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ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ЗА ШТО ЧИ ТА ТИ  
ДЕ САН КУ МАК СИ МО ВИЋ?*

Пи та ње ис так ну то у на сло ву ово га тек ста де лу је на гла ше но 
па ра док сал но. Јер че му та кво за пит ки ва ње о пе сни ки њи ко ја по 
свим па ра ме три ма срп ске књи жев но сти пред ста вља основ ни ета
лон и са мо оли че ње чи та ног, же ље ног и во ље ног пе сни ка? Ако је 
не ко од срп ских пе сни ка истин ски у ср ци ма ши ро ког кру га сво јих 
чи та ла ца, он да је то пре свих Де сан ка Мак си мо вић (1898–1993). 
Па ка квог он да има сми сла пи та ти се о раз ло зи ма чи та ња ње них 
сти хо ва? Ни су ли ти раз ло зи са др жа ни у пу кој eгзистенцији пе
снич ке ре чи и у еле мен тар ној вред но сти пе снич ког чи на са мог по 
се би? Ако се о то ме пи та мо по во дом Де сан ке, он да ми ин ди рект
но твр ди мо да је пе сни штво као та кво про бле ма тич но и да је у 
на шем вре ме ну ње гов пу ки оп ста нак по мно го че му спо ран. Исти
на је да има пе сни ка, чак и ве о ма по зна тих и при зна тих по во дом 
ко јих се осно ва но мо же мо пи та ти че му чи та ње та кве по е зи је, али 
ова ква пи та ња и не до у ми це су пот пу но нео прав да ни упра во у 
слу ча ју Де сан ки не пе снич ке ре чи.

Че му пе сни ци

Ове и ова кве не до у ми це нас, без сум ње, на во де на знат но 
ши ри, по мно го че му про бле ма ти чан и не при ја тан те рен. Јер да 
на чел ни оп ста нак пе сни штва ни је спо ран, чи та ње ова кве, пра ве и 
не спор не пе сни ки ње би ло би са мо по се би ја сно и ра зу мљи во као 
из раз јед не ау тен тич не људ ске по тре бе, па не би по сто јао ни ка кав 

* (На пред ста вља њу Целокупних де ла Де сан ке Мак си мо вић, у Ма ти ци срп
ској, 12. фе бру а ра 2013)
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озбиљ ни ји по вод да се о раз ло зи ма чи та ња уоп ште пи та мо. А ако 
се већ о то ме озбиљ но пи та мо, он да ће би ти да је упра во то на де лу: 
сум ња у основ ну, еле мен тар ну по тре бу и нео п ход ност са мог пе сни
штва! Дру гим ре чи ма, пи та ју ћи се о раз ло зи ма ве за но сти за Де сан
ки не сти хо ве, ми се пи та мо о то ме тре ба ли, а ако тре ба, због ко јих 
раз ло га тре ба да се уду бљу је мо не са мо у ње не сти хо ве не го и у 
сти хо ве уоп ште? Са да, ка да је про шло две пу не де це ни је од смр ти 
на ше пе сни ки ње, те кад ће се све ви ше умно жа ва ти го ди не ко је 
њен жи вот сме шта ју ду бље у про шлост, са да мо же мо, на осно ву 
про стих ем пи риј ских уви да, за кљу чи ти да је Де сан ка Мак си мо вић 
и да ље жи ва и ак ту ел на пе сни ки ња, јер је на про сто још увек чи
та на и во ље на. Али упр кос ова квим, до ста по у зда ним уви ди ма, 
за пи та ност над оним чи ме се она су штин ски ба ви ла, тј. те мељ на 
за пи та ност над са мом по е зи јом, и да ље нат кри љу ју не са мо њен 
опус не го и срп ску књи жев ност и кул ту ру у це ли ни.

Те шка ди ле ма ко ју је на зна чио Адор но, ди ле ма: че му пе сни
ци у до ба Ау шви ца?, као јед не ва ри јан те Хел дер ли но ве оп ште 
за пи та но сти: че му пе сни ци у оскуд но до ба?, за до би ла је за пе сни
ки њи ног жи во та још дра ма тич ни је и об у хват ни је про бле мат ско 
по ље, па се и са мо пи та ње знат но ин тен зи ви ра ло. Да нас се мо же мо 
и мо ра мо за пи та ти: че му пе сни ци у до ба кад се цео свет пре тво рио 
у тем пи ра ну ну кле ар ну бом бу? Или: че му пе сни ци у до ба све оп
ште еко ло шке ка та стро фе, тј. те мељ не за тро ва но сти во де, ва зду ха, 
зе мље, као и за тро ва но сти људ ских ду ша? Или: че му пе сни ци у 
вре ме ге нет ских мо ди фи ка ци ја и де фор ма ци ја ко је по чи њу са но
вим лан цем кре а ци ја у ко ји ма сам чо век по чи ње да пре у зи ма уло гу 
Твор ца? Или: че му пе сни ци у до ба све оп ште апо ка лип се ко ја се 
не у мит но на ме ће људ ском ро ду и це лој зе маљ ској ку гли, а чо век 
ла ко ми сле но и са мо за до вољ но по ми шља ка ко би баш он мо гао да 
пре у зме уло гу Спа си те ља?

