се љак на тр гу“, „Во лов ска ко ла“, „Се-
љан ки на ту жба ли ца“). Се љак је ви ђен из бли зи не ка ко се 
кре ће и жи ви по ред пе снич ког би ћа ко је га при сно и са то-
пли ном опи су је. Не раз ли ку ју се мно го од ових ни пе сме о 
рад ни ку или ли ко ви ма из при град ских под руч ја („Рад ник 
че зне за од мо ром у при ро ди“, „Си ро ма хов хлеб“, „Пе сма о 
на пу ште ном де те ту“, „Же на ко ја се про да је“, „Мо но лог раз о-
ча ра ног“, „У крч ми“, „Са мо у би це“), ко је су не у по ре ди во бо ље 
од ти па про ле тер ске ли ри ке ка ква је би ла ак ту ел на та да и по-
чет ком 20. ве ка: бит но је у њи ма суп тил но опи си ва ње по ја ва, 
а не про тест на ре то ри ка и па ро ла шко го ми ла ње осу да и звуч-
них ти ра да. У њи ма се не ис ка зу је би ло ка кав иде о ло шки став 
не го се јед но став но опе ва људ ска не сре ћа и са у че ству је у њој. 
Хри шћан ско ми ло ср ђе је осе ћа ње ко је ове пе сме до во ди у 
бли ску ве зу са доц ни јом књи гом Тра жим по ми ло ва ње, па се 
по во дом ње мо же го во ри ти и о кон ти ну и те ту тог спе ци фич-
ног ти па по е зи је Де сан ке Мак си мо вић.

Још је у бли жој ве зи са вре ме ном на стан ка тре ћи ци клус 
пе са ма збир ке Пе сник и за ви чај (Пе сме о роп ству и сло бо ди). 
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То су пе сме пи са не у вре ме ра та и основ ни им је мо тив ис-
так нут у на сло ву ци клу са: по ет ско раз ми шља ње о роп ству 
и сло бо ди, пе ва ње о ужа си ма стра да ња срп ског на ро да, о 
сло бо ди у чи ји до ла зак се ве ру је и о њој се са ња. Цен трал но 
ме сто ме ђу њи ма за у зи ма чу ве на „Кр ва ва бај ка“, но ни шта 
ма ње, у свом па три от ском по но су и раз у ме ва њу на ци о нал-
ног стра дал ни штва, ни су су ге стив не ни пе сме „На гро бу 
стре ља них ђа ка“, „Спо мен на уста нак“, „Ср би ја се бу ди“, 
„Пе сма о по ро бље ном хле бу“, „Мај ка ма“ и дру ге. У ци клу су 
као за себ ној це ли ни су о че ни су ак те ри рат не дра ме у Дру гом 
свет ском ра ту, у ко јој се пре по зна је су ро во ли це без ду шног 
гер ман ског осва ја ча („Осва ја чи“, „Раз го вор са осва ја чем“, 
„У роп ству“) и осе ћај ног бал кан ског на ро да, чи ја је са да-
шњост на ста вак ра ни јег стра дал ни штва и по бу на („Де вој ка 
за по ги ну лим мла ди ћем“, „Алек си Ви ћен ти је ви ћу“, „Удо ви-
ца“, „Об у до ве ла не ве ста“). На ста нак овог кру га па три от ских 
пе са ма из збир ке Пе сник и за ви чај не за ми слив је из ван рат не 
дра ме Дру гог свет ског ра та и емо ци ја ко ја је она бу ди ла у пе-
сни ки њи. Те пе сме су про дукт јед ног вре ме на од пет го ди на 
тра ја ња роп ства.

Исто та ко, три по е ме ко је су усле ди ле у сле де ћем по лу де-
це ниј ском вре мен ском раз ма ку чи не но ву три јад ну пе снич ку 
це ли ну ко ја до ка зу је ка ко су би ле бр зе и на гле про ме не у њој, 
иако су пи са не у истом сти лу со ци ја ли стич ког и со ци јал ног 
ре а ли зма. За оне ко ји су то вре ме до жи ве ли и за др жа ли га у 
пам ће њу би ће ра зу мљи во ко ли ко је сва ка од три по е ме мо гла 
би ти на пи са на са мо у том тре нут ку – ни пре ни ка сни је.

По е ма Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић об ја вље на је 1945. го ди-
не. Те го ди не би ли су пр ви по сле рат ни из бо ри. Про па ган да 
но во у спо ста вље не вла сти раз ви ла је кам па њу у ко јој се до ка-
зи ва ло ка ко гла са ње за њу зна чи опре де љи ва ње за но ви жи вот, 
за но ви си стем од но са ко ји ће осло бо ди ти чо ве ка од свих до-
та да шњих оп те ре ће ња и пру жи ти му шан су да жи ви пре ма 
сво јим мо гућ но сти ма и по тре ба ма. Пи шу ћи по е му Осло бо ђе-
ње Цве те Ан дрић Де сан ка Мак си мо вић као да је уче ство ва ла 
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пи са ном реч ју у тој кам па њи пре ма уна пред за да тим мо де ли-
ма ру ско-со вјет ске књи жев но сти, же ле ћи да ис так не по зи ти-
ван при мер ко ји би мо гао де ло ва ти на ма се. Иза бра ла је за 
ју на ки њу ствар ну же ну, над ни чар ку из сво га за ви ча ја, Цве ту 
Ан дрић, али је по ста ви ла у та кав по ло жај ко ји би се и про па-
ганд но мо гао сма тра ти тип ским. Она је, на и ме, пре из ла ска на 
гла са ње би ла без и ме на же на и, ве ли пе сни ки ња, „сва ки ко ме 
се хте ло до са да ме њао је суд би ну ово га ство ре ња“, а у тре-
нут ку из ла ска на из бо ре, она је у по ло жа ју да „мо же суд би ну 
зе мље да ме ња.“15 Она то сво је пра во до ка зу је и пре о бра жа-
ва се, осло ба ђа про шло сти: од не све сног по ста је све сно би ће. 
Она се, ка же се да ље, „осе ћа јед на ка са нај бо љим љу ди ма 
зе мље сво је и од го вор на као да је њој она на ста ра ње да та; 
пр ви пут у жи во ту лич ност пра ва и ве ли ка као да са ма ре-
ша ва суд би ну љу ди и кон ти не на та“.16

У по гле ду ком по зи ци је, по е ма сле ди рав ну си жеј ну ли-
ни ју ко ја се по кла па са пу тем ју на ки ње од ку ће до гла сач ког 
ме ста и уз гред них раз ми шља ња о се би и свом про шлом жи-
во ту. Но си лац пе снич ке на ра ци је је пе сни ки ња ко ја сво је ка-
зи ва ње о Цве ти Ан дрић го во ри у тре ћем ли цу и ти ме чи та о-
цу ста вља до зна ња да она кон стру и ше при чу и во ди је пре ма 
уна пред за да том за кључ ку и ре ше њу. Пе сни ки ња је та ко ја 
ожи вља ва про шли жи вот ју на ки њин док ко ра ча пре ма ци љу 
и у су срет пре о бра же њу и сло бо ди. Ре ћи ће, на и ме: „Би ла је 
де вој ка што че зне и са ња, бо га та ми ло штом као ро сом ју тар ња 
тра ва, не ви на као ду бо ки ку то ви лу га; а ни је има ла пра ва да 
са ма иза бе ре дру га ко ме ће по кло ни ти пр ва ми ло ва ња“.17

Још је упа дљи ви ја по ве за ност са вре ме ном по е ме Отаџ-
би на у пр во мај ској по вор ци. По е ма је об ја вље на у За гре бу 
1949. го ди не. Ве ро ват но је на пи са на прет ход не го ди не и пре 
ре зо лу ци је Ин фор мби роа (пан сла ви стич ки иде а ли зам био 

15 Иста књи га, стр. 621.
16 Иста књи га, стр. 627.
17 Иста књи га, стр. 623.
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је не по ду да ран са но вом пар тиј ском док три ном). Про шле су 
би ле не ко ли ке по сле рат не го ди не, па су и про сла ве Пр вог ма ја 
би ле обо га ће не тех нич ким до стиг ну ћи ма ко ја су би ла не за ми-
сли ва ра ни је. Сла вље нич ки спек такл у Бе о гра ду од ви јао се уз 
уче шће ве ће ма се на ро да и у рас ко шни јој ин сце на ци ји. Упра-
во је та кав спек такл, пе снич ки жи во и на дах ну то, као јед ну 
рас ко шну нео ро ман ти чар ску цр та ри ју, при ка за ла Де сан ка 
Мак си мо вић у по е ми Отаџ би на у пр во мај ској по вор ци.

