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У потрази за помиловањем: одјеци дела  
Десанке Максимовић у чешкој и  

словачкој средини*

Апстракт: Први стихови познате југословенске и српске песникиње 
Десанке Максимовић појавили су се у преводу на чешком језику већ 1926. 
године и практично све до краја 20. века повремено су били присутни у 
чешкој и словачкој средини. Иако би се врло тешко могла наћи одређена 
директна повезаност преведених и објављених песама Десанке Максимовић 
са тадашњим политичким приликама и друштвеним променама, неки од 
њених радова јављали су се управо у врло битним временима за чехосло-
вачку државу и њено друштво. На основу анализе преведених дела Десанке 
Максимовић на чешки и словачки језик, уз помоћ малобројних архивских 
докумената, тадашње штампе и релевантне литературе, студија би 
могала да понуди извесну слику значаја поезије познате песникиње и њене 
рефлексије у чешкој и словачкој средини. 

Кључне речи: Десанкa Максимовић, одјеци дела, Чехословачкa, 
Југославијa, 20. век. 

∗ Овај рад је подржан од стране Европског фонда за регионални развој – Пројект: „Креатив-
ност и прилагодљивост као услов за успех Европе у међусобно повезаном свету“ (No. CZ.02.1.01/
0.0/0.0/16_019/0000734). Пројект се реализује на Филозофском факултету Карловог универзитета 
у Прагу. This work was supported by the European Regional Development Fund-Project “Creativity 
and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World” (No. CZ.02.1.01/
0.0/0.0/16_019/0000734). The project is solved at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. 
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О животу и раду познате југословенске и српске песникиње Десанке Мак-
симовић (1898–1993) написан је велики број радова, углавном књижевно-научне 
форме и то углавном издатих у Србији.1 Њен стваралачки опус и објављене 
песме нису били везани искључиво за српску средину, односно током већег 
периода 20. века за југословенски простор, већ су превасходно кроз преводе на 
друге језике освајали публику и у иностраним земљама. Њена дела временом 
су успевала да нађу свој пут ка читаоцима и љубитељима писане речи и на 
територији некадашње Чехословачке.2 

1 Видети на пример: Milorad R. Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom, (Beograd: 
Delta press, 1985); Радован Поповић, Песникиња душе Србије, (Београд: Службени гласник, 
2009). Потом видети библиографије посвећене делима Десанке Максимовић: Љубица Ђорђевић, 
Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 
Народна библиотека Србије, Филолошки факултет у Београду – Центар за Источну Азију, 
Мрљеш д.о.о., 2001); Александра Вранеш, Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–1998, 
(Београд: Задужбина Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Филолошки факултет 
у Београду – Центар за Источну Азију, Мрљеш д.о.о., 2001). Споменуте библиографије, као и 
монографија Радована Поповића Песникиња душе Србије, биле су објављене заједно у оквиру 
обимне биобиблиографије посвећене Десанки Максимовић 2012. године. Видети: Радован 
Поповић, „Животопис Десaнке Максимовић. Песникиња душе Србије“, Биобиблиографија. 
Десанка Максимовић. Целокупна дела, том X, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, ЈП 
Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012), 9–61; Љубица Ђорђевић, „Библиографија дела 
Десанке Максимовић 1920–1971“, Биобиблиографија. Десанка Максимовић. Целокупна дела, 
том X, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, ЈП Службени гласник, Завод за уџбенике, 
2012), 67–274; Александра Вранеш, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011“, 
Биобиблиографија. Десанка Максимовић. Целокупна дела, том X, (Београд: Задужбина Десанке 
Максимовић, ЈП Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012), 279–654. 

2 Један од ретких чешких аутора македонског порекла, који је писао о животу и делу 
Десанке Максимовић био је дугогодишњи професор Филозофског факултета Масариковог 
универзитета у Брну, Иван Доровски (Ivan Dorovský, 1935–2021). Преглед стваралаштва, као и 
дела Десанке Максимовић, објављених на чешком језику, изашао је првобитно као краћи текст 
Ивана Доровског под називом Láska žádá o milost (Љубав моли за милост) и то као предговор 
издању збирке песама Десанке Максимовић, Žádám o milost (Тражим помиловање) 1998. године, 
коју је управо Иван Доровски превео на чешки језик. Видети: Desanka Maksimovićová, Žádám o 
milost, vybral, přeložil a úvod napsal Ivan Dorovský, (Brno: Masarykova univerzita, Společnost přátel 
jižních Slovanů v České republice, 1998). Две године касније, споменути текст Ивана Доровског 
у делимично измењеној форми био је штампан као посебна студија под истим називом Láska 
žádá o milost у оквиру збирке његових радова о словенским народима, књижевности, Балкану 
и Европи. Видети: Ivan Dorovský, „Láska žádá o milost“, Slované a Evropa, editor Ivan Dorovský, 
(Brno: Masarykova univerzita, 2000), 102–109. С друге стране, врло су ретки текстови на српском 
језику, који су се директно тицали стваралаштва Десанке Максимовић и чешке средине. Књижевни 
историчар Васо Милинчевић (1928–2019) објавио је 1998. године краћи рад везан за преводе 
дела Десанке Максимовић у чешкој средини у међуратном периоду ослањајући се углавном 
на тадашњу југословенску периодику и неке од извора из Архива Музеја чешке књижевности 
у Прагу (Literární archiv Památníku národního písemnictví). Видети: Васо Милинчевић, „Први 
преводи Десанке Максимовић на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, Десанка 
Максимовић: споменица о 100. годишњици рођења, приредио Велибор Берко Савић, (Ваљево: 
Велибор Берко Савић, 1998), 446–452. (Аутор ове студије је неизмерно захвалан Јани Митровић 
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Након неких од првих превода песама Десанке Максимовић, које су се 
на француском језику појавиле у периодици већ 1920. године, као и текстова у 
преводима на немачком језику пет година касније, чешки и словачки читаоци 
су имали прилику да прочитају њене прве преведене стихове на чешком јези-
ку већ 1926. године.3 Радило се у ствари о краћем чланку под називом Srbské 
básnířky (Српске песникиње) чешког преводиоца са јужнословенских језика Оте 
Франтишка Баблера (Otto František Babler, 1901–1984),4 који је у часопису под 
називом Archa. Měsíčník pro literaturu, umění, kulturu a život (Арка. Месечник за 
књижевност, уметност, културу и живот) представио дела неких од српских пес-
никиња уз примере њиховог стваралаштва кроз преводе на чешки језик.5 Међу 
њима је била и Десанка Максимовић, коју је Баблер у то време означио за „без 
сумње највећу српску песникињу“.6 Њене стихове, описао је као „меке, звучне и 
топле“, док је „настанак њених песми маестралан“.7 Како је чешки преводилац 
том приликом истакао, „њен благ књижевни укус омогућио јој је да пронађе скла-
дан израз за све манифестације њеног богатог осећајног живота“.8 Као примере 
стваралаштва Десанке Максимовић за потенцијалног чешког читаоца, Баблер 
је представио преводе стихова из збирке Песме, која је објављена у Београду 
1924. године,9 и то песму Pokosená louka (у оргиналу: Покошена ливада) – како 
је том приликом истакнуто, у питању су били „прекрасни мотиви природе“, 
Tažní ptáci (Селице) – „лирски епиграми, који као да су замагљени благим велом 
меланхолије“ као и песму Vzpomínání (Сећање), у којима је чешки преводилац 
видео „нежне девојачке мотиве“.10 Оно што је тадашњем читаоцу могло такође 
да привуче пажњу, тицало се истицања жене – песникиње у Баблеровом тексту. 
Не само у називу његовог чланка, али и у целом раду, наглашавао се значај жене 
– песникиње у тадашњем српском друштву. Баблер је у вези са тим напоменуо, 