Оди ста, све ове круп не про ме не у при ро ди све та у ко јем жи
ви мо, све то се де ша ва ло за Де сан ки ног жи во та, док је тра ја ло њено 
пе снич ко по сла ње. На сва та, мо гу ћа пи та ња она је има ла већ при
пре мљен од го вор: пе сни ци су у ово, два де се то ве ков но оскуд но 
до ба нео п ход ни да би у јед ном оне љу ђе ном све ту очу ва ли људ ску 
ду шу! И још: чу ва ју ћи људ ску ду шу, пе сни ци тре ба да са чу ва ју и 
ду шу на ро да, је зи ка и кул ту ре ко јој при па да ју! Чи не ћи све то, 
пе сни ци до при но се очу ва њу и оп стан ку уни вер зу ма као це ли не 
са чи ње не од не пре глед ног, ра зно ли ког Мно штва ко је чи ни да оно 
Јед но и Ап со лут но ни је тек мо но то на и јед но ли ка ма са не го скуп 
за сно ван на ле по ти је дин ства у раз ли ка ма. 
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Нео ро ман тич ка ла ко ћа, а кул ту рал не ши ри не и ду би не

Ова ква Де сан ки на по е тич ка по став ка по мно го че му је од у
да ра ла од основ них идеј них, а по го то во иде о ло шких стру ја ња 
до ми нант них то ком XX ве ка. Због тог од у да ра ња, ре цеп ци ја ње
ног де ла би ла је из ло же на не ким нео бич ним, па и па ра док сал ним 
по ја ва ма. Да кре не мо од суд би не лир ске раз не же но сти и ду бо ке 
ем па ти је са људ ским све том као це ли ном ко ју је она до след но очу
ва ла у свом пе ва њу, а ко ја је пре че сто би ла жи го са на при го во ри ма 
због ла ко ће ње ног ка зи ва ња. И прем да та ла ко ћа ни кад ни је би ла 
обе ле же на ла ко ми сле но шћу, ње ну по е зи ју су ва зда оп се да ле ин те
лек ту а ли стич ке за ђе ви це ко је у сва кој вр сти спон та но сти на ла зе 
не што спор но и, чак, пре зре ња до стој но. Они ко ји би да жи вот и 
емо ци је ис кљу че из по е зи је и да, на тај на чин, по твр де ду го на ја вљи
ва ну, хе ге лов ску смрт умет но сти, не пре ста но су сво јим апо ка лип
тичким ма гла ма оп те ре ћи ва ли Де сан кин свет лир ске чи сто те и 
стал но га до во ди ли у пи та ње.

Те се ре зер ве у до број ме ри мо гу раз у ме ти на под ло зи ду хов
ноисто риј ске си ту а ци је на шег вре ме на. Де сан ки на по е зи ја би ла 
је пре ви ше нео ро ман тич ки по сту ли ра на, са на гла ше ним и пре на
гла ше ним „лир ским ја” у сре ди шту пе сме, па је то ње ним тек сто
ви ма да ва ло из глед по е тич ки до ста кон зер ва тив ног ти па тек сту ре 
и по ма ло пре ва зи ђе ног мо де ло твор ног кон струк та. Дру гим ре чи ма, 
мо дер ни чи та о ци би мо гли би ти пре ви ше ири ти ра ни пре че стим 
по ја вљи ва њем „ја ис ка за”, у од но су на ко је је мо дер ни тет одав но 
ис по ста вио мно штво сум њи и при го во ра. Јед ном при ли ком Дра
ги ша Ви то ше вић је, по зи ва ју ћи се на ис тра жи ва ња фре квен циј ског 
реч ни ка Де сан ки не по е зи је, кон ста то вао да је то „ја” да ле ко нај че
шћа реч у пе сни ки њи ном во ка бу ла ру. Та чи ње ни ца то ли ко од у да ра 
од оп штег то ка мо дер ног пе сни штва и од скло но сти ка по е ти ци 
им пер со нал но сти да све то сма њу је про стор за те о риј ски уте ме
ље ни ји чи та лач ки по глед на Де сан ки но пе сни штво.

Дру га Де сан ки на по е тич ка осо бе ност та ко ђе је код мно гих 
чи та ла ца иза зи ва ла озбиљ не не до у ми це: реч је о из ван ред ној, бо
га тој и об у хват ној кул ту рал ној ши ри ни и ду би ни ње ног пе снич
ког опу са. Она је пе сни ки ња ко ја је свој не жни лир ски по глед 
ши ри ла у ра спо ни ма од нај мут ни јих исто риј скомит ских ду би на, 
од сред њо ве ков ног скрип то ра и на род ног, усме ног пе ва ча (Тра жим 
по ми ло ва ње, 1964; Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка, 1976 и др.) па до 
мо дер ног, тре пет ног су бјек та у пу ној ерот ској сна зи или су бјек та 
су о че ног са ста ро шћу и не у мит но шћу од ла ска (Пе сме, 1924; Не мам 
ви ше вре ме на, 1973. и др.), од деч ји на ив ног и жен ски при јем чи вог 
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по гле да на свет па до људ ске зре ло сти и му драч ке об у хват но сти, 
од ра не пе снич ке екс пре сив но сти па до по ступ ног, пер ма нент ног 
пе снич ког са мо о бра зо ва ња и по е тич ке ау то ре флек тив но сти.