Та ко на са мом по чет ку по е ме у пр вој стро фи, „про ми че 
ко ња ник на зе лен ку, па дру ги, па тре ћи на ко њу бе лу“. Они 
„но се на че лу сун ца че лен ку, сун ца ки те уда ра ју их по пле-
ћи ма“, а „иду за њи ма де вој ке ви те, си шле са Ро ма ни је, са 
Три гла ва, са Ја стреп ца, са Дур ми то ра, но се ивањ ске ру ко ве-
ти, ми ри ше гра дом по ље и го ра“.18 Пе сни ки ња је у по е ми на-
ни за ла на овај на чин сли ке по вор ки де во ја ка, мла ди ћа, труд-
бе ни ка ра зних вр ста, сим бо ла из про шло сти и са да шњо сти 
и све то спле ла у ве нац ко ји је тре ба ло да бу де не ко но во ра-
ди че ви ћев ско ко ло све сло вен ске и ју го сло вен ске по ве за но сти 
и со ли дар но сти. Учи ни ла је то са та квим ен ту зи ја змом и ра-
си па њем ре чи да чи та лац мо же да ужи ва у ва тро ме ту сли ка, 
обр та и рит мо ва.

Сло же ни ја је, ус пе ли ја, из ван не по сред них про па ганд них 
зах те ва, са чи сти јим књи жев ним пре тен зи ја ма, тре ћа по е ма 
Де сан ке Мак си мо вић Отаџ би но, ту сам, об ја вље на 1951. го-
ди не. Што би се мо гло и оче ки ва ти за по че так пе де се тих го-
ди на, по е ма сто ји у ко ре ла ци ји са про ме на ма ко је су се та да 
де си ле и мо гу ће је раз у ме ти и ту ма чи ти је ди но кад се оне под-
ра зу ме ва ју. И те мат ски и струк тур но по е ма Отаџ би но, ту сам 
је тво ре ви на ко ја ко ре спон ди ра са ду хов ним сен зи би ли те том 
то га вре ме на. Као по е ма она син те ти зу је ква ли те те лир ског, 
драм ског и еп ског. На пи са на је у сти хо ви ма, а драм ски ефек-
ти оства ру ју се по ступ ком ко јим се про шло, рат но вре ме же ли 
пред ста ви ти као да је жи во на сце ни са да шњо сти.

18 Иста књи га, стр. 631.
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За плет је од су штин ског зна ча ја. Го во ри се о стре ља њу 
Ду ши це Сте фа но вић, мла де на уч не рад ни це, би о ло га, ко ја је 
уби је на 1941. го ди не. У лир ској фор ми пре о вла ђу ју ћи су из-
ра зи то при по ве дач ки по ступ ци ко ји су тип ски за та да шња 
ро ман си јер ска оства ре ња мо дер ни је струк ту ре. Та да је, на и ме, 
об ја вље но не ко ли ко про зних де ла у ко ји ма се го во ри о истом 
оном о че му се по ет ски при ча и у по е ми Отаџ би но, ту сам 
(као што су ро ман Оска ра Да ви ча Пе сма, за тим Зло про ље ће 
Ми ха и ла Ла ли ћа): о по бу ни бе о град ске сту дент ске омла ди не 
и о ње ном стра да њу у ра ту. Та квим де ли ма вре мен ски је прет-
хо ди ла по е ма Де сан ке Мак си мо вић Отаџ би но, ту сам.

По е ма по чи ње по зи вом за ис ка зи ва њем пи је те та осу ђе-
ни ма на смрт, а за вр ша ва се из ве шта јем да je стре ља ње за вр-
ше но и апо те о зом отаџ би ни, на чи ји се ол тар при но се не ви не 
жр тве. У тој об гр ље ној ком по зи ци ји, ка рак те ри стич ној за пе-
де се те го ди не, рас по ре ђе ни су и оста ли сег мен ти си жеа по е ме. 
Ре тро спек ци јом се вра ћа пе сник-при ча лац у пр вом де лу по е ме 
у про шле да не мла де на уч не рад ни це и ево ци ра ње на се ћа ња 
на сту дент ске по бу не, на ле жа ње у за тво ру, на му че ња та мо.

За тим сле ди у дру гом де лу по е ме из ве штај о мир но доп-
ском жи во ту Ду ши це Сте фа но вић, о оп хо ђе њу са ри ба ма, о 
ње ној са жи вље но сти са чу де сним све том фа у не ко ји се не ка-
ко пре ли ва у њу са му и бу ја у ње ној утро би и по ста је јед но са 
за чет ком но вог жи во та. Тај део се за вр ша ва сли ком хап ше ња 
ју на ки ње и раз два ја њем од де те та ко је јој „руп цем ма ше са 
про зо ра, од сре ће она да по гле да не сме“. Тре ћи, нај су ге стив-
ни ји део је за твор ски: сли ке ухап ше них по је ди на ца (му шка-
ра ца и же на), је зи ве тор ту ре и њи хо во над људ ско др жа ње; 
бол не му ке ју на ки њи не пред пи та њи ма да ли ће из др жа ти 
ус прав но или ће по ср ну ти и про го во ри ти и сре ћа на кра ју 
што је ус пе ла у одр жа њу че лич не во ље. На кра ју су про зив ке 
и од во ђе ње на стра ти ште.

Па бло Не ру да об ја вио је сво је нај бо ље пе снич ко де ло 
Све оп шти спев 1951, у го ди ни кад је Де сан ка Мак си мо вић 
штам па ла по е му Отаџ би но, ту сам, по след ње де ло из рат ног 
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и по рат ног пе ри о да ње ног ства ра ња. Не ру да је ду го ра дио 
на том свом спе ву, а циљ му је био да пред ста ви у 15 де ло ва 
кључ не тре нут ке исто ри је Ју жне Аме ри ке, а де лом и Се вер-
не (пе ва и Абра ха му Лин кол ну ко ји је осло бо дио црн це из 
роп ства), укљу чу ју ћи и прет ко лум бов ски пе ри од, али и о 
са вре ме но сти и Чи леу као до мо вин ској те ми. Ду го је Не ру да 
про у ча вао по дат ке, а спе ци јал но је об и шао за то Ма чу Пик чу 
1943. го ди не и на пи сао ду гу по е му о то ме у окви ру то га спе ва. 
Пе вао је о Ин ди јан ци ма и њи хо вим во ђа ма ко ји су из гу би ли 
жи во те у бор би са осва ја чи ма. Из де ло ва ко ји су пре ве де ни 
мо же се за кљу чи ти да је спев био мо ну мен тал на за ми сао 
ко ју ни је би ло мо гу ће из ве сти са под јед на ким успе хом у свим 
де ло ви ма. Мно го је успе лих лир ских па са жа, па и сли ка про-
шлих вре ме на и буј не при ро де у том огром ном спе ву, али су 
ви дљи ве и сла бо сти про и за шле из иде о ло шких огра ни че ња, 
пре при ча ва ња де та ља, фак то гра фи је и уоби ча је ног за Не ру-
ду ре то рич ког и ре ци та тив ног па то са ко ји по вре ме но пре-
ла зи у го вор но из ве шта ва ње. Та ко пе сник у за вр шном по-
гла вљу-пе сми под на сло вом „Ов де за вр ша вам“, оба ве шта ва 
чи та о ца ка ко се ње го ва књи га ро ди ла из срџ бе“, да би за тим 
об ја снио где је и ка ко на пи са на:

Та ко за вр ша ва ова књи га, ов де оста вљам
овај свој Све оп ћи спјев, на пи сан
у про гон ству, ис пје ван
под иле гал ним кри ли ма до мо ви не.
Да нас, 5. ве ља че, ове 1949. го ди не,
у Чи леу, у „Go do ma ru
de ’Che na“, не ко ли ко мје се ци при је
че тр де сет и пе те го ди не мог жи во та.19

Ова кви про за и зми и на ме та ња се бе и сво је лич но сти 
не мо гу ћи су у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић. Она пе ва им-
пер со нал но, иако се у сва кој ње ној пе сми на слу ћу је осе тљи во 
пе снич ко би ће. За то је ис кљу че на и гро мо гла сна ре то ри ка 

19 П. Не ру да, Пје сме љу ба ви и на де, стр. 91.
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ко ја би би ла усло вље на при стра сним иде о ло шким ста но ви штем 
ка ква је, не рет ко, она Па бла Не ру де. Ме ђу тим, по во дом Не ру-
ди ног Све оп штег спе ва, ко ји да је за о кру же ну сли ку исто ри је 
и са да шњо сти Аме ри ке, са по себ ним ак цен то ва њем Чи леа, 
мо гло би да се ка же да би се та кав спев о срп ској про шло сти и 
ду хов ном по сто ја њу дао ре кон стру и са ти и на осно ву ви ше пе-
са ма и књи га Де сан ке Мак си мо вић ко је го во ре о до мо ви ни, 
ње ној про шло сти и ис тра ја ва њу у вре ме ну и про сто ру. Је дан 
од тих сег мен та би ле су и че ти ри књи ге на ста ле у рат ном и 
по рат ном вре ме ну, по го то во они њи хо ви де ло ви у ко ји ма је 
реч о стра да њу и от по ру ма ло га на ро да си ли раз ли чи тих за-
во је ва ча. Ту би се, уз пе сме ко ји ма је у на сло ву Ср би ја („Ср би-
ја је ве ли ка тај на“, „Ср би ја се бу ди“), мо гле из дво ји ти још две 
пе сме: „Ме ћа ва на Бран ко вин ском ви су“, „Вој нич ко гро бље у 
Со лу ну“. На пр вом ме сту у спе ву мо ра ла би се ста ви ти књи га 
Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка, од мах иза ње по е ма Тра жим 
по ми ло ва ње ко је уво де чи та о ца у пред и сто ри ју и да ле ку исто-
ри ју срп ског на ро да.20 Њи ма би се мо гли при кљу чи ти и ци клу-
си по пут „Мо ли тве бо гу ми ло ве“ из књи ге Зе ле ни ви тез.