на проналаску текста В. Милинчевића у Матичној библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву). 
О књижевним контактима, пре свега преводима, овог пута Десанке Максимовић у сарадњи са 
Јаром Рибникар песама чешких и словачких песника, објављених у једној збирци песама из 1962. 
године, писала је бохемисткиња и преводитељица Александра Корда-Петровић (1965.) у својој 
студији из 1999. године. Видети: Александра Корда-Петровић, „Десанка Максимовић и модерна 
чешка лирика“, Славистика, 3 (1999), 104–111. 

3 Dorovský, „Láska žádá o milost“, 106; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић 
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 447. 

4 О животу и делу Оте Франтишка Баблера видети: Eva Hrdinová, Otto František Babler, 
(Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2008). 

5 Otto F. Babler, „Srbské básnířky“, Archa. Měsíčník pro literaturu, umění, kulturu a život, 14, 4 
(1926), 143–148. Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 106.

6 Babler, „Srbské básnířky“, 145. Видети: Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић 
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 447. 

7 Babler, „Srbské básnířky“, 145. 
8 Исто.
9 Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 73–74. 
10 Babler, „Srbské básnířky“, 145–146. 
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да је „жена касно постала део српског песништва“, уз истицање прилика у 19. 
веку и стваралаштво Милице Стојадиновић, као и каснијих песникиња Данице 
Марковић и Јеле Спиридоновић Савић.11 

Неколико година касније, Баблер је учествовао у даљем превођењу, уједно 
и новом ширењу дела Десанке Максимовић у чешкој и словачкој средини.12 
Овог пута се радило о антологији српских песникиња, која је на чешком језику 
изашла 1929. године под називом Srbské básnířky. Antologie (Српске песникиње. 
Антологија).13 Поред стихова Десанке Максимовић из споменуте збирке Песме,14 
у чешком издању биле су објављене и песме Јеле Спиридоновић Савић, Анице 
Савић Ребац, Милице Костић Селем, Вере Обреновић Делибашић, Јованке 
Хрваћанин, Руже Милић и Верке Шкурле Илијић.15 Иако ова збирка песама 
неколико аутора, односно антологија српских песникиња није нудила тадашњем 
чешком, евентуално словачком читаоцу, предговор или можда поговор везан за 
само стваралаштво споменутих песникиња, Баблер је на крају збирке у оквиру 
садржаја врло кратко представио најосновније податке о сваком аутору. Тако 
је за Десанку Максимовић истакао, да је рођена 3. маја 1898,16 као и да је до 
тада издала већ споменуту збирку Песме у Београду 1924, као и збирку Врт 
детињства, за коју није био сигуран око година издања, тако да је уз годину 
1928 дописао знак питања.17 Ова збирка песама, али и већ споменути Баблеров 
текст из 1926. године посвећен искључиво песникињама, могли су уједно да 
имају и одређену конотацију са чешком, односно чехословачком средином тог 
времена, с обзиром да се истицао положај жене у друштву, посебно оних, које 
су својим стваралаштвом могле да допринесу њеном културном и духовном 

11 Исто, 143. 
12 У периоду између два светска рата, песме Десанке Максимовић су се у Чехословачкој 

појављивале у преводима углавном на чешком језику. С обзиром на блискост чешког и словачког 
језика, практично би се могло рећи, да су чешка издања могла пронаћи своје читаоце и на 
словачкој територији.

13 Srbské básnířky. Antologie, uspořádal a přeložil Otto F. Babler, (Samotíšky: Vyd. Otto F. 
Babler, 1929). 

14 Радило се о песмама Девојачка молба (у чешком преводу Dívčí prosba), Радости (Radosti), 
Сећање (Vzpomínání), У зимски дан (Zimní den), При бури (Při bouři), Покошена ливада (Pokosená 
louka). Видети: Srbské básnířky. Antologie, 14–23. 