Де сан ка Мак си мо вић је пе сник су штин ски све стан на ци о нал
ног, је зич ког и кул тур ног ам би јен та у ко јем жи ви, а она и не скри ва 
да же ли да бу де пу ни, ак тив ни чи ни лац тог ам би јен та. Ова пе сники
ња ни ка да ни је би ла не ки ве ли ки зна лац, ни је па ра ди ра ла уче но
шћу и еру ди ци јом, али је вр ло ја сно раз ли ко ва ла ва жна од ма ње 
ва жних, су штин ска од не су штин ских зна ња. Она је до бро зна ла 
шта је од кључ не ва жно сти за срп ску кул ту ру, а шта је до шло од
не куд дру где, као ле пу шка сти, шар мант ни, али ег зи стен ци јал но 
не баш нео п ход ни до да так. Она је уме ла и хте ла да учи, а има ла је 
и од ко га. Као гим на зи јал ки, њој су пре да ва ли Си ма Пан ду ро вић 
и Гли го ри је Еле зо вић, а Пан ду ро вић ће мла дој пе сни ки њи би ти 
од ве ли ке по мо ћи ка да бу де сту пи ла на срп ску књи жев ну сце ну, 
по чев од 1920. го ди не, баш на стра ни ца ма Пан ду ро ви ће вог ча со
пи са Ми сао, као и на стра ни ца ма ње го ве Ан то ло ги је нај но ви је 
ли ри ке иза шле 1921. го ди не: на тим ме сти ма мла да пе сни ки ња је 
од мах до би ла сво је не за не мар љи во ме сто.

Као сту дент, Де сан ка се по све ти ла упо ред ној књи жев но сти, 
исто ри ји и исто ри ји умет но сти код јед ног Бог да на По по ви ћа, где 
се – ка ко то, у Жи во то пи су Де сан ке Мак си мо вић (Це ло куп на де ла, 
том 10) ис ти че њен би о граф Ра до ван По по вић – на ис пи ти ма ба ви 
пи та њем ује ди ње ња ве ли ких европ ских на ро да или упо ред ним 
про у ча ва њем раз ли чи тих фол клор них тра ди ци ја. Као свр ше ни 
сту дент, а на пре по ру ку свог про фе со ра Бог да на По по ви ћа, Де
сан ка од ла зи на сту диј ски бо ра вак у Па риз, а та мо слу ша не са мо 
фран цу ске про фе со ре не го и Јо ва на Цви ји ћа. Тог Цви ји ћа ко јег 
би смо и данда нас мо ра ли па жљи во чи та ти, чак и он да, а на ро чи то 
он да, кад же ли мо да ис ка же мо не сла га ње са њим. Де сан ка је зна ла 
да мо ра упот пу ни ти зна ња о оно ме што је на из глед, сво јим жи во
том до бро спо зна ла: мо ра ла је на у чи ти фе но мен Бал ка на, а о то ме 
бо љег учи те ља од Цви ји ћа те шко би смо на шли.

Де сан ка Мак си мо вић је, да кле, гра ди ла те мељ на зна ња о срп
ској кул ту ри и ње ној исто ри ји, као и о бли ским и срод ним кул ту
ра ма. А ка да је из у ча ва ла ле по те и за ни мљи во сти дру гих на ро да, 
ни је пре ста ја ла да, ком па ра тив но, про ми шља и на ше ме сто у си сте
му вред но сти раз ли чи тих кул ту ра. За то кад она пи ше о Јо ван ки 
Ор ле ан ки или пу то пи се из Швај цар ске, тад чи та лац мо же осе ти
ти да се за та ко не што она опре де љу је на те ме љу срп ског ју нач ког 
кул та и уз пу но по што ва ње про све ти тељ ског за но са ва жног у из
град њи на ци о нал них уста но ва кул ту ре. Због све га то га, због ње ног 
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од луч ног ста ва да се пер ма нент но са мо о бра зу је, Де сан ка је и мо гла 
да као пе сник не пре ста но ра сте, те да баш у ста рач ким го ди на ма 
до сег не нај у пе ча тљи ви је вр хо ве свог пе снич ког уз ди за ња.

Ти хе ча ри са зре ва ња и зли вол шеб ни ци

Али, гле чу да, ка ко се Де сан ка, у већ зре лим сво јим го ди на ма, 
све ви ше пе снич ки ра сло ја ва ла и бо га ти ла, ка ко је осва ја ла про сто
ре исто ри је, ми то ло ги је, ме ди та ци је, ре флек си је, та ко су се исто 
та ко дра ма тич но, али и ра ци о на ли стич ки на до буд но, ис по ста вља
ла пи та ња и не до у ми це има ли та пе сни ки ња вред но сти до стој них 
да за њи ма те о риј ски на прег ну ти умо ви уоп ште по се жу и да на
пре жу сво је ви ју ге. Па ра докс је упра во у то ме: пе сни ки ња све 
бо ља, а сум ње, чак и пре зир све ин тен зив ни ји! Ка ко она ра сте, 
та ко ра сте и опа дач ка страст ко ја ју је за о ко ли ла!