Са мо тај део лир ског пе ва ња Де сан ке Мак си мо вић био 
би до во љан да је про гла си мо ве ли ком пе сни ки њом. А ту је 
још то ли ко дру гих пе са ма, пе снич ких пре во да, пе са ма за 
де цу, при по ве да ка и ро ма на. Као пе сни ки ња она по се ду је 
жен ску пре фи ње ност и суп тил ност при рас пре да њу о ин-
тим ним и љу бав ним са зна њи ма, а као пе сник ши ри ну у за-
хва та њу ра зно ли ке гра ђе свој стве не Па блу Не ру ди, са мо без 
ње го ве иде о ло шке ис кљу чи во сти и ре то рич ке рас при ча но-
сти. Пре ма кри те ри ју ми ма ко јим се вред ну ју дво је чи ле ан ских 
пе сни ка Но бе ло ва ца, па се за Не ру ду ка же да је је дан од нај-
зна чај ни јих пе сни ка 20. ве ка, мо гло би се ре ћи и за Де сан ку 
Мак си мо вић да је нај све о бу хват ни ји и нај бо љи срп ски пе-
сник исто га пе ри о да.

20 Р. Вуч ко вић, „Исто ри ја и по е зи ја у књи зи Тра жим по ми ло ва ње“, 
Па ра ле ле и укр шта ња, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2009, стр. 138–158.
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Ra do van Vuč ko vić (Beo gra d)

DE SAN KA MAK SI MO VIĆ IN COM PA RA TI ONS

Sum mary
The po e try of De san ka Mak si mo vić is on its own way re la ted 

to the po e try of two pro mi nent Chi lean po ets, the No bel pri ze 
win ners; they are Ga briel Mi stral and Pa blo Ne ru da. She is clo se to 
Ga bri e la Mi stral by the pre oc cu pa tion with lo ve. Ho we ver, the re 
are dif fe ren ces in the way they are tal king abo ut lo ve: Ga bri e la 
Mi stral talks abo ut lo ve from the per spec ti ve of the per son who 
on ce had it, and then lost it, and De san ka Mak si mo vić as a po e tic 
su bject is lon ging for lo ving to uch, but is al so afraid of it. Pa blo 
Ne ru da is known as a po et who wro te a gre at num ber of ver ses, and 
De san ka Mak si mo vić is clo se to him by this. Ne ru da of ten wri tes 
as an ide o lo gist by sub tle to ne and re ci ta ti ve rhythm, espe ci ally 
when he wri tes abo ut cur rent af fa irs. Ho we ver, when she spe aks 
abo ut such to pics, De san ka Mak si mo vić spe aks lyri cally qu i ve red, 
wit ho ut ide o lo gi cal im pu rity. The re fo re, the va lue of De san ka 
Ma si mo vić’s po e try co uld put her in the sa me rank with two 
Chi lean No bel pri ze win ners.
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Вла ди мир Јо ва но вић (Бе о град)

ДЕ ЛА НА ШИХ МУ ЗИЧ КИХ СТВА РА ЛА ЦА 
КОМ ПО НО ВА НА НА СТИ ХО ВЕ ДЕ САН КЕ 

МАК СИ МО ВИЋ ДО 2001. ГО ДИ НЕ

Ап стракт: У ра ду се на во де све му зич ке ком по зи ци је 
ко је су на ши му зич ки ства ра о ци ком по но ва ли на сти хо ве 
Де сан ке Мак си мо вић од 1939. до 2001. го ди не. Ука зу је се на 
раз ли чи тост њи хо вих му зич ких об ли ка и жан ро ва, као и на 
њи хо ву до са да шњу за сту пље ност на кон церт ном по ди ју му, 
ра ди ју и те ле ви зи ји. На гла ша ва се из у зе тан до мет му зич ке 
тран спо зи ци је пе снич ке ре чи ове пе сни ки ње оства рен у по-
је ди ним пе сма ма за глас и кла вир и њи хов до при нос обо га-
ћи ва њу на ше му зич ке ба шти не.

Кључ не ре чи: на ши му зич ки ства ра о ци, пе сме за глас и 
кла вир, му зич ко тран спо но ва ње пе снич ке ре чи Де сан ке 
Мак си мо вић.

До об ја вљи ва ња мо је књи ге По е зи ја Де сан ке Мак си мо вић 
као ин спи ра ци ја му зич ких ства ра ла ца (За ду жби на Де сан ка 
Мак си мо вић, Бе о град, 2003) сма тра ло се да су пе сме Бран ка 
Ра ди че ви ћа нај че шће и у нај ве ћем бро ју ин спи ри са ле на ше 
ком по зи то ре 19. и 20. ве ка, с об зи ром на то да је на сти хо ве 
ње го вих пе са ма „Бер ба“, „Де вој ка на сту ден цу“, „Јад на дра га“, 
„Укор“, „Где си ду шо“, „Кад мли ди јах умре ти“, „Вра го ли је“, 
„Гу сле“ и дру гих на пи са но осам де сет де вет ори ги нал них 
му зич ких ком по зи ци ја и об ра да – ви ше од пе де сет хор ских 
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пе са ма, два де сет пет пе са ма за глас и кла вир и не ко ли ко ин-
стру мен тал них де ла. Ме ђу тим, по сле ви ше го ди шњег ис тра-
жи ва ња му зич ког ма те ри ја ла, пар ти ту ра и тон ских за пи са 
де ла ком по но ва них на сти хо ве Де сан ке Мак си мо вић, ко је 
сам про на шао у ар хи ви ма на ших му зич ких ства ра ла ца и 
но то те ка ма Ра дио Бе о гра да и Ра дио Но вог Са да, по ка за ло 
се да ве ли ка пе сни ки ња има знат но ви ше ому зи ка ље них 
пе са ма од би ло ког на шег пе сни ка 19. и 20. ве ка.

За хва та ју ћи сво јим ства ра ла штвом у са му су шти ну чо-
ве ко вог по сто ја ња, бо ре ћи се сва ким сти хом за по бе ду до бра 
над злим или бар за осу ду зла, и ис ти чу ћи љу бав као нај ве ћу 
вред ност жи во та, Де сан ка Мак си мо вић је, и као пе сник и 
као лич ност, не пре ста но при вла чи ла па жњу на ше и ино стра-
не кул тур не јав но сти, књи жев не кри ти ке, ком по зи то ра и 
чи та ла ца свих уз ра ста. О ње ном бо га том и ра зно вр сном 
опу су од при бли жно две хи ља де пе са ма, у ко ји ма је ства ра ла 
по е зи ју од нај та на ни јих и нај при гу ше ни јих ин тим них до-
жи вља ја до сли ко ви тих из ли ва љу ба ви и не жно сти пре ма 
чо ве ку и при ро ди, кри ти ча ри, исто ри ча ри и те о ре ти ча ри 
књи жев но сти и пе сни ци, код нас и у све ту, на пи са ли су до 
1998. го ди не хи ља ду че ти ри сто ти не три де сет при ка за, кри-
ти ка, огле да и сту ди ја.1 У истом вре мен ском раз до бљу, че тр-
де сет три на ша му зич ка ства ра о ца умет нич ке му зи ке, му зи-
ке за де цу и по пу лар не му зи ке ком по но ва ли су на сти хо ве сто 
се дам на ест ње них пе са ма укуп но сто се дам де сет пет во кал-
но-ин стру мен тал них, во кал них и ин стру мен тал них ком по-
зи ци ја у раз ли чи тим му зич ким об ли ци ма и жан ро ви ма – пет 
кан та та, две сим фо ниј ске по е ме, јед ну по е му, два ци клу са 
пе са ма за глас и ор ке стар, јед ну пе сму за глас и ор ке стар, 
јед ну пе сму за глас, ви о лон че ло и кла вир, осам де сет се дам пе-
са ма за глас и кла вир, две ком по зи ци је за ме шо ви ти хор, че-
ти ри ком по зи ци је за жен ски хор, две кла вир ске ком по зи ци је, 

1 Алек сан дра Вра неш, Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић, 
1972–1998, Бе о град, 2001.
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јед ну му зи ку за филм, два му зич ко-сцен ска де ла за де цу, 
пет пе са ма за де цу за со ли сте, деч ји хор и ин стру мен тал ни 
ан самбл, три на ест пе са ма за де цу за глас и кла вир, јед ну 
пе сму за деч ји хор и ка мер ни ор ке стар, три пе сме за тро-
гла сни деч ји хор, пет пе са ма за јед но гла сни деч ји хор, де сет 
пе са ма за со ли сту и на род ни или за бав ни ор ке стар и два-
де сет јед ну пе сму за со ло глас без ин стру мен тал не прат ње. 
На жа лост, због на ше већ мно го пу та ис по ље не не бри ге, 
из гу бље ни су нот ни и тон ски за пи си три кан та те, јед не по е-
ме, че ти ри пе сме за глас и кла вир и јед не хор ске ком по зи ци-
је, као и нот ни за пи си је да на ест ком по зи ци ја чи ји су тон ски 
за пи си са чу ва ни.