15 Srbské básnířky. Antologie, 7–13, 24–39. Видети: Милинчевић, „Први преводи Десанке 
Максимовић на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 448; Поповић, „Животопис 
Десанке Максимовић. Песникиња душе Србије“, 15. 

16 Као датум рођења Десанке Максимовић наводи се 16. мај 1898. Видети: Поповић, 
„Животопис Десанке Максимовић. Песникиња душе Србије“, 9. Могуће је да је разлика од 13 дана, 
колико је предстаљено од стране Оте Франтишка Баблера, у ствари разлика између Јулијанског 
(„старог“) и Грегоријанског („новог“) календара, који је у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 
постао званичан 1919. године.

17 Збирка Врт детињства изашла је међутим 1927. године. Видети: Ђорђевић, 
„Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 77. 
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развоју. Уједно, не треба заборавити да је међуратна Чехословачка спадала у 
групу ретких европских земаља (уз већину балтичких и скандинавских држава, 
Вајмарску Немачку, Аустрију, Пољску, Холандију, Луксембург, Републику Ирску 
и Велику Британију), која је непосредно након Првог светског рата увела право 
гласа на изборима за жене, што са тадашњом југословенском државом и њеним 
веома хетерогеним друштвом није био случај.18

У том контексту можемо посматрати још једну публикацију, која се појавила 
у чешкој средини у другој половини 30. година 20. века, где се између осталог 
такође спомињао положај жене у српском и југословенском књижевном ства-
ралаштву. Чешка списатељица југословенских корена, Јулка Ђорђевић Хлап-
цова (Julka Đorđević Chlapcová, 1882–1969) истицала је у својим путописима 
по међуратној Југославији, објављеним на чешком језику, такође и Десанку 
Максимовић, као и друге тадашње познатије југословенске песникиње, већ 
споменуте Јелу Спиридоновић Савић и Милицу Костић Селeм.19 Иако се радило 
о путописима, Јулка Ђорђевић Хлапцова је могла својим описом да још више 
приближи дело Десанке Максимовић могућем читаоцу у Чехословачкој. За 
саму песникињу је том приликом написала: „Десанка Максимовић је највећи 
песнички таленат (ауторка је пре тога у својим путописима спомињала Београд 
и већ напоменуте друге српске песникиње – примедба М. С.). Њени стихови 
су примерено обрађени, уједначени, моћног узлета, језик кристално чист као 
планински поток, који пени и жубори“.20

Осим већ споменутог Оте Франтишка Баблера, песме Десанке Максимовић 
са српског на чешки језик преводило је у међуратном периоду у Чехословачкој 
још неколико особа. Радило се о песнику, сликару и прозаику Емилијану Глоцару 
(Emilián Glocar, 1906–1985), који се потписивао и као Емил Бл. Глоцар (Emil Bl. 
Glocar),21 потом о преводитељу Војтјеху Мјерки (Vojtěch Měrka, 1888–1974),22 
као и о преводитељици Ани Урбановој (Anna Urbanová, 1894–1979).23 

18 Видети детаљније: The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens, 
editors Blanca Rodríguez-Ruiz – Ruth Rubio-Marín, (Leiden, Boston: Brill, 2012). 

19 Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић на чешки језик (Два писма Д. 
Максимовић А. Урбановој)“, 449. 

20 Julka Chlapcová-Gjorgjevićová, Z cest po domově (Jugoslavie), (Praha: Československá grafická 
unie a.s. v Praze, [1936]), 53. 

21 Emil Bl. Glocar, Vigilie. Verše [z roku 1928–29], (Bělehrad, Vyškov: F. Obzina, 1932), 53–54. 
Видети: Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић на чешки језик (Два писма Д. 
Максимовић А. Урбановој)“, 449. 

22 Dorovský, „Láska žádá o milost“, 107. Упоредити: „Překlady publikované v časpisech“, 
Československo-jihoslovanská revue, 3, 5 (1932–1933), 195. 

23 Према белешкама Ане Урбанове, које се данас чувају у Архиву Музеја чешке књижевности 
у Прагу, ова чешка преводитељица је преводила приче и песме Десанке Максимовић у периоду од 
1935. до 1940. године и објављивала их углавном у чешкој периодици тог времена: Národní listy 
(Народни листови), Národní střed (Народни центар), Ženské noviny (Женске новине), Moravsko-
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Са неким од преводилаца, Десанка Максимовић је остајала у контакту, о 
чему данас сведочи сачувана коресподенција у Архиву Музеја чешке књижев-
ности у Прагу (Literární archiv Památníku národního písemnictví). У току маја и 
јуна 1938. године, Десанка Максимовић је писала (у међувремену је добила и 
одговор) чешкој преводитељици Ани Урбановој.24 Попут својих стихова, и у овим 
писмима је могуће видети њен врло карактеристичан стил писања.25 У првом 
писму написаном 21. маја 1938. године, Десанка Максимовић спомиње, између 
осталог и долазак делегације ПЕН клуба у Праг. Радило се наиме о 16. конгресу 
међународног удружења песника, есејиста и књижевника, које је било планирано 
за период од 26. до 30. јуна 1938. године у главном граду Чехословачке.26 Већ 
у другом писму, упућеном такође Ани Урбановој од 8. јуна исте године истичу 

slezský denník (Моравско-шлески дневник). Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA 
PNP), Urbanová Anna, Rukopisy vlastní. Původní dopis ke korespodenci srbské spisovatelky Desanky 
Maksimovićové.

24 LA PNP, Urbanová Anna, Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović Desanka, 2 dopisy z r. 
1938; LA PNP, Urbanová Anna, Rukopisy vlastní. Původní dopis ke korespodenci srbské spisovatelky 
Desanky Maksimovićové. 