Усред та квих ба лан си ра ња, Ма ти ца срп ска је по сла ла је дан 
ве о ма јак сиг нал књи жев ној и кул тур ној јав но сти. Жи ри Зма је ве 
на гра де Ма ти це срп ске за по е зи ју од лу чио је 1974. да се упра во 
Де сан ки по дру ги пут до де ли та на гра да: пр ви пут за збир ку Ми
рис зе мље (1955), а дру ги пут за књи гу Не мам ви ше вре ме на (1973). 
У раз ма ку од го ди на јед ног људ ског пу но лет ства ви со ка оце на ње
ног пе снич ког ра да је по твр ђе на, па ти ме и ко нач но ста би ли зо ва на. 
Зна чај по твр де по стиг ну тих ре зул та та по зна је мо и из тра ди ци о нал
них так ми че ња и ига ра, по пут ба ца ња ка ме на с ра ме на: са мо ре
зул тат ко ји се успе шно по но ви, са мо та кав ре зул тат је сте не сум
њив и по што ва ња вре дан. Де сан ка Мак си мо вић је је ди ни пе сник 
са спи ска до бит ни ка Зма је ве на гра де ко јем је ова ква по твр да, ова
кво мај стор ско пи смо, не дво сми сле но и ја сно, два пу та из ре че но. 

Де сан ки на бли скост са Ма ти цом срп ском по сто ји још од ње
них мла да лач ких да на. Са рад ник Ле то пи са Ма ти це срп ске од 
1925. го ди не, она је ви ше сво јих књи га, чак и ону мо жда нај ва жни
ју, Тра жим по ми ло ва ње (1964), об ја ви ла упра во у Ма ти ци. Чест 
гост у Ма ти ци, она је по ста ла вер ни и стал ни чланса рад ник уста
но ве, а би ла је и члан Од бо ра за про сла ву 150го ди шњи це Ма ти це 
срп ске 1976. го ди не. У знак ду бо ког по што ва ња за пе сни ки њу и 
ње но де ло, Ма ти ца је 1986. го ди не при ре ди ла све ча ност Де сан ки 
у част и уру чи ла јој за хвал ни цу за ви ше од шест де це ни ја ње ног 
при су ства и ра да у нај ста ри јој уста но ви срп ске кул ту ре.

Су о чен са по ку ша ји ма пре ћут ки ва ња и ти хог оспо ра ва ња 
из ве сних кул тур них вред но сти, Ста ни слав Ви на вер би, ве ро ват но, 
ре као да је реч о за ве ри злих вол шеб ни ка. У од су ству соп стве не 
кре а тив но сти и у сво јој по ра зној ја ло во сти ти зли вол шеб ни ци 
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мо ра ју се до ка зи ва ти упра во по то ме што ће из ре ћи нај не при род
ни је и нај сум њи ви је по став ке. Све јед но ка ко, али ва жно је да бар 
у не че му бу ду „нај”: кад већ не мо гу да до сег ну по ре дак истин ских 
вред но сти, мо гу бар да се ис так ну у на ру ша ва њу тог по рет ка ко ји 
спон та но осе ћа мо. Страст де кон струк ци је ве о ма је за но сна и мо же 
да обез бе ди бли ста ве са знај не ре зул та те, али сво је по губ но деј ство 
ис ка зу је на ро чи то он да кад се уни шти сва ка пред ста ва о суп стан
ци јал ној ствар но сти ко ја се де кон стру и ше. Ако је де кон струк тив
ни за хват из над сва ке бри ге о би ћу ко је се спо зна је, он да на ста ју 
ра зни об ли ци ин те лек ту а ли стич ких, па и сци јен ти стич ких де фор
ма ци ја чи јем лан ча ном умно жа ва њу кра ја не ма. Ин те лек ту ал на 
ино ва ци ја до ста нео сет но, а при род но мо же да се из ро ди у истин
ски кул ту рал ни зло чин.

Јед на та ква, ви ше не го очи глед на жр тва злих вол шеб ни ка и 
де кон струк ти ви стич ких стра сти би ла је упра во Де сан ка Мак си
мо вић. Би ла је, али ва ља се на да ти да ви ше ни је и да убу ду ће не ће 
ни би ти. Оту да и пи та ње ис так ну то у на сло ву овог огле да: за што 
чи та ти Де сан ку Мак си мо вић? То пи та ње све до чи о сло же ним про
це си ма у ре цеп ци ји Де сан ки ног де ла, ка да су мо дер ни стич ке стра
сти чи ни ле да се ола ко за бо ра ве тра ди ци о нал не вред но сти по е
зи је уоп ште, па и Де сан ки не по е зи је. Ра спо ни су би ли ви ше не го 
уоч љи ви: ка ко је ја чао по зи тив ни суд тра ди ци о на ли стич ки ори јен
ти са не пу бли ке, та ко је исто вре ме но ја чао и не га тив ни став мо дер
ни стич ки ори јен ти са ног чи та ла штва! Ка ко су јед ни све ин тен зив није 
чи та ли пе сни ки њу, та ко су је ови дру ги све злоб ни је пре ћут ки ва ли 
и за о би ла зи ли!