Нео спор но је да су пе сме из пе снич ких збир ки ко је је ова 
пе сни ки ња об ја ви ла до 1964. го ди не, по го то во Пе сме (1924), 
Го зба на ли ва ди (1932) и Пе сник и за ви чај (1946), под ста кле 
на ше ком по зи то ре да на пи шу ви ше вред них му зич ких де ла. 
Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду све пе сме Де сан ке Мак си мо вић 
ко је су они му зич ки тран спо но ва ли, мо гло би се ре ћи да су 
по ка за ли не што ве ће ин те ре со ва ње за пе сме из ње не по след-
ње че ти ри пе снич ке збир ке: Тра жим по ми ло ва ње (1964), Не-
мам ви ше вре ме на (1973), Ни чи ја зе мља (1979) и Озон за ви ча ја 
(1990), пре све га због те мат ске ра зно вр сно сти и сна ге осе ћа-
ња, не ми ра ми сли и ис ку стве не му дро сти са ме пе сни ки ње, 
али, та ко ђе, и због ње не спо соб но сти да сво ју по ру ку под јед-
на ко до бро ис пе ва у стро фа ма и ри ма ма, као и у сло бод ном 
сти ху нај ра зли чи ти јег ме тра, што им је, сва ка ко, омо гу ћа-
ва ло оства ри ва ње на дах ну тог, са мо свој ног, сна жног и че сто 
ве о ма мо дер ног му зич ког ис ка за.

Осам де сет осам пе са ма за глас и кла вир ком по но ва не 
на сти хо ве се дам де сет пет пе са ма Де сан ке Мак си мо вић по-
ка за ле су да су на ши му зич ки ства ра о ци нај че шће би ли ин-
спи ри са ни пе сма ма из пр ве пе снич ке збир ке ове пе сни ки ње 
– Пе сме (14 пе са ма; 21 пе сма за глас и кла вир), за ко јом сле де 
пе снич ке збир ке Не мам ви ше вре ме на (12; 12), Тра жим по-
ми ло ва ње (10; 13), Ни чи ја зе мља (10; 10), Озон за ви ча ја (10; 10), 
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Пе сник и за ви чај (8; 11), Го зба на ли ва ди (5; 5), Зе ле ни ви тез 
(2; 2), Но ве пе сме (1; 1), Про лећ ни са ста нак (1; 1), Шум ска љу-
ља шка (1; 1) и За ро бље ник сно ва (1; 1), али исто вре ме но и да 
је по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић за и ста би ла из у зет но под-
сти ца јан и за хва лан „ма те ри јал“ за на ста нак ве ћег бро ја це-
ло ви тих и у из ра зу ве о ма са мо свој них и сна жних со ло пе са ма, 
у ко ји ма су ми са о ност и осе ћај ност ове пе сни ки ње још ви ше 
про ду бље ни и ин тен зи ви ра ни ми ну ци о зно ура ђе ном во кал-
ном и кла вир ском де о ни цом, као и че стим ме трич ким, аго-
гич ким и ди на мич ким про ме на ма.

Упра во због тих и та квих пе са ма за кла вир ко је на дах-
ну то му зич ки ту ма че пе снич ке ре чи Де сан ке Мак си мо вић 
и обо га ћу ју на шу му зич ку ба шти ну, со ло пе сме Пе тра Кр сти-
ћа (2), Ми ло ја Ми ло је ви ћа (5), Ми хо ви ла Ло га ра (1), Ста ној ла 
Ра ји чи ћа (13), Ни ко ле Жа не ти ћа (1), Дра гу ти на Го сту шког (1), 
Алек сан дра Об ра до ви ћа (6), Ру дол фа Бру чи ја (1), Ду ша на 
Ко сти ћа (2), На де жде Мо су со ве (1), Ду ша на Тр бо је ви ћа (6), 
Ни ко ле Пе ти на (2), Де ја на Де спи ћа (10), Во ји на Ко ма ди не (2), 
Алек сан дра Ко ра ћа (1), Мир ја не Жив ко вић (3), Зо ра на Јо ва-
но ви ћа (19), Ми лан ке Ми ше вић (2), Ве ре Ми лан ко вић (1) 
Рас ти сла ва Кам ба ско ви ћа (1), Ива не Сте фа но вић (3), Ди ми-
три ја Го ле мо ви ћа (1), На та ли је Бен де ро вић (3) и На та ше Да-
ни ло вић (1), и је су нај зна чај ни ја ску пи на му зич ких ком по-
зи ци ја ко је су на ши му зич ки ства ра о ци ком по но ва ли на 
сти хо ве ове пе сни ки ње, без об зи ра на то што је у не ки ма од 
њих по е тич ка и је зич ка ме ло ди ја по ет ског из вор ни ка до ми-
нант ни ја од ње го ве му зич ке тран спо зи ци је.

На ши му зич ки ства ра о ци су нај че шће на ла зи ли ин спи-
ра ци ју у љу бав ним и ми са о ним пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић, 
а за тим у ње ним пе сма ма за де цу и ро до љу би вим пе сма ма.

Љу бав не пе сме ве ли ке Пе сни ки ње има ју те мат ско и емо-
тив но сре ди ште у љу ба ви и при ро ди и ис пе ва не су у стро фа ма 
с раз ли чи тим бро јем сти хо ва и рас по ре дом ри ма или у ка тре-
ни ма чи ји су сти хо ви ри мо ва ни укр ште но (а b а b ) и об гр ље-
но (а b b а), што је ве о ма по го до ва ло ком по но ва њу стро фич них 
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пе са ма за глас и кла вир и глас и сим фо ниј ски ор ке стар, пе са-
ма за жен ски хор и во кал них и во кал но-ин стру мен тал них 
ком по зи ци ја ко је при па да ју по пу лар ној му зи ци.

У ми са о ним пе сма ма Де сан ка Мак си мо вић по ста вља 
из у зет но зна чај на пи та ња о на шој про шло сти, са да шњо сти 
и бу дућ но сти, о сми слу ства ра ла штва, о про ла зно сти све га 
и ко нач ној по бе ди смр ти, на ко ја по ку ша ва да да или бар да 
на го ве сти пра ве од го во ре, ко ри сте ћи при том сло бод ни ји 
на чин из ра жа ва ња у по гле ду стро фа и ри ма или ис кљу чи во 
сло бо дан стих, због че га ове ње не пе сме и је су нај че шће „озву-
че не“ у об ли ку про ком по но ва не пе сме за глас и кла вир.

Ње не ода бра не пе сме за де цу опе ва ју игру, ма шта ња, 
ђач ке да не, дру гар ство и бо ра вак ма ли ша на у при ро ди пре-
те жно у ка трен ским стро фа ма са истим бро јем сло го ва у 
сва ком сти ху и са укр ште ним (а b а b) или об гр ље ним ри мо-
ва њем (а b b а) што је омо гу ћи ло ком по зи то ри ма да на пи шу 
ве ћи број со ли стич ких и хор ских во кал но-ин стру мен тал них 
ком по зи ци ја за де цу, а чи ја је за јед нич ка од ли ка – јед но став-
на ме ло диј ска ли ни ја и из ра зит ри там.

Све ро до љу би ве пе сме ове пе сни ки ње, ко је су на ши му-
зич ки ства ра о ци ком по но ва ли као кан та те, по е ме, хор ске 
пе сме, или пе сме за глас и кла вир и глас и сим фо ниј ски ор ке-
стар, има ју из у зет ну екс пре сив ност и драм ски на бој, углав ном 
су стро фич не и њи хо во ри мо ва ње је нај че шће укр ште но, али 
са го то во ре дов ним пре ки да њем ри ме (- - а b а b), (а b - а b) 
или (а b а b c - a - c).

Ства ра лач ки при ступ на ших ком по зи то ра сти хо ви ма 
Де сан ке Мак си мо вић био је дво јак: не ки од њих су ува жа-
ва ли из вор ни по ет ски текст у пот пу но сти или уз не знат на 
од сту па ња, док су дру ги пра ви ли ње го ве знат ни је из ме не 
ко је су под ра зу ме ва ле по на вља ње или из о ста вља ње по је ди-
них ње го вих стро фа, сти хо ва и ре чи, за тим про ме ну ре до-
сле да ре чи и до да ва ње ре чи ко је се у ње му не на ла зе, као и 
спа ја ње по је ди них ње го вих сти хо ва са сти хо ви ма из дру гих 
пе са ма ове пе сни ки ње.
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Пр вој гру пи му зич ких ства ра ла ца при па да ју, по ред оста-
лих, Пе тар Кр стић, Ми ло је Ми ло је вић, Алек сан дар Об ра до вић, 
Ни ко ла Пе тин, Мир ја на Жив ко вић, Зо ран Јо ва но вић, Рас ти-
слав Кам ба ско вић и још не ко ли ко на ших ком по зи то ра, док 
су нај и зра зи ти ји пред став ни ци дру ге гру пе – Ста ној ло Ра ји-
чић, Ду шан Тр бо је вић, Де јан Де спић, Ду шан Ко стић, Ру долф 
Бру чи и Ива на Сте фа но вић.