25 У писму од 21. маја 1938. године Десанка Максимовић је истакла: „Поштована госпођо, 
Много сам Вам захвална на писму и преводима. Тиме сте ме необично задужили. Немојте ми 
замерити, молим Вас, што Вам одмах нисам одговорила. Пресељавала се и наша школа и ми 
лично, па знате како је тада много посла. Можда ћу са ПЕН клубом доћи у Праг и тада се надам и 
да ћемо се и лично упознати, што би ми било много пријатно. Једина књига песама које још имам 
је „Златни витез“, па Вам је данас шаљем. Можда ће Вам се у њој штогод свидети. У последње 
време сам изадала (1936) збирку песама „Нове песме“, у Савременику Српске Књижевне задруге. 
Сад ће ми изаћи једна збирка прича за децу у издању Геце Кона под насловом: „Распеване приче“ 
(јер је проза мешана са стиховима). Код истог издавача су ми изашле и новеле „Како они живе“ (ту 
књигу сигурно имате, јер сте из ње превели оне две приче). Рођена сам 1898, 16. маја у Рабровици. 
Отац ми је био учитељ. Свршила сам философски факултет у Београду. Била сам годину дана у 
Паризу као стипендиста француске владе. Сад сам наставница у I женској гимназији. Удата сам за 
Руса, Сергија Сластикова. Са њим сам заједно преводила мало са руског. Не знам да ли је оволико 
аутобиографије довољно? Још једном Вам много захваљујем што сте своју пажњу зауставили и 
на мени и упознали чешку публику унеколико са мојим радом. Примите најискреније поздраве. 
Ваша Десанка Максимовић“. LA PNP, Urbanová Anna, Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović 
Desanka, 2 dopisy z r. 1938, Beograd, 21. 5. 1938. Ово писмо Десанке Максимовић објавили су у 
својим радовима практично исте (1998.) године већ споменути Иван Доровски и Васо Милинчевић. 
Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 108; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић 
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 451. 

26 Још од свог оснивања у Лондону октобра 1921. и након тога ширења идеје ПЕН клуба и 
у другим европским и мимоевропским срединама (Мадрид, Барселона, Рим, Милано, Берлин, 
Минхен, Хамбург, Келн, Варшава, Београд, Загреб, Љубљана, али и Њујорк, Сан Франциско, 
Чикаго, Торонто, Монтреал, Јоханесбург, Кејптаун итд.), чланови ПЕН клуба су „морали да гаје 
поштовање према уметничким делима, власништву целог човечанства, без обзира на националне 
и политичке страсти“, како се између осталог истицало у принципима ПЕН клуба са конгреса 
одржаних у Бриселу, Единбургу и у Прагу. XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, uspořádal a jako zvláštní 
otisk z Literárních novin vydal Vincy Schwarz, ([Praha: Vincy Schwarz], 1938), 3. Видети: Vladimír 
Křivánek, Svědomí slova. Český PEN klub v proměnách doby, (Praha: České centrum Mezinárodního 
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се само имена делегата ПЕН клуба из Београда (Светислав Петровић, Тодор 
Манојловић, Никола Мирковић, Нико Бартуловић), који је требало ускоро да 
отпутују за Праг, док су се делегати из Загреба и Љубљане, како је написала 
Десанка Максимовић, пријавили одвојено. Своје учешће и могући долазак за 
Праг, Десанка Максимовић тада није међутим могла да потврди.27

PEN klubu, 2016), 24, 61; Pen International. Our History. Приступачно на: https://pen-international.
org/who-we-are/history [26. 5. 2021].

27 LA PNP, Urbanová Anna, Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović Desanka, 2 dopisy z 
r. 1938, Beograd, 8. 6. 1938. Слично предходно споменутом писму Десанке Максимовић, и ово 
писмо од 8. јуна 1938. било је објављено у радовима Ивана Доровског и Васа Милинчевића. 
Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 108; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић 
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 451–452. 
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Писмо Десанке Максимовић Ани Урбановој од 21. маја 1938. године.

Извор: Literární archiv Památníku národního písemnictví, Urbanová Anna,  
Korespodence vlastní – přijatá, Maksimović Desanka, 2 dopisy z r. 1938,  

Beograd, 21. 5. 1938.

Аутори текстова о превасходно књижевном значају дела Десанке Макси-
мовић у чешкој и словачкој средини, Иван Доровски и Васо Милинчевић, нису 
били сигурни, да ли је Десанка Максимовић заиста јуна 1938. године посетила 
Праг.28 Међутим, један од биографа Десанке Максимовић, Радован Поповић, 
у свом делу посвећеном животу и раду познате песникиње, написао је само 
кратко, да Десанка Максимовић „у јуну 1938. путује у Чехословачку, на конгрес 
ПЕН клубова,“29 без истицања извора за такво тврђење. 

28 Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109; Милинчевић, „Први преводи Десанке Максимовић 
на чешки језик (Два писма Д. Максимовић А. Урбановој)“, 450–451. 

29 Поповић, „Животопис Десaнке Максимовић. Песникиња душе Србије“, 20. 
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Нејасну слику око практично јединог директног контакта Десанке 
Максимовић и Чехословачке 1938. године остављају за собом и тадашње 
публикације и периодика. У публикацији под називом XVI. sjezd P.E.N. klubu 
v Praze (XVI конгрес ПЕН клуба у Прагу), која је 1938. године објављена 
на чешком језику као посебно издање једних од познатијих књижевних 
месечних новина у Чехословачкој, Literární noviny (Књижевне новине), име 
Десанке Максимовић као једног од чланова југословенске делегације, или 
прецизније делегације из Београда, није спомињано. Као представници, како 
је тада наглашено, српске делегације истицана су имена Димитрија (Мите) 
Димитријевића и Јована Дучића,30 потом и фотографија на којој су били 
делегати из Београда и Љубљане, већ споменути Нико Бартуловић и Братко 
Крефт, али не и име Десанке Максимовић.31 Слична ситуација је била и са 
извештавањем неких од београдских листова, било да се радило о новинама, 
које су биле блиске политици тадашње владе Милана Стојадиновића, или су 
пак подржавале неке од странака из опозиције. Београдска Политика и Време, 
листови, који би могли да се сврстају у ту прву категорију српских новина, 
али и опозициони лист Правда, који је у међуратном периоду углавном 
подржавао Демократску странку, нису истицали име Десанке Максимовић, 
као једне од учесница делегације ПЕН клуба из Београда на међународном 
конгресу у Прагу.32 Тада је у београдској штампи више пажње било посвеће-
но учешћу представника југословенских сокола на 10. свесоколском слету,33 