Про ти ву реч но сти пе сни ка и про ти ву реч но сти  
ту ма ча

О тим про тив реч но сти ма, на свој на чин све до чи, је дан од нај
ви спре ни јих срп ских есе ји ста XX ве ка – Ра до мир Кон стан ти но вић, 
и то у из у зет но лу цид ној и игри вој сту ди ји Би ће и је зик. У ис ку ству 
пе сни ка срп ске кул ту ре два де се тог ве ка (књ. 5, Про све та – Рад – 
Ма ти ца срп ска, Бе о град – Но ви Сад 1983). У Де сан ки ној по е зи ји 
Кон стан ти но вић от кри ва те мељ ну про ти ву реч ност „из ме ђу сен
ти мен та ли стич ке по е ти за ци је и пе сме из вор ног на дах ну ћа и по
кре та, а не ма ње и из ме ђу ду шев них и мо рал них ста во ва ко ји су, 
че сто, ме ђу соб но пот пу но ис кљу чу ју ћи” (стр. 7). За пе сни ки њу он 
ве ли да „ме ња ла је иде је и иде о ло шке ста во ве с ла ко ћом ко ју те шко 
да по зна је би ло ко ји дру ги пе сник срп ске ли те ра ту ре за по след њих 
пе де сет го ди на, али је оста ја ла увек вер ник ап со лут не, не по реч не 
’вр ли не’ до бра без и трун ке ко ле ба ња.” (стр. 29–30) 
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За ни мљи во је, да кле, да Кон стан ти но вић не ма баш мно го разу
ме ва ња за та кву Де сан ки ну иде о ло шку „не до след ност” и за њен 
по ку шај да про на ђе не ка кву упо ри шну тач ку ко ја би пре ва зи шла 
не склад но сти по ли тич ких иде ја XX ве ка. Уза сву раз и гра ност у 
ту ма че њу Де сан ки не по е зи је, овај есе ји ста очи глед но сма тра да 
иде о ло шке пер спек ти ве не сме ју да се укр шта ју и пре кла па ју нити 
пре ва зи ла зе и син те ти шу. Кон стан ти но вић очи глед но сма тра да 
про ти ву реч но сти из ме ђу на ци о нал ног и со ци јал ног, из ме ђу љу
ба ви ка свом на ро ду и ка рад нич кој кла си, из ме ђу на род не све сти 
и кла сне све сти мо ра ју оста ти одво је не, упра во она кве ка кве на 
по јав ном ни воу је су – пра ве про ти ву реч но сти.

Да нас ка да је све то по ста ло ствар про шло сти, крај ње је вре
ме да се пи та мо: је ли то, зби ља, не што не спо ји во? За Де сан ку ни је, 
али за мно ге иде о ло шки за сле пље не или иде о ло шком тем пе ра ту
ром за гре ја не и пре гре ја не, то не спо ји во је сте. Кон стан ти но вић 
ни је за сле пљен, али је та ко иде о ло шки за гре јан да тај Де сан кин 
по ку шај да се из ми ре на из глед су про ста вље на уве ре ња, он не ће 
мо ћи да раз у ме! Он, очи глед но, прет по ста вља да у срп ској кул
ту ри пред ста ва о на ци о нал ном ин те ре су мо ра би ти у пот пу но сти 
жр тво ва на у ко рист пред ста ве о со ци јал ном и кла сном ин те ре су. 

По ми ре ња, то ле ран ци је не ма: мо же би ти са мо над мо ћи, пот
пу не су пре ма ци је оног на че ла ко је се сма тра ци ви ли за циј ски на
пред ни јим и су пер и ор ни јим. Та кав кул ту ро ло шки мо дел ми шље ња 
но си из ра зи то иде о ло шко обе леж је, а оно се ис по ља ва ло на не ко
ли ко пла но ва у но ви јој срп ској исто ри ји. При том су се срп ски 
ин те лек ту ал ци ве о ма че сто опре де љи ва ли за спе ци фич не об ли ке 
са мо за бо ра ва, а на ме сто бри ге за соп стве но ко лек тив но би ће, за 
свој на род и на ци ју ко ја из тог на ро да из ра ста, они су ола ко, као 
при мар ну ис по ста вља ли бри гу пр во о ју го сло вен ству, по том о 
ко му ни зму, а са да и о гло ба ли зму. Ти за гре ја ни и пре гре ја ни срп
ски иде о ло зи су соп стве ни на род то ком XX ве ка нај че шће за ми
шља ли као за јед ни цу ко ја тре ба да бу де жр тво ва на за рад не ких 
ви ших ци ље ва. При том ни су ни би ли све сни ко ли ко је упра во 
хри шћан ска, пра во слав на мен та ли тет ска суп стан ца би ла осно ва 
за ова кве не са мо ду хов но ес ха то ло шке не го и кла сно и сто риј ске 
ви зи је и за но се. 

Код Кон стан ти но ви ћа је та кав на чин ми шље ња ре ла тив но 
дис крет но, прем да до вољ но ја сно до шао до из ра жа ја, али је на не
ким дру гим ме сти ма, па и код дру гих про та го ни ста, умео да за
до би је ве о ма дра стич не фор ме. Та ко ми је ду бо ко у се ћа њу оста ло 
ме мо ар ско све до че ње у ко јем је опи сан раз го вор јед не гру пе пар
ти за на – ко му ни ста, док су за вре ме ра та ми ни ра ли пру гу ко јом су 
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не мач ки оку па то ри пре во зи ли сво је дра го це не те ре те. На пи та ње 
упу ће но јед ном од луч ном ко му ни сти – ре во лу ци о на ру, шта ће учи
ни ти ако Нем ци бу ду, по си сте му 100 за јед но га, уни шти ли це ло 
срп ско ста нов ни штво у тој обла сти, у Шу ма ди ји, овај ро бу сни, 
бес ком про ми сни ре во лу ци о нар је мир но од го во рио да ће на њи хо
вом ме сту на се ли ти Ки не зе. Ре во лу ци о нар ни елан не оба зи ре се, 
да кле, на људ ске гу бит ке, бар кад су Ср би у пи та њу: овај се на род 
мо же цео жр тво ва ти у име не ка квих, на вод но ви ших, свет ско и сто
риј ских ци ље ва. Рас про стра ње но ми шље ње фор ми ра но у им пе ри
јал ним цен три ма мо ћи, ми шље ње о Ср би ма као ко ри сном то пов ском 
ме су уне се но је, та ко, и ме ђу са ме Ср бе ко ји су по том об ли ко ва ли 
по ли тич ку и идеј ну ствар ност соп стве ног на ро да.