Свој ства ра лач ки при ступ ха и ку сти хо ви ма Де сан ке Мак-
си мо вић и „ура ња ње у чи сту и не ви ну, ко ли ко и му дру и све-
вре ме ну по е зи ју ве ли ке Пе сни ки ње“, Де спић је ова ко об ја снио: 
„Уз пу ну свест о са мо свој но сти гра ђе, сти ла и сми сла ха и ку 
по е зи је, ов де су, ипак – ра ди об ли ко ва ња ве ћих и за о кру же ни-
јих му зич ких це ли на и ува жа ва ња осо бе них по тре ба му зич-
ког об ли ка – по три или че ти ри пе снич ке ми ни ја ту ре ве за не 
у ве ће сми са о не це ли не. Ово се по ка за ло као мо гу ће јер се 
мно ге од тих ми ни ја ту ра очи глед но кре ћу у истом кру гу ми-
сли и (или) осе ћа ња, а не ке чак пред ста вља ју са мо ва ри ја ци-
је јед не исте те ме. Ако су, ова ко по ве за не, по не где до би ле и 
не ко до дат но, па и до не кле из ме ње но зна че ње, то са мо го во ри 
о мно го слој но сти ових, на из глед, крај ње јед но став них по ет-
ских ’сли чи ца’ и о мо гућ но сти њи хо вог раз ли чи тог чи та ња“.2

Зо ран Јо ва но вић је на пи сао нај ве ћи број му зич ких ком-
по зи ци ја на сти хо ве Де сан ке Мак си мо вић – два де сет јед ну 
пе сму за со ло глас без ин стру мен тал не прат ње, де вет на ест 
пе са ма за глас и кла вир, три на ест пе са ма за де цу за глас и 
кла вир и му зич ку при чу за де цу Ме две до ва же нид ба за осам 
со ли ста и ка мер ни ор ке стар. У пред го во ру збир ке пе са ма за 
глас и кла вир По сло ви су за вр ше ни (1998), он је, из ме ђу оста-
лог, на пи сао и сле де ће: „Бу ду ћи да је аутор про у чио це ло ку пан 
опус Де сан ке Мак си мо вић, опре де лио се за пе сме ро до љу-
би вог и љу бав ног са др жа ја, као и за пе сме ко је опе ва ју бли-
зи ну смр ти, или са му смрт. И на слов ове збир ке со ло пе са ма 

2 Де јан Де спић, Озон за ви ча ја, ци клус пе са ма за глас и кла вир, Бе о-
град, 1991. 
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пре у зео је из на сло ва јед не од ње них пе са ма, не би ли и та ко 
на зна чио да је свој рад на пе сма ма ове пе сни ки ње бар за са да, 
за о кру жио. Ве ћи број ов де об ја вље них со ло пе са ма, ко је за-
х те  ва ју знат ну во кал ну спре му, био је че сто кон церт но из-
во ђен и на ла зи сe на ре пер то а ру ви ше во кал них умет ни ца. 
Али, у збир ци се та ко ђе на ла зе и пе сме на ме ње не уче ни ци ма 
со ло пе ва ња, као и сту ден ти ма ко ји су на пу ту да се раз ви ју 
у но ве ин тер пре та то ре со ло пе сме“.3

Та ко ђе, зна чај но ин те ре со ва ње за по е зи ју Де сан ке Мак-
си мо вић по ка за ли су и Ста ној ло Ра ји чић, ко ји је три на ест 
ње них пе са ма му зич ки тран спо но вао у пе сме за глас и кла-
вир и глас и сим фо ниј ски ор ке стар, за тим Де јан Де спић (де-
сет пе са ма), Алек сан дар Об ра до вић (шест пе са ма), Ду шан 
Тр бо је вић (шест пе са ма), Ми ло је Ми ло је вић (пет пе са ма), 
као и Ми лен ко Жив ко вић (опе ра за де цу Деч ја со ба).

Нај че шће ком по но ва на пе сма Де сан ке Мак си мо вић је Кр-
ва ва бај ка, чи ји су сти хо ви ин спи ри са ли на ста нак исто и ме них 
пе са ма за глас и кла вир Ду ша на Ко сти ћа, Ни ко ле Жа не ти ћа и 
Зо ра на Јо ва но ви ћа, за тим кан та те Ра до са ва Ан ђел ко ви ћа и 
ба ла де за ме шо ви ти хор Вла да Ми ло ше ви ћа, као и тре ћег ста-
ва во кал но-сим фо ниј ске по е ме Кра гу је вац Ду ша на Ко сти ћа.

О на стан ку во кал но-сим фо ниј ске по е ме Кра гу је вац ком-
по зи тор Ду шан Ко стић је, из ме ђу оста лог, на пи сао и сле де ће: 
„Во кал но-сим фо ниј ска по е ма Кра гу је вац је, да кле, на ста ла из 
два раз ло га: пр ви је тај што ме је на кнад но осло ба ђа ла оног 
стра ха од смр ти ко јим је це ла мо ја ге не ра ци ја ђа ка та да, за 
вре ме оку па ци је, би ла про же та, а дру го да не пад нем у за ме-
не не за ми сли ви грех ком по ну ју ћи не ко сво је де ло на текст 
ко ји је ’со ци ја ли стич ки’ обо јен и пред став ник је ’ла ки ров ке’ 
и ’По тем ки но вих се ла’...

Из во ђе њу во кал но сим фо ниј ске по е ме Кра гу је вац на Ко-
лар че вом уни вер зи те ту 5. фе бру а ра 1962. го ди не при су ство ва ла 

3 Зо ран Јо ва но вић, Збир ка со ло пе са ма на сти хо ве Де сан ке Мак си-
мо вић По сло ви су за вр ше ни, Но ви Сад, 1998.
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је и Де сан ка Мак си мо вић, ко јој се ово мо је де ло ни је сви де ло. 
Ре кла ми је да би она то дру га чи је на пи са ла“.4

Та ко ђе, на ши му зич ки ства ра о ци умет нич ке му зи ке – 
Ста ној ло Ра ји чић, Ду шан Ко стић, Зо ран Јо ва но вић, Ни ко ла 
Пе тин, Ми лан ка Ми ше вић, Алек сан дар Об ра до вић, Дра го-
љуб Шар ко вић, Ди ми три је Го ле мо вић, Ста ни слав Пре прек, 
Рас ти слав Кам ба ско вић, Во јин Ко ма ди на и Ду шан Тр бо је вић, 
му зи ке за де цу – Љи ља на Пан то вић и Зо ран Јо ва но вић и по-
пу лар не му зи ке – Дар ко Кра љић, Пе тар По по вић и Гор да на 
Илић, по ка за ли су знат но ин те ре со ва ње и за пе сме „Опо ме на“, 
„Пред о се ћа ње“, „Стреп ња“, „Че жња“, „У го сти ма“, „На бу ри“, 
„Љу бав но пи смо“, „За вој нич ка гро бља“ и „О пра шта њу“, 
ко је су ком по но ва ли као исто и ме не ком по зи ци је у раз ли чи-
тим му зич ким об ли ци ма и жан ро ви ма.

Све у све му, сто се дам де сет пет му зич ких ком по зи ци ја 
и раз ли чи ти жан ро ви ко ји ма оне при па да ју по ка зу ју да је 
по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић, у свим ње ним ви до ви ма и пе-
снич ким ро до ви ма, у раз до бљу од 1939. до 2001. го ди не, не-
пре кид но ин спи ри са ла на ше му зич ке ства ра о це умет нич ке 
му зи ке, му зи ке за де цу и по пу лар не му зи ке да ком по ну ју во-
кал но-ин стру мен тал на, во кал на и ин стру мен-тал на де ла, од 
ко јих она нај бо ља, по пут по је ди них пе са ма за глас и кла вир, 
не сум њи во обо га ћу ју на шу му зич ки ба шти ну.

За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић је 2004. го ди не из да ла 
две збир ке пе са ма за глас и кла вир – Со ло пе сме на сти хо ве 
Де сан ке Мак си мо вић (са брао и при ре дио Вла ди мир Јо ва но вић) 
и Спо ме ник Де сан ки Мак си мо вић од то но ва сат кан Зо ра на 
Јо ва но ви ћа, у ко ји ма је штам па но ви ше од сто му зич ких ком-
по зи ци ја ко је сам про на шао то ком свог ис тра жи ва ња, док у 
ар хи ву За ду жби не још увек че ка ју да бу ду об ја вље ни нот ни 
за пи си пе де се так де ла ком по но ва них у про шлом ве ку на сти-
хо ве Де сан ке Мак си мо вић. С об зи ром на то да ин те ре со ва ње 

4 Пи смо ком по зи то ра Ду ша на Ко сти ћа За ду жби ни Де сан ка Мак-
си мо вић, Бе о град, 14. јул 2000.
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 1. Ал’ је леп деч ји свет
 2. Ба ка
 3. Бли жи се бли жи ле то
 4. Ве тро ва успа ван ка
 5. Во де ни ца
 6. Во жња
 7. Вој нич ко гро бље у Со лу ну
 8. Де во јач ка мол ба
 9. Де вој ке – вој ни ци
 10. До дир
 11. За вој нич ка гро бља
 12. За љу де ко ји ја сно ви де
 13. За не рот ки ње
 14.  За оне ко ји не уми ру на 