30 Аутор чланка на чешком језику је погрешно написао презиме Јована Дучића као Јован 
Душич, односно Душић. Видети: XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, 21. 

31 У споменутој чешкој публикацији свакој иностраној делегацији ПЕН клуба био је посвећен 
одређени простор на пола или чак на једној целој страни. Тако је према аутору овог текста, 
југословенска делегација била једна од најбројнијих на 16. међународном конгресу ПЕН клубова 
у Прагу, али исто тако је истакнуто, „да ју је врло тешко било наћи“ из разлога, што „скоро сваки 
њен члан има код нас (мисли се на Праг и Чехословачку – примедба М. С.) пријатеље“. Видети: 
XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, 33–34. 

32 „У недељу у Прагу почиње да заседава конгрес писаца целог света федерације 
Пенклубова“, Време, 24. 6. 1938, бр. 5899, 4; М. Ј., „Уочи светског конгреса ПЕН-клубова. Европски 
књижевници заседавају у Прагу“, Политика, 25. 6. 1938, бр. 10801, 5; М. Радовановић, „Делегати 
југословенског Пен-клуба у Прагу“, Правда, 28. 6. 1938, 7. 

33 Свесоколски слетови представљали су једну од битних карактеристика целог соколског 
система и соколског покрета, који се од 1862. године развијао као скуп рекреативаца и спортиста-
аматера у оквиру чешког гимнастичарског друштва. Важну улогу у самој организацији и 
настанку Чешке соколске општине (Česká obec sokolská) имао је професор естетике на Карловом 
универзитету у Прагу Мирослав Тирш (Miroslav Tyrš). Врло брзо су се код сокола од основних 
идеја истицања физичке спретности и вештина развијале и друге идеје спојене са културном 
делатношћу и јачању чешке националне свести. Идеје чешког соколског покрета убрзо су се 
рашириле и у другим деловима Аустријске и касније Аустро-угарске монархије, као и у неким 
другим европским земљама, али и у САД-у, где је било чешких емиграната. Соколски покрет се 
временом развио и на словеначкој и хрватској територији, као и у Србији, да би у новоствореној 
југословенској држави функционисао од 1920. године као Југословенски соколски савез. Слично 
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који се одржавао практично у исто време у Прагу, као и већ међународни 
конгрес ПЕН клубова.34 

Тек отприлике тридесетак година касније од одржавања споменутог праш-
ког конгреса ПЕН клубова, чешка преводитељица Ана Урбанова се осврнула 
на коресподенцију, коју је имала са Десанком Максимовић 1938. године.35 Том 
приликом је истакла да Десанка Максимовић, и поред тога што је постојала 
могућност да дође за Праг, ипак на конгресу ПЕН клубова није учествовала.36

Оно што је међутим било врло битно, тицало се тренутка када је одржа-
ван прашки конгрес. Радило се о периоду, када је тзв. судетска криза, односно 
истицање положаја немачке мањине у пограничним областима Чехословачке, 
већ увелико била актуелни проблем чехословачке државе а свако присуство 
представника неке друге земље (без обзира у ком својству) могло је да послужи 
као одређени знак подршке Чехословачкој у односу на нацистичку Немачку. 
Иако се већ споменута чешка публикација из 1938. године посвећена 16. међу-
народном конгресу ПЕН клубова тицала превасходно самог прашког конгреса, 
било је могуће наћи одређену политичку конотацију са актуелном ситуацијом, 
не само у Чехословачкој, али и ширe. Истицан је на пример говор француског 
писца Жила Ромена (Jules Romains), који је указао на судбину председника беч-
ког ПЕН клуба, писца Раoула Ауернхајмера (Raoul Auernheimer), који је након 
припајања Аустрије нацистичкој Немачкој средином марта 1938. године био 
ухапшен и послат у концентрачни логор, али и на судбину познатог немачког 
писца и добитника Нобелове награде за књижевност Томаса Мана (Thomas 

соколском покрету у тек створеној чехословачкој држави, и „Соко“ у Краљевини Југославији је 
имао улогу браниоца новоуспостављеног државног поретка. Већ споменути свесоколски слетови 
одржавани су од 1882. године у раздобљу од обично шест година, уз све веће повећавање броја 
учесника и ширење свесловенског карактера. Видети: Milan Sovilj, U potrazi za nedostižnim. 
Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945–1949, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 
2012), 22–23. 

34 Видети на пример: „X Свесоколски слет. Јуче је отпутовао за Праг југословенски соколски 
нараштај“, Политика, 24. 6. 1938, бр. 10800, 12; М. Јовановић, „Свесоколски слет у Прагу. 
Југословенским соколима приређен је у Братислави и у Прагу свечан дочек“, Политика, 25. 6. 1938, 
бр. 10801, 8; М. Драгић, „X Свесоколски слет. Пред 180.000 гледалаца, југословенски соколски 
нараштај вежбао је и дао чехословачким соколима као дар слику Њ. К. Краља Петра“, Политика, 
28. 6. 1938, бр. 10804, 7; „Соколски слет у Прагу. Цео Праг је свечано украшен“, Политика, 29. 6. 
1938, бр. 10805, 6; М. Д., „X Свесоколски слет. У савршеном реду кроз Праг је прошла поворка 
од 60.000 соколског нараштаја“, Политика, 30. 6. 1938, бр. 10806, 7. 