Пе сник у хо ду

Да ова кав за кљу чак ни је пре о штро фор му ли сан, до каз је то 
што и у нај но ви јој исто риј скоиде о ло шкој па ра диг ми, у иде ји гло
ба ли за ци је, срп ском на ро ду се на ме ће упра во та кав, ау то де струк
ти ван при ступ про бле му, при че му се не дво сми сле но оче ку је да 
Ср би спрем но жр тву ју сво је ин те ре се за рад не ка квих мут них и 
нео д ре ђе них ви ших ци ље ва, а све у име пу ког ал тру и зма ко јим 
ће до ка зи ва ти сво је пра во на при су ство у кру гу по вла шће них чи
ни ла ца уну тар ме ђу на род не за јед ни це. Бу ду ћи да у се би но се ја ку, 
хри шћан скопра во слав ну ма три цу жр тво ва ња за рад нај ви ших 
вред но сти, Ср би ма са мо тре ба до вољ но убе дљи во из ло жи ти иде
ју о нај ви шим, не за мен љи вим вред но сти ма ко је ну жно зах те ва ју 
са мо жр тво ва ње. Кад из гу бе сво ју пу ну, хри шћан ску под ло гу, Срби 
увек на сто је да та кву под ло гу по пу не ко ли кото ли ко слич ним 
са др жи на ма, ма кар те са др жи не по чи ва ле на пу ном од су ству 
истин ске ду хов но сти или на пу ном при су ству ла жне ду хов но сти 
или ан ти ду хов но сти. 

Је ди но ра зу ман од го вор, ка ко не ка да та ко и са да, мо рао би би ти 
по ку шај урав но те же ња ова квих не склад но сти ко је мо гу има ти 
по губ них по сле ди ца по оп ста нак на ро да. Дру гим ре чи ма, и ју го
сло вен ство, и со ци ја ли стич ка иде ја, и гло ба ли зам тре ба ло би да 
бу ду та ко осми шље ни да се са гле да ју све њи хо ве ком па ра тив не 
пред но сти и оп ште по год но сти за ре а ли за ци ју упра во оних, дав но 
де фи ни са них на ци о нал них ин те ре са. У но вим ду хов ноисто риј ским 
па ра диг ма ма све кре а тив не на ци о нал не сна ге тре ба усме ри ти ка 
тра же њу про сто ра на ко јем по ста ју ви дљи ве мо гућ но сти за пот
пу ни ју ре а ли за ци ју ин те ре са срп ског на ро да. А да би се про на шло 
ова кво ста но ви ште, нео п ход но је да се од ба це иде је по ко ји ма се 



579

мир но ле ги ти ми шу ра зни об ли ци ау то де струк тив них об ли ка са
мо ра зу ме ва ња. На су прот то ме, тре ба на чел но ис та ћи да све ове раз
ли чи те, на из глед и про ти ву реч не пер спек ти ве мо гу да се успе шно 
уса гла се, а за да так ин те лек ту а ла ца, па и иде о ло га и по ли ти ча ра 
је сте упра во у то ме да се мо гућ но сти хар мо ни за ци је ова ко раз ли
чи тих аспе ка та ствар но сти не ка ко про на ђу. Ако то успе мо, пре
по зна ће мо раз вој не пер спек ти ве за соп стве ни на род! Ако то не 
успе мо, ако соп стве ни на род са мо жр тву је мо за не ке ап стракт не 
иде а ле ко ји слу же не ко ме из ван нас са мих, он да је ча сно да то 
отво ре но при зна мо и да се од лу чи мо у чи ју ко рист ва ља ра ди ти: 
у ко рист тих не и ден ти фи ко ва них дру гих или у ко рист соп стве ног 
на ро да?