вре ме
 15. За па ству ср ца
 16.  За пе сни ки њу, зе мљу 

старин ску
 17. За су жње по ми ло ва не
 18. Због ме не
 19. Зе ле ни ви тез
 20. Зла ноћ
 21. Зми ја

 22. Иде је сен
 23. Ис ку ство
 24. Јед на смрт
 25. Ју тро
 26. Кос и нос
 27. Кр ва ва бај ка
 28. Кр ти це
 29. Лут ке ра чу на ју
 30. Љу бав
 31. Љу бав на пе сма
 32. Љу бав но пи смо
 33. Мај ке оп ту жу ју
 34. Мај чи на ту жба ли ца
 35. Ма ли чу вар
 36. Ме две до ва же нид ба
 37. Ме ђу пла не та ма
 38. Мла ди ће ва ту жба ли ца
 39.  Мо ја зе мља про па сти неће 

(Ве ру јем)
 40. Мој свет
 41. Мол ба ма лог жи ра
 42. На бу ри
 43. На гро бу стре ља них ђа ка

При лог 1

ПЕ СМЕ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 
КО ЈЕ СУ ИН СПИ РИ СА ЛЕ НА ШЕ МУ ЗИЧ КЕ 

СТВА РА О ЦЕ ДО 2001. ГО ДИ НЕ

на ших ком по зи то ра за по е зи ју ве ли ке Пе сни ки ње не по су ста-
је ни у овом сто ле ћу, уве рен сам да ће ње ни сти хо ви и убу ду ће 
би ти за хва лан и под сти ца јан ма те ри јал за ства ра ње но вих 
му зич ких де ла, ко ја ће из во ђе њи ма на кон церт ном по ди ју му, 
ра ди ју и те ле ви зи ји до при но си ти сла ви њи хо вих тво ра ца али 
и сла ви Де сан ке Мак си мо вић, јед не од нај мар кант ни јих лич-
но сти у срп ском пе сни штву 20. ве ка.
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 44. Не дељ на про по вед
 45.  Обе ћа ла си да ћеш би ти 

веч на
 46.  Об ја ви те јед ном на ве ли ка 

зво на
 47. Об у до ве ла не ве ста
 48. Ода зва ле су се са мо пти це
 49. О же нид би си на
 50. Опо ме на
 51. Опо ру ка
 52. О пра шта њу
 53.  Осло бо ђе ње Цве те 

Андрић
 54. Оти ћи ћу у па сти ре
 55. Пе сма
 56. Пе сма крај из во ра
 57. Пи та ње
 58. По здрав пла ни на ра шу ми
 59. По ка ја ње
 60. По ко ше на ли ва да
 61. По ра стан ку: I
 62. По ра стан ку: II
 63. По ра стан ку: III
 64. По ра стан ку: V
 65. По след њи да ни
 66. По сло ви су за вр ше ни
 67. По то пље ни брод
 68. Пр вак
 69. Пр ви мај
 70. Пред о се ћа ње
 71. При зна ње
 72. Про глас
 73. Про лет ња пе сма: I
 74. Про лет ња пе сма: II
 75. Про ле ће, а ја ве нем
 76. Про лећ на пе сма
 77. Птич ја са хра на
 78. Пу шни чар
 79. Ра дуј се
 80. Раз го вор у гра њу

 81. Ре кви јем
 82. Ро ман ти чар ска успа ван ка
 83. Ру ка
 84. Сад је из ве сно
 85. Са мо гла сни ци
 86. Сва тов ска пе сма
 87. Свод не бе ски је хла дан
 88. Се ли це
 89. Се љан ки на ту жба ли ца
 90. Се љан ки на успа ван ка
 91. Сен по ги ну лог рат ни ка
 92. Се стри на ту жба ли ца
 93. Смрт га вра на
 94. Снег на гро бу
 95.  Ср би ја је ве ли ка тај на 

(Спо мен на уста нак)
 96. Сре бр не пле са чи це
 97. Сре ћа
 98. Ста ри на ри
 99. Страх
 100. Стреп ња
 101. Тај ни са ста нак
 102. Там ни чар
 103. Те лад и чо ба ни ца
 104. Ти хо, зве зде, га зи те
 105. Ти ши на
 106. Ти ши на спа ва
 107. Ћук, ћук
 108. У го сти ма
 109. У зим ски дан
 110. У роп ству
 111. Уса хле ре ке
 112. Хва ли са ви зе че ви
 113. Че жња
 114. Че ка ње
 115. Чо век
 116. Ша ре на тор би ца
 117. Шум ска љу ља шка
 118.  Ха и ку сти хо ви из пе снич ке 

збир ке Озон за ви ча ја
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При лог 2

ДЕ ЛА НА ШИХ МУ ЗИЧ КИХ 
СТВА РА ЛА ЦА КОМ ПО НО ВА НА НА СТИ ХО ВЕ 
ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ ДО 2001. ГО ДИ НЕ

Ан ђел ко вић Ра до сав
Кр ва ва бај ка (1954), кан та та
Пр ви мај, пе сма за тро гла сни деч-
ји хор

Бан дур Јо ван
По е ма 1941 (1947), кан та та

Бен де ро вић На та ли ја
Тај ни са ста нак (1975), Ти ши на 
спа ва (1978) и Опо ру ка (1980), пе-
сме за глас и кла вир

Бру чи Ру долф
Ве чер ња пе сма (1952), пе сма за глас 
и кла вир

Ва у да Зла тан
Са мо гла сни ци (1953), кан та та

Го ле мо вић Ди ми три је
У го сти ма (1973), пе сма за глас и 
кла вир

Го сту шки Дра гу тин
Во жња, пе сма за глас и кла вир

Гра ић Ра до слав
Оти ћи ћу у па сти ре (1974), Сре ћа 
(1974) и Се љан ки на успа ван ка (1974), 
пе сме за пе ва ча со ли сту, гру пу пе-
ва ча и на род ни ор ке стар

Да ни ло вић На та ша
Се ли це (1993), пе сма за глас и кла вир

Де спић Де јан
Озон за ви ча ја (1991), ци клус пе са-
ма за глас и кла вир

Жа не тић Ни ко ла
Кр ва ва бај ка (1959), пе сма за бас и 
сим фо ниј ски ор ке стар

Жив ко вић Ми лен ко
Деч ја со ба (1940), опе ра за децу

Жив ко вић Мир ја на
Ни чи ја зе мља (1986), ци клус пе са-
ма за глас и кла вир

Илић Во ји слав
Спо мен на уста нак (1950), кан та та

Илић Гор да на
Пред о се ћа ње (1998), Стреп ња (1998), 
Пе сма (1998), Про лећ на пе сма (1998) 
и Опо ме на (1998), пе сме за пе ва ча 
со ли сту и за бав ни ор ке стар

Јо ва но вић Зо ран
Ме две до ва же нид ба (1974), му зич-
ка при ча за де цу
Не мам ви ше вре ме на (1975) и По-
сло ви су за вр ше ни (1995), ци клу си 
пе са ма за глас и кла вир
Стреп ња (1975), Опо ме на (1975), 
Че жња (1980), Бај ка (1993), Раз го-
вор у гра њу (1993), Об ја ви те јед ном 
на ве ли ка зво на (1995), Смрт га-
вра на (1995), По след њи да ни (1995), 
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На бу ри (1996), Ср би ја је ве ли ка 
тај на (1996), Мај ке оп ту жу ју 
(1996), У роп ству (1996) и Кр ва ва 
бај ка (1996), пе сме за глас и кла вир
Ма ли чу вар (1995), У го сти ма (1995), 
Ста ри на ри (1995), Ша ре на тор-
би ца (1995), Пу шни чар (1995), Кос 
и нос (1995), Ба ка (1995), Кр ти це 
(1995), Иде је сен (1995), Во до но ша 
(1995), Те лад и чо ба ни ца (1995), 
Ве тро ва успа ван ка (1995) и Мол ба 
ма лог жи ра (1995), пе сме за де цу за 
глас и кла вир
Мла ди ће ва ту жба ли ца (1996), Се-
стри на ту жба ли ца (1996), Мај чи-
на ту жба ли ца (1996), Де вој ке – 
вој ни ци (1996), Про лет ња пе сма 
(1996), Об у до ве ла не ве ста (1996), 
Сен по ги ну лог рат ни ка (1996), 
Романтичарскa успа ван ка (1996), 
По ка ја ње (1996), При зна ње (Би на 
– 1996), Јед на смрт (1996), Пред о се-
ћа ње (1996), По ра стан ку: I (1996), 
По ра стан ку: II (1996), По ра стан-
ку: III (1996), Де во јач ка мол ба (1996), 
Страх (1996), Пи та ње (1996), Пе-
сма крај из во ра (1996), Љу бав на 
пе сма (1996) и Се љан ки на ту жба-
ли ца (1996), пе сме за со ло глас без 
ин стру мен тал не прат ње

Јо сиф Ен ри ко
Ра дуј се, пе сма за деч ји хор и ка-
мер ни ор ке стар

Кам ба ско вић Рас ти слав
Љу бав но пи смо (1987), пе сма за 
глас, ви о лон че ло и кла вир

Ко ма ди на Во јин
Тра жим по ми ло ва ње (1986), ци клус 
пе са ма за глас и кла вир