35 Забелешке Ане Урбанове, откуцане на машини за писање, садрже кратке информације 
ове чешке преводитељице и њеног контакта са Десанком Максимовић 1938. године. Једини 
временски оквир, када су белешке могле настати, односи се на 1968. годину, коју у том тексту Ана 
Урбанова спомиње. Међутим, могуће је да се радило и о каснијем периоду, током 70. година 20. 
века. LA PNP, Urbanová Anna, Rukopisy vlastní. Původní dopis ke korespodenci srbské spisovatelky 
Desanky Maksimovićové.

36 Исто.
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Mann), који је морао да емигрира из Немачке након доласка Адолфа Хитлера 
(Adolf Hitler) на власт и успостављања националсоцијализма као владајуће и 
врло брзо једине идеологије.37 Проблеми са којима су се у то време сусретали 
аустријски и немачки писци (свакако они, који су истакли свој негативни став 
према националсоцијализму попут већ споменутог Томаса Мана), могли су 
ускоро да буду присутни и код самих чехословачких писаца. Пар реченица у 
већ представљеној публикацији XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze посвећених ју-
гословенској делегацији, која је том приликом означена као блиска са чешким и 
словачким делегатима, и то не само везано за језик, али и у погледу мишљења 
стварајући „словенску целину“,38 биле су у ствари усмерене ка тренутку у коме 
су се Чехословачка и њено друштво налазили – пред непосредном опасношћу 
од нацистичке Немачке. 

Иако дешавања, која су уследила на јесен 1938. са губитком делова Че-
хословачке и на крају са њеним нестанком као самосталне државе половином 
марта 1939. године нису имала додирних тачака са стваралаштвом Десанке 
Максимовић, Други светски рат је међутим свакако оставио дубок траг у њеним 
песмама. Једна од њених познатијих песми везана за страдање ђака у Крагујевцу 
21. октобра 1941. године, Крвава бајка, која се појавила у Југославији јануара 
1946. године у оквиру збирке Песме о ропству и ослобођењу,39 према до сада 
доступним подацима, није тако брзо пронашла свој одраз у Чехословачкој. 
Првих неколико година након Другог светског рата превођена су бројна дела 
југословенских песника и писаца на чешки и словачки језик.40 Песме Десанке 
Максимовић су се такође појавиле на чешком језику, али пре свега у тадашњој 
дневној штампи. Тако је песма Žaloba matky – Němcům (у оргиналу Оптужба 
мајки: Немцима, или према другом називу Мајке оптужују)41 изашла у октобру 
1947. године у новинама крајског одбора Комунистичке партије Чехословачке 
у Брну, Rovnost (Једнакост) у преводу чешког песника Вилема Заваде (Vilém 
Závada),42 само годину и по дана након њеног појављивања на српском језику у 
Летопису Матице српске (јануар-фебруар 1946.).43 Са веће временске дистанце, 
изгледа сасвим логично, да су управо страхоте страдања из тек завршеног рата, 

37 XVI. sjezd P.E.N. klubu v Praze, 14. 
38 Исто, 34. 
39 Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 117. 
40 Радило се на пример о: Браниславу Нушићу, Стевану Сремцу, Бранку Ћопићу, Оскару 

Давичу, Иви Андрићу, Ивану Мажуранићу, Владимиру Назору, Мати Ловраку, Ивану Цанкару, 
Тону Селишкару и другим. Видети: Sovilj, U potrazi za nedostižnim, 152–153.

41 Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 117.
42 Desanka Maksimovič, „Žaloba matky – Němcům“, Rovnost, 12. 10. 1947, číslo 239, 9. Текст 

превода ове песме откуцан на машини за писање, чува се у већ споменутом Архиву Музеја чешке 
књижевности у Прагу. LA PNP, Závada Vilém, Rukopisy vlastní – překlady, Maximovičová Desanka: 
Žaloba matky Němcům, překlad básně. 

43 Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 117.
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као и сам рат, представљали неке од доминантнијих мотива, који су се појављи-
вали у књижевности у првим годинама након 1945, па самим тим и у поезији 
Десанке Максимовић и у преводима на чешком језику. Уједно у том периоду је 
било могуће наићи на врло кратке информације у дневној штампи о Десанки 
Максимовић, као што је била вест у водећим дневним новинама Комунистичке 
партије Чехословачке, Rudé právo (Црвено право), где је почетком марта 1947. 
године објављено, да је њена збирка Загонетке лаке за ђаке прваке изашла у 
Југославији, како је тада истакнуто, „у незамисливом издању“ за чехословачке 
прилике у погледу поезије – чак 20 000 примерака.44 

Име Десанке Максимовић се међутим помињало, а уједно и могуће директно 
учешће у културним везама Југославије и Чехословачке у августу 1946. године, 
као и у фебруару две године касније. У првом случају, она је требало да буде део 
југословенске делегације књижевника, заједно са још неколико својих колега из 
Београда, Љубљане, Сарајева и Загреба, који су били планирани као гости словач-
ких књижевника поводом прославе Словачког народног устанка крајем августа 
1946. године у словачком граду Банска Бистрица,45 којом се обележавао почетак 
веће организоване антифашистичке борбе на словачкој територији против немачке 
војске и колаборационих органа словачке државе 1944. године. Да ли је заиста 
Десанка Максимовић присуствовала битној прослави за чехословачку државу у 
вези са тек завршеним Другим светским ратом, међутим није познато. Неке од 
чехословачких новина, које су писале о тој прослави, како оне, које су подржавале 
Комунистичку партију Чехословачке (на пример већ истакнути лист Rudé právo), 
тако и друге, чија је оријентација била усмерена ка грађанским и демократским 
странкама (на пример новине Lidová demokracie – Народна демократија, орган 
Чехословачке народне странке),46 нису спомињали имена евентуалних страних 
делегата на прослави у Банској Бистрици поводом обележавања две године од 
почетка Словачког народног устанка.47 О евентуалном учешћу Десанке Максимо-
вић на прослави у Словачкој нису касније писали ни неки од њених биографа.48