Де сан ка Мак си мо вић је то ком чи та вог два де се тог ве ка на 
свој, пе снич ки на чин, ис по ста вља ла ова кве ди ле ме и ста но ви шта: 
она је са о се ћа ла са суд би ном и не сре ћом сва ког по је дин ца, и хрли
ла је у су срет дру гом чо ве ку, бли жњем свом, не ус те жу ћи се да сва
ку му ку и бо ли гла ву у ње го вом жи во ту ду бин ски са гле да. За се бе, 
она је го во ри ла „да ни по скло но сти ни по суд би ни” ни је „каби нет
ски пи сац” (Целокуп на де ла, том 10, стр. 44), а за сво је умо тво ри не 
ве ли: „Све мо је ми сли ро ђе не су у хо ду, на рав но, у при ро ди, ку да са 
жуд њом од ла зим.” (Исто, стр. 52) Све вре ме свог пе снич ког по сла
ња под сти ца ла је и охра бри ва ла сво је су на род ни ке да пре ду зму ри
зи чан, али је ди но до сто јан ствен по ду хват: да поч не мо кре а тив но 
да ми сли мо о це ли ни свог на ци о нал ног и кул тур ног би ћа и да бра
ни мо соп стве но пра во на оп ста нак! Из го ва ра Де сан ка не са мо упе
ча тљи ве сти хо ве не го и опо ме не и жи вот на ге сла ко је ва ља пам
ти ти: „Во лим кад се ју нач но го во ри. Ако не мо жеш да по ги неш, бар 
из го во ри, не ка оста не. Не ка и злу рад ни ци ово про чи та ју. Ја бих 
про сто во ле ла да мој на род ис тра је у сло бо до љу бљу и пра вич но
сти. И да ис тра је у не мр жњи.” (Исто, стр. 55) По ми сли мо са мо 
ко ли ко се на ша ве ли чан стве на Де сан ка Бран ко ван ка, као срп ска, 
пе снич ка Јо ван ка Ор ле ан ка, на овим и мно гим дру гим ме сти ма 
бит но по ду да ра ла са по у ка ма ко је је из ри цао па три јарх Па вле.

Пе сма нас је одр жа ла

Кад су се по ја ви ла Це ло куп на де ла Де сан ке Мак си мо вић у 10 
то мо ва (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, Бе о град 2012) до би ли смо, нај зад, 
из да ње ње них тек сто ва на ко ји ма, по све ће нич ки и уте ме ље но, мо
же мо ис тра жи ва ти мно ге де та ље ње ног опу са. Ово из да ње је на
чи ње но као кри тич ко из да ње, за на у ку сва ка ко нај ва жни ји об лик 
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при ре ђи ва ња не чи јег опу са, а тај по ду хват оба ви ла је гру па про
у ча ва ла ца књи жев но сти оку пље них око За ду жби не Де сан ке Мак
си мо вић: Алек сан дра Вра неш, Бо јан Ђор ђе вић, Љу би ца Ђор ђе вић, 
Ра до ван Вуч ко вић, Жи ван Жив ко вић, Ду шан Ива нић, Зо ри ца Ив
ко вић Са вић, Сло бо дан Ж. Мар ко вић, На да Мир ков Бог да но вић, 
Ми о драг Си би но вић, Бо шко Су вај џић, Радован Поповић, Ста ни ша 
Тут ње вић и Ана Ћо сић Ву кић. Сја јан при мер од лич но оба вље ног 
ко лек тив ног по сла. Срп ска кул ту ра и на у ка о књи жев но сти, нажа
лост, има ма ло кри тич ких из да ња на ших пи са ца, а го то во да би смо 
на пр сти ма сво јих ру ку мо гли пре бро ја ти оне чи ји су опу си на та ко 
од го во ран и те ме љит на чин из да вач ки при пре мље ни, као што су 
то де ла Ни ко ле Бо ро је ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, Ла зе Ла за ре ви ћа, Вла
ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, Мом чи ла На ста си је ви ћа, па и Ми ло ша 
Цр њан ског чи ја се де ла још ра де.

Ова квим из да њем про у ча ва о ци, али и љу би те љи књи жев но
сти до би ли су ве о ма мно го. Пре све га, до би ли смо сва Де сан ки на 
де ла на јед ном ме сту. Ње не пе сме су до са да из да ва не у два на вра та, 
са ви ше из да ња, и то као Са бра на де ла у се дам књи га (1968–1969) 
и Са бра не пе сме у шест књи га (1982). Сад, ме ђу тим, до би ја мо не 
са мо пе сме ко је је Де сан ка об ја ви ла по сво јим књи га ма не го су до
ступ ни и сви утвр ђе ни за пи си по је ди них вер зи ја, на осно ву ко јих 
мо же мо да ре кон стру и ше мо ге не зу тих тек сто ва. То ме тре ба до
да ти још пет це ло ви тих, до са да нео бја вље них књи га пе са ма, а о 
раз ло зи ма због ко јих је све те пе сме Де сан ка оста вља ла по пе ри
о ди ци, не увр шта ва ју ћи их у књи ге, о то ме кри ти ка тек тре ба да 
ка же сво ју реч. На да ље, у Де сан ки ним Це ло куп ним де ли ма ту су 
и сва ње на про зна де ла, књи жев ност пи са на за де цу, ње не кри ти ке 
и есе ји, као и из у зет но ва жни ње ни мно го број ни пре во ди са ра зних 
је зи ка, по нај ви ше сло вен ских. Уз то до би ја мо и Жи во то пис Де сан
ка Мак си мо вић из пе ра Ра до ва на По по ви ћа, пе сни ки њи ну Би блио
гра фи ју ко ју су са чи ни ле Љу би ца Ђор ђе вић и Алек сан дра Вра неш, 
те по пис и опис ру ко пи сне за о став шти не.