Ко раћ Алек сан дар
Про лет ње пе сме: I, пе сма за глас и 
кла вир
Лут ке ра чу на ју (1998) и Пр вак (1998), 
пе сме за со ли сту, деч ји хор и ин-
стру мен тал ни ан самбл

Ко стић Во ји слав
Тра жим по ми ло ва ње (1965-1966), 
кан та та
Кр ва ва бај ка (1969), му зи ка за исто-
и ме ни филм

Ко стић Ду шан
Кра гу је вац (1961), во кал но-сим фо-
ниј ска по е ма
Кр ва ва бај ка (1949) и Опо ме на 
(1996), пе сме за глас и кла вир

Кра љић Дар ко
Стреп ња (1996), пе сма за пе ва ча 
со ли сту и за бав ни ор ке стар

Кр стић Пе тар
По ко ше на ли ва да и Де во јач ка мол-
ба, пе сме за глас и кла вир

Ло гар Ми хо вил
Же не – вој ни ци, пе сма за ба ри тон 
и кла вир
Сва тов ска пе сма, хор ска ком по-
зи ци ја

Ми лан ко вић Ве ра
Ода зва ле су се са мо пти це (1972), 
пе сма за глас и кла вир

Ми ло је вић Ми ло је
Го зба на ли ва ди (1939), ци клус пе-
са ма за глас и кла вир

Ми ло ше вић Вла до
Кр ва ва бај ка (1951), ба ла да за ме-
шо ви ти хор
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Ми ше вић Ми лан ка
Пред о се ћа ње (1966) и У зим ски дан 
(1966), пе сме за глас и кла вир

Мо су со ва На де жда
Сре бр не пле са чи це (1959), пе сма за 
глас и кла вир

Об ра до вић Алек сан дар
Зе ле ни ви тез (1990), ци клус пе са ма 
за глас и кла вир
Пе сма крај из во ра (1952), пе сма за 
глас и кла вир
Ха ва ли са ви зе че ви, пе сма за де цу

Пан то вић Љи ља на
Ћук, ћук; Ти хо, зве зде, га зи те; Ве-
тро ва успа ван ка и Иде је сен, пе сме 
за де цу

Пе тин Ни ко ла
Чо век (1998) и Пред о се ћа ње (2000), 
пе сме за глас и кла вир
Де во јач ка че жња (1998), хор ска 
ком по зи ци ја за со ло со пран и жен-
ски хор

По по вић Пе тар
Пред о се ћа ње (1983), пе сма за пе ва-
ча со ли сту, гру пу пе ва ча и на род ни 
ор ке стар
Ал’ је леп деч ји свет (1998) и Шум-
ска љу ља шка (1998), пе сме за со ли-
сту, деч ји хор и ин стру мен тал ни 
ан самбл

Пре прек Ста ни слав
У го сти ма (1974) и По здрав пла ни-
на ра шу ми (1974), хор ске ком по зи-
ци је за тро гла сни деч ји хор
Пје сма о ду ша ма умр лих тра ва 
што леб де над по ко ше ном ли ва дом 

и Сун це над ли ва дом, кла вир ске 
илу стра ци је пе са ма По ко ше на ли-
ва да и Зми ја

Ра ји чић Ста ној ло
Тра жим по ми ло ва ње (1977) и Не-
мам ви ше вре ме на (1988), ци клус 
пе са ма за глас и кла вир
Тра жим по ми ло ва ње (1980), ци клус 
пе са ма за со пран и сим фо ниј ски 
ор ке стар
Опо ме на (1991), Зла ноћ (1991), Због 
ме не (1992), Че жња (1992) и Љу бав-
но пи смо (1992), пе сме за глас и 
кла вир

Сла вен ски Јо сип
Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1947), 
ком по зи ци ја за ме шо ви ти хор

Стан чић Бо жи дар
Бли жи се, бли жи ле то, пе сма за 
деч ји хор, фла у ту и кла вир

Сте фа но вић Ива на
Мој свет (1974), ци клус пе са ма за 
глас и кла вир

Тр бо је вић Ду шан
Тра жим по ми ло ва ње (1972), ци клус 
пе са ма за глас и кла вир

Три фу но вић Ви то мир
Кра ље вач ки ок то бар 1941 (1996), 
сим фо ниј ска по е ма

Шар ко вић Дра го љуб
Че жња (1980) и Вој нич ко гро бље у 
Со лу ну (1986), хор ске ком по зи ци је

Ши стек Мир ја на
Тра жим по ми ло ва ње (1976), по е ма
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При лог 3

ПЕ СМЕ ЗА ГЛАС И КЛА ВИР КОМ ПО НО ВА НЕ 
НА СТИ ХО ВЕ ДЕ САН КЕ МАК СИ МО ВИЋ 

ДО 2001. ГО ДИ НЕ
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Vla di mir Jo va no vić (Beоgrad)

WORKS OF OUR MU SI CAL CRE A TORS COM PO SED 
FOR DE SAN KA MAK SI MO VIĆ’ S VER SES

Sum mary
Ac cor ding to the in sights ga i ned by the aut hor of this pa per 

af ter the re se arch la sting se ve ral years, out mu si cal com po sers 
most of ten fo und in spi ra tion in De san ka Mak si mo vić’s lo ve and 
re fle xi ve po ems, and then in her po ems for chil dren ans pa tri o tic 
po ems. In the last six de ca des of the 20th cen tury, our forty three 
com po sers wro te dif fe rent mu sic forms and gen res, i. e. one hun dred 
and se venty fi ve vo cal-in stru men tal, vo cal and in stru men tal 
com po si ti ons for the ver ses of this po e tess, ni ne of which we re 
lost – three can ta tas, one po em, fo ur song for the vo i ce and pi a no, 
and one cho ir com po si tion. Eighty eighth songs for the vo i ce and 
pi a no com po sed by our twenty fo ur mu si cal ar tists re pre sent the 
most nu me ro us gro up of mu sic com po si ti ons writ ten for De san ka 
Mak si mo vić’s ver ses; it is the most nu me ro us gro up of so lo songs 
so far com po sed in our co un try for the ver ses of any do me stic 
po et, and the most nu me ro us gro up of com ple ted works spe ci fic 
in the ir ex pres si on, very strong mu sic cre a ti ons which re ac hed 
the hig hest pe ak of mu sic tran spo si tion of the po e tic words of 
this po e tess, be ca u se in them her sen si ti vity and re fle xi vity we re 
de e pe ned and in ten si fied by the me ti cu lo usly do ne vo cal and 
pi a no sec ti ons, as well as by the fre qu ent me tric, ago gic and dyna-
mic chan ges. Pre ci sely be ca u se of the fe a tu res of the se and such 
songs for the vo i ce and pi a no which in a mu si cal, in spi red way 
in ter pret De san ka Mak si mo vić’s po e try and en rich our mu si cal 
he ri ta ge, the se so lo songs are the most sig ni fi cant gro up of mu sic 
com po si ti ons cre a ted by our mu si cal ar tists in spi red by the po e tic 
opus of this po e tess, re gar dless of the fact that in so me of them 
po e tic and lin gu i stic me lody of the po e tic so ur ce is mo re do mi nant 
than the ir mu si cal tran spo si tion.
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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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Индекс имена

Кафка, Франц (Franz Kafk a) 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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Индекс имена

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 Štolcer-

Slavenski) 403
Сластиков, Сергеј Калужанин 

(Сергей Сластиков-Калужанин) 
73, 75

Словацки, Јулиуш (Juliusz 
Słowacki) 336
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Индекс имена

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, 

251, 259
Сципион Африканац 173

Тагора, Рабиндранат 373, 374
Тањук, Лес Степанович (Лесь 

Степанович Танюк) 330
Тартаља, Иво 48, 57, 119, 126

Тауфер, Вено (Veno Taufer) 276, 
279, 281, 285

Тауфер, Вида (Vida Taufer) 286
Терје, Андре (André Th euriet) 350, 

354, 368
Тимотијевић, Божидар 94
Тодоров, Иван Стефан 227
Тодоров, Цветан 206, 207, 210, 211, 

213
Тодоровић, Ђура 291
Толстој, Светлана Михајловна 

(Светлана Михайловна 
Толстой) 229, 259

Толстој, Лав Николајевич (Лев 
Николаевич Толстой) 264

Топаловић, Оливера 187, 196
Топић, Мирослав 229, 262, 

289–291, 294–297, 305–307
Трбојевић, Душан 394, 396–398, 403
Триоле, Елза/Лујза (Elsa Triolet) 

188, 359
Трифуновић, Витомир 403
Тувим, Јулијан (Julian Tuwim) 

294–299
Тутњевић, Станиша 9, 33, 85, 86, 

92, 93, 126
Туфегџић, Јанко 197

Ћеприни, Ремо 266
Ћопић, Бранко 53, 185, 191–194, 

293
Ћосић Вукић, Ана 99, 104, 130, 

142, 146, 147, 202

Удович, Јоже (Jože Udovič) 286
Урета, Ромелија 375
Урошевић, Влада 122

Фатур, Богомил (Bogomil Fatur) 
286

Физули, Мухамед (Мәhәmmәd 
Füzuli) 267
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Флобер, Гистав (Gustave Flaubert) 
358