44 „Srbská básnířka Desanka Maksimović“, Rudé právo, 6. 3. 1947, č. 55, 2. 
45 Архив Југославије (АЈ), Комитет за културу и уметност владе ФНРЈ (број фонда 314), 

број фасцикле 3, број документа 99 (314–3–99). 
46 Чехословачка је у периоду од 1945. до 1948. године представљала у политичком смислу 

вишепартијску државу са коалиционом владом на челу, где је Комунистичка партија Чехословачке 
била само једна од владајућих странака. Веће промене одиграле су се тек фебруара 1948. године 
након кризе владе и оставки неколицине министара грађанских и демократских партија, који су 
замењени особама блиским комунистима. Од тог периода Чехословачка је представљала земљу 
са владајућом комунистичком партијом. 

47 На пример: „Tradice slovenského národního povstání – záruka jednoty Čechů a Slováků“, 
Rudé právo, 29. 8. 1946, č. 199, 1; Karel Horalík, „Řeč slovenského povstání“, Lidová demokracie, 
29. 8. 1946, 1. 

48 Видети: Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom; Поповић, „Животопис Десaнке 
Максимовић. Песникиња душе Србије“.
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Текст песме Десанке Максимовић на чешком језику Žaloba matky – Němcům. 

Извор: Rovnost, 12. 10. 1947, číslo 239, 9.

Друго, овог пута потврђено учешће Десанке Максимовић у културним 
везама Југославије и Чехословачке непосредно након Другог светског рата, 
догодило се фебруара 1948. године. Том приликом је једно од најзначајнијих 
удружења у непосредној послератној културној сарадњи између Југославије и 
Чехословачке – Друшто за културну сарадњу Југославија-Чехословачка, при-
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редило књижевне матине за југословенску децу, након изложбе дечијих књига 
из Чехословачке у просторијама Чехословачке читаонице у Београду. Догађају 
је присуствовала и Десанка Максимовић, која је том приликом читала своје 
стихове, о чему је извештавала и југословенска штампа.49 

Према до сада познатим подацима, током 50. година 20. века име Десанке 
Максимовић, односно њене песме у могућим преводима, нису се појављивали 
у чешкој и словачкој средини. До средине те деценије ни односи Југославије и 
Чехословачке у било ком сегменту сарадње, под утицајем прекинутих совјет-
ско-југословенских веза након проглашења Резолуције Информбироа крајем 
јуна 1948. године, нису имали пуно успеха. Ситуација је почела да се мења ка 
бољем (бар привремено), тек од средине педесетих година са отопљавањем 
совјетско-југословенских односа.50 Управо у том периоду забележени су и неки 
од сусрета југословенских и чехословачких писаца, којима је присуствовала и 
Десанка Максимовић. Према фотографијама, које се данас чувају у већ спо-
менутом Архиву Музеја чешке књижевности у Прагу, Десанка Максимовић је 
заједно са још неколицином тадашњих југословенских књижевника и културних 
радника, Јаром Рибникар, Отом Бихаљи-Мерином, Душаном Матићем и Алек-
сандром Вучом угостила чехословачке писце и песнике на Авали 24. октобра 
1956. године, међу којима су били Вилем Завада и Павел Хоров (Pavel Horov). 
Чехословачки гости су поред Београда посетили још и Скопље.51 

Већ шездесетих година културне везе између Југославије и Чехословачке 
доживеле су одређени вид препорода. Самим тим и стихови Десанке Максимо-
вић су били присутнији у Чехословачкој. Иако се радило о тек по којој преве-
деној песми на чешки језик и то посвећеној деци и објављеним у периодици,52 

49 АЈ, Савез комуниста Југославије, Комисија за међународне односе и везе ЧССР (број 
фонда 507), IX, 22/III–154, Делатност друштва у току 1948. године. Видети: Slobodan Selinić, 
Jugoslovensko-čehoslovački odnosi 1945–1955, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010), 166. 

50 Видети на пример: Svetozar Rajak, Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War. 
Reconciliation, comradeship, confrontation, 1953–1957, (London, New York: Routledge, 2011), 
113–114. 

51 LA PNP, Závada Vilém, Fotografie – kulturní akce v zahraničí 3. Cesta do Skoplje v říjnu 1956 
s jugoslávskými spisovateli. 

52 Видети: Desanka Maksimovićová, „Kotě v kapse“, přeložil Jiří V. Svoboda, Mateřídouška, 
1. 11. 1965, ročník 22, č. 3, 9. Објављивање појединих песама Десанке Максимовић у дневној 
штампи, као што је био већ споменути лист крајског одбора Комунистичке партије Чехословачке, 
Rovnost (Једнакост), или пак у чехословачким недељницима попут листа Tvorba (Стваралаштво) 
и месечницима, као што је био Zlatý máj (Златни мај) посвећеним углавном култури, било је 
присутно и током 70. и 80. година 20. века. Видети: Desanka Maksimovićová, „Čaj o páté. Bílá 
vrána“, přeložil Jiří V. Svoboda, Zlatý máj, 10. 1971, ročník 15, č. 8, 557–558; Desanka Maksimović, 
„Balkánec“, přeložil Ivan Dorovský, Rovnost, 30. 11. 1974 č. 48, 5; Desanka Maksimovićová, „Ruka“, 
přeložil Otto F. Babler, Naše rodina, 7. 12. 1977, č. 49, 9; Desanka Maksimovičová, „Satisfakce“, 
přeložil Ivan Dorovský, Tvorba, 16. 1. 1985, č. 3, příloha Kmen, 9. Врло ретки су међутим били 
чланци о Десанки Максимовић у чехословачкој штампи, ако не рачунамо оне, који су се везивали 
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име Десанке Максимовић се у чешкој и словачкој средини постепено све више 
појављивало као једне од најпознатијих југословенских и српских песникиња. 