До би ли смо, да кле, да ле ко нај ком плет ни је из да ње Де сан ки
них де ла ко је ће сва ки бу ду ћи ис тра жи вач мо ра ти да ко ри сти као 
нај ва жни ји, ре фе рент ни из да вач ки из вор на осно ву ко јих ће би ти 
мо гу ћи ра зно вр сни об ли ци ис тра жи ва ња. Не ка опа жа ња већ са да 
мо же мо да из ве де мо. Ре ци мо, ова ква: ма ли број не са мо це ло ви тих 
вер зи ја пе снич ких тек сто ва не го и ње них сит ни јих из ме на до вољ но 
ја сно го во ри да Де сан ка Мак си мо вић ни је ни ка да би ла онај му ко
трп ни, ка би нет ски рад ник на по сло ви ма ри ме и рит ма, ка ко би смо 
при се ћа ју ћи се Ду чи ће ве фор му ла ци је мо гли ре ћи. Оту да ње не 
по чет не вер зи је тек ста су нај че шће ве о ма бли ске они ма ко је на 



581

кра ју об ја вљу је. Ту ни из бли за не ма она ко ра ди кал них тран сфор
ма ци ја тек сто ва ка кве је пра вио Јо ван Ду чић или Мом чи ло На
ста си је вић, на при мер. Ка да до ђе у ис ку ше ње да не што у тек сту 
ра ди кал но из ме ни, Де сан ка јед но став но на пи ше но ву пе сму или, 
чак, но ву зби р ку. По не кад про ђу ду ги пе ри о ди све док се пе сни ки
ња не осме ли да оба ви пе снич ку ела бо ра ци ју до кра ја. Та ко ће мо, 
при ме ра ра ди, у зби р ци Зе ле ни ви тез (1930) про на ћи пе сме са сред
њо ве ков ном мо ти ви ком (на при мер, „Бо гу мил ска пе сма”, „Бо гу
ми ло ва мо ли тва” и сл.), а ви ше од три де це ни је ка сни је усле ди ће 
зби р ке Тра жим по ми ло ва ње и Ле то пис Пе ру но вих по то ма ка.

Де сан ка је ме ња ла те мат ски оп сег сво га пе сни штва и об у хват
ност свог по гле да на свет, али на пла ну об ли ка свог пе снич ког дис
кур са, у по гле ду син так се са ме пе сме, она је при лич но по сто ја на. 
Ра но је по че ла да да је нај бо ље сво је пе сме, а то ће на свој на чин 
по твр ди ти наш нај стро жи и кон цеп ту ал но нај до след ни ји ан то ло
ги чар: Ми о драг Па вло вић је у сво ју Ан то ло ги ју срп ског пе сни штва 
(1964) унео све га две Де сан ки не пе сме („По ноћ” и „На бу ри”), а 
обе су из пр ве пе сни ки њи не збир ке Пе сме (1924). Ни у ка сни јим 
из да њи ма, чак ни у оном из ме ње ном и до пу ње ном, Па вло вић није 
свој суд ме њао, прем да су у ме ђу вре ме ну иза шле из у зет но ва жне 
и вред не Де сан ки не књи ге. Де сан ка је, да кле, као мла да осо ба ушла 
у срп ску књи жев ност као го тов и убе дљив лир ски дар, а сво ју 
пе снич ку све жи ну очу ва ла је за чу ђу ју ће ду го, прак тич но до са ме 
смр ти. Ми не ма мо при ме ра та кве ви тал но сти ко ја је по тра ја ла 
пре ко се дам де це ни ја, па је оту да њен опус ус по ста вљао окви ре 
чу де сне об у хват но сти и обим но сти. 

До ова квих и мно гих дру гих уви да ла ко је до ћи ка да има те 
пред со бом ова ко до бро при ре ђе но из да ње Це ло куп них де ла Де сан
ке Мак си мо вић. За то би тре ба ло увек спрем но да ка же мо ве ли ко: 
хва ла! при ре ђи ва чи ма ње них де ла, а раз ме ре те хва ле мо ћи ће 
ја сни је да са гле да ју сви бу ду ћи ко ри сни ци овог, из у зет но ва жног 
из да ња.

Но, за хвал ност, пре све га, иде са мој пе сни ки њи. Де сан ка Мак
си мо вић нам је, укуп ним сво јим пе снич ким де лом, по мо гла да 
ја сни је ис ка же мо став раз ло га због ко јег ту пе сни ки њу, а и пе сни
штво уоп ште тре ба чи та ти. Тај став гла си: пе сни штво тре ба чи
та ти јер је оно ти хи глас са мог чо ве ко вог оп стан ка! Пе сни штво 
нам по ма же да очу ва мо еле мен тар но раз у ме ва ње са мо га се бе и 
свог спа со но сног ко лек ти ва у ко јем уче ству је мо! Да очу ва мо људ
скост у усло ви ма не људ ског све та, да оста не мо чвр сти у опре де ље
њу да је ди но свет по људ ској ме ри вре ди чу ва ти и гра ди ти! За то 
је и да нас, у окол но сти ма гло ба ли за ци о не ствар но сти, пе сни штво 
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дра го це но као што је би ло дра го це но и у про шло сти, пре пет де
це ни ја, пре пет сто ти на или пре хи ља ду го ди на.

Пе сни штво спа са ва чо ве ка и оно де фи ни ше ме ру људ ско сти 
и до сто јан ства све та у ко јем жи ви мо! На рав но, та ко зна чај ну ми
си ју не мо гу да оба ве ма кар ка кви пе сни ци: то мо гу са мо они нај
бо љи, они ко ји са му чо ве ко ву ег зи стен ци ју су бли ми шу у ну кле ус 
пе снич ке ре чи. То мо гу са мо пе сни ци ка ква је Де сан ка Мак си мо вић! 
За то њој зи хва ла, јер нас је одр жа ла!
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