Фомбер, Морис (Maurice 
Fombeure) 350, 354, 368

Фор, Пол (Paul Fort) 350, 353, 362, 
368

Франко, Иван Јакович (Iван 
Якович Франко) 337, 350

Фредро, Александер (Aleksander 
Fredro) 294, 295, 304

Фрејзер, Џејмс Џорџ (James George 
Frazer) 246, 259

Фридрих, Хуго (Hugo Friedrich) 54
Фројд, Сигмунд (Sigmund Freud) 

147
Фукс, Жанин (Janine Fuchs) 350, 

362, 365, 368

Халас, Франтишек (František 
Halas) 336

Хамовић, Д. 258
Ханибал 173
Ханслик, Јозеф (Jozef Hanzlík) 336
Хашек, Јарослав (Jaroslav Hašek) 264
Хелдерлин, Фридрих (Friedrich 

Hölderlin) 156
Хипократ 137
Хлапец Ђорђевић, Јулка 110
Хлебњиков, Велимир (Виктор 

Владимирович Хлебников) 272
Хоксворт, Силија (Celia 

Hawkesworth) 109–116, 126, 127
Хончарук, Захар Власович (Захар 

Власович Хончарук) 330
Хорације, Квинт Флак (Quintus 

Horatius Flaccus) 156
Хрваћанин, Јованка 183, 186, 187
Христ 88, 155, 225, 235, 377
Хрушчов, Никита Сергејевич 

(Никита Сергеевич Хрущев) 
327

Цанкар, Иван (Ivan Cankar) 286
Цар Душан 25, 28, 72, 97, 98, 

103–105, 107, 334, 338
Царица Милица 60
Цидилко, Весна 145, 162
Ципријан, Камил Норвид (Kamil 

Norwid Cyprian) 336
Црњански, Милош 95, 164, 169, 

360

Чарота Алексејевич, Иван (Іван 
Аляксеевіч Чарота) 270

Чернеј, Аница (Anica Černej) 286

Шали, Северин (Severin Šali) 276, 
285

Шарковић, Драгољуб 398, 403
Шеатовић Димитријевић, 

Светлана 89, 95
Шевченко, Тарас Григорjeвич 

(Тарас Григорьевич Шевченко) 
340

Шелбург-Зарембина, Ева (Ewa 
Szelburg-Zarembina) 294, 295

Шеридан, Рут (Ruth Sheridan) 132, 
134, 142

Шимборска, Вислава (Wisława 
Szymborska) 305

Шистек, Мирјана 403
Шкерл, Ада (Ada Škerl) 285
Шодерло де Лакло, Пјер Амброа 

Франсоа (Pierre Ambroise 
François Choderlos de Laclos) 
156–158

Шоемен, Бранко (Branko Šömen) 
277, 285

Шоп, Иван 83
Шоп, Никола 198
Шоуволтер, Илејн (Elaine 

Showalter) 111, 126
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УЗ ОВАЈ ЗБОРНИК

Зборник радова Над целокупним делом Десанке Макси-
мо вић настао је као резултат међународног научног скупа 
одр жа ног под истим насловом од 16. до 18. октобра 2013. го-
ди не у Соко граду поводом двадесетогодишњице смрти Де-
сан ке Максимовић и двадесетогодишњице постојања Заду-
жби не „Десанка Максимовић“. 

Редосљед радова у зборнику креће се од општих према 
појединачним темама, уз поштовање тематско-проблемских 
и жанровских критеријума.  

Одржавање научног скупа и објављивање овог зборника 
ра дова подржали су: Министарства културе и информисања, 
Ми нистарство просвете, науке и технолошкога развоја, Епар-
хи ја шабачка и Народна библиотека Србије.  





423

СА ДР ЖАЈ

Лаврентије, Eпископ шабачки
ВЕЛИКА БЛАГОРОДНА ДУША  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Станиша Тутњевић (Београд)
ПРИСТУП ЦЈЕЛОКУПНОМ ДЈЕЛУ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Слободан Ж. Марковић (Београд)
ПРИРОДА – ВЕЗИВНО ТКИВО 
СТВАРАЛАШТВА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . 35

Марко Аврамовић (Београд)
ПЕСМЕ О ПЕСМИ У ПОЕЗИЈИ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Димитрије M. Калезић (Београд)
ДУХОВНОСТ У ДЈЕЛУ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Даница Андрејевић (Београд)
ФЕНОМЕН СМРТИ У ПОЕЗИЈИ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Давор Миличевић (Кичинер, Канада)
АКРИВИЈА И ИКОНОМИЈА У ПЈЕСНИШТВУ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79



424

Олга Елермајер Животић (Хамбург)
НОМОКАНОН СВ. САВЕ У ФУНКЦИЈИ ПРЕТЕКСТА 
ЦИКЛУСА ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Биљана Дојчиновић (Београд)
О ГЛАСУ, ПУТАЊИ И МЕСТУ: 
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ У КОНТЕКСТУ 
ИСТРАЖИВАЊА ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ . . . . . . . . . 109

Сања Мацура (Бања Лука)
НАРАТИВ И ЛИКОВИ 
У РОМАНУ ОТВОРЕН ПРОЗОР 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Весна Цидилко (Берлин)
ЛУДИЛО СРЦА: О МОТИВСКО-ТЕМАТСКОЈ 
СТРУКТУРИ РАНЕ ПРОЗЕ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Слободанка Пековић (Београд)
„ИЛИ СУ СВИ НАРОДИ НА СВЕТУ СЛИЧНИ“. . . . . . . . . 163

Aна Ћосић Вукић (Београд)
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 
КАО КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Недељка Перишић (Београд)
НЕКИ НАРАТОЛОШКИ АСПЕКТИ 
ПРИПОВЈЕДАКА ЗА ДЈЕЦУ И БАЈКИ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Снежана Пасер (Вршац)
ЕЛЕМЕНТИ ФОЛКЛОРА И ПОЕТИКЕ 
У ШЕВИ НЕБЕСНИЦИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215



425

Миодраг Матицки (Београд)
О ГРАНИЦИ ИЗМЕЂУ КЊИЖЕВНОСТИ 
ЗА ДЕЦУ И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ОДРАСЛЕ  
У ПОЕЗИЈИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  . . . . . . . . . . . . . . . 231

Бошко Сувајџић (Београд)
ТАМНИ ВИЛАЈЕТ
Фолклорна традиција у песмама 
за децу Десанке Максимовић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Миодраг Сибиновић (Београд)
НАД ИЗДАЊЕМ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 
Mогућности за даље проучавање живота и дела Десанке 
Mаксимовић на грађи њених превода, есеја и путописа . . 261

Владимир Осолник (Љубљана)
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ И СЛОВЕНЦИ  . . . . . . . . . . . . 275

Петар Буњак (Београд)
О ПРЕВОДИМА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 
С ПОЉСКОГ, ЈОШ ЈЕДНОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Александра Корда Петровић (Београд)
ПРЕПЛИТАЊЕ ДВА ПЕСНИЧКА СВЕТА –  
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ И ЈАРОСЛАВ  САЈФЕРТ. . . . 309

Људмила Поповић (Београд)
ТРАЖИМ ПОМИЛОВАЊЕ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 
И „ТРАЖИМ КАЖЊАВАЊЕ“ ИВАНА 
СВИТЛИЧНОГ – ДИЈАЛОГ ПЕСНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Јелена Новаковић (Београд)
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ У КОНТЕКСТУ 
СРПСКО-ФРАНЦУСКИХ КЊИЖЕВНИХ ВЕЗА . . . . . . . . . 343



Радован Вучковић (Београд)
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ У ПОРЕЂЕЊИМА . . . . . . . . . 369

Владимир Јовановић (Београд)
ДЕЛА НАШИХ МУЗИЧКИХ СТВАРАЛАЦА 
КОМПОНОВАНА НА СТИХОВЕ ДЕСАНКЕ 
МАКСИМОВИЋ ДО 2001. ГОДИНЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

ИНДЕКС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
УЗ ОВАЈ ЗБОРНИК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417



НАД ЦЕЛОКУПНИМ ДЕЛОМ 
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

ИЗДАВАЧ
Задужбина „Десанка Максимовић“

ЗА ИЗДАВАЧА
Станиша Тутњевић

УРЕДНИК
Станиша Тутњевић

ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ
Јелена Митровић

ПРЕЛОМ
Нина Попов

ТИРАЖ
300

ШТАМПА
Драслар партнер



CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41.09 Максимовић Д.(082)

НАД целокупним делом Десанке Максимовић / зборник 
радова ; уредио Станиша Тутњевић. – Београд : 
Задужбина "Десанка Максимовић", 2013 (Београд : 
Драслар партнер). – 425 стр. ; 21 cm. – (Студије 
о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 9) 

"Зборник радова 'Над целокупним делом Десанке 
Максимовић' настао је као резултат Међународног 
научног скупа одржаног под истим насловом од 16. до 
18. октобра 2013. године у Соко граду ..." --> Уз овај зборник. – 
Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. –
 Библиографија уз свако поглавље. – Summaries. – Регистар.

ISBN 978-86-82377-43-6
1. Тутњевић, Станиша, 1942– [уредник] 
a) Максимовић, Десанка (1898–1993) – Зборници
COBISS.SR-ID 203043852



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