Десанка Максимовић (друга са десне стране) у друштву чехословачких и 
југословенских писаца и песника (с лева на десно): Ото Бихаљи-Мерин,  

Александар Вучо, Јара Рибникар, Душан Матић, Вилем Завада и Павел Хоров, 
Авала, 24. октобра 1956. 

Извор: Literární archiv Památníku národního písemnictví, Závada Vilém, Fotografie – 
kulturní akce v zahraničí 3. Cesta do Skoplje v říjnu 1956 s jugoslávskými spisovateli. 

Њено име могло је да се веже за једно издање из 1962. године, које се од-
носило на чехословачку поезију. Овог пута Десанка Максимовић се појавила у 
улози преводитељице заједно са Јаром Рибникар, која је уједно направила избор 
из савремене чехословачке поезије већ неколико пута споменутог Вилема Заваде, 
али и аутора Витјеслава Незвала (Vítězslav Nezval), Франтишека Халаса (František 
Halas), Јарослава Сajферта (Jaroslav Seifert), Милана Кундере (Milan Kundera) и 
других,53 од којих су појединици у то време већ били активни чланови Комунистич-

за неке од њених рођендана, или пак смрт. Видети: Branka Kubešová, „Njegoševa cena Desance 
Maksimovičové“, Tvorba, 16. 1. 1985, č. 3, příloha Kmen, 9.

53 Savremena čehoslovačka poezija, prevele Desanka Maksimović, Jara Ribnikar, izbor Jara 
Ribnikar, (Beograd: Nolit, 1962). Видети: Корда-Петровић, „Десанка Максимовић и модерна чешка 
лирика“, 104–111. Већина преведених песама из ове збирке била је касније објављена у оквиру 
сабраних дела Десанке Максимовић. Преводи. Десанка Максимовић. Целокупна дела, том IX, 
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ке партије Чехословачке. Питање је до које мере је ово дело могло да приближи 
стваралаштво Десанке Максимовић чешком и словачком читаоцу, с обзиром да 
је могући циљ био управо обрнут – упознати тадашњу југословенску јавност 
са, у том тренутку, актуелном чехословачком поезијом. Међутим, да се радило 
о битнијој антологији чехословачке поезије објављеној на српском језику могла 
би да послужи кратка информација, која се појавила више од 30 година касније 
у време непосредно након смрти Десанке Максимовић. На дан када би Десанка 
Максимовић напунила 95 година, 16. маја 1993. године, чешки недељник Literární 
noviny, који се надовезао на излажење већ споменутог истоименог месечника 
из међуратног периода, објавио је кратке информације о смрти југословенске 
и српске песникиње, уз подсећање, да је Десанка Максимовић између осталог 
превела управо збирку песама савремене чехословачке поезије 1962. године.54

Један од ретких интервјуа, ако бисмо га тако уопште могли означити, који 
се везује за Десанку Максимовић и неки од чехословачких листова, изашао је 
маја 1964. године у месечнику посвећеном дечијој књижевности и уметности, 
Zlatý máj (Златни мај). Овај часопис је свој мајски број 1964. посветио пре свега 
књижевницима и песницима, који је требало да учествују на међународним 
сусретима чехословачких књижевника и њихових гостију из других земаља 
посвећеним књижевности за децу, а планираним у периоду од 9. до 11. јуна исте 
године. Управо је Десанка Максимовић спадала у ту другу групу књижевника 
и песника. У релативно већем чланку, који је превела Ирена Венигова (Irena 
Wenigová, 1931–2021), Десанка Максимовић је истакла да би главна тема на 
предстојећим међународним сусретима књижевника требало да се односи на 
мир, јер како је том приликом рекла, „онај који пише о деци, мора се налазити 
у првој линији борбе за мир“.55 Слично већ истакнутим ранијим најавама до-
ласка Десанке Максимовић за Праг (1938. потом 1946. године), ни овог пута 
није најасније, да ли се посета главном граду Чехословачке и књижевним 
сусретима заиста и остварила.56 Већ истакнуте дневне новине, Rudé právo, 
једне од најтиражнијих у социјалистичкој Чехословачкој,57 нису спомињалe на 

приредио Миодраг Сибиновић, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, ЈП Службени гласник, 
Завод за уџбенике, 2012), 467–620. 

54 D. K., „Literární výročí“, Literární noviny, 13. 5. 1993, ročník IV, 15.
55 Desanka Maksimovićová, „Je o čem hovořit“, Zlatý máj, 5. 1964, ročník 8, č. 5, 197. 
56 У већ споменутој публикацији из сабраних дела Десанке Максимовић о њеним преводима 

песама са страних језика, приређивач Миодраг Сибиновић је у једној од бележака истакао, да је 
другогодишња сарадница Десанке Максимовић, Јара Рибникар, априла 1997. године, приликом 
припреме тог издања написала да је југословенска и српска песникиња често била у посети 
Чехословачкој, али није прецизирала када. Преводи. Десанка Максимовић. Целокупна дела, том 
IX, 974. 

57 Видети: Milan Sovilj, „Izveštavanje novina Rudé právo o Josipu Brozu Titu 1970-ih godina“, 
Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate, uredio Igor Duda (Zagreb, Pula: Srednja 
Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019), 191–192. 
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пример Десанку Максимовић као једног од гостију,58 нити је о томе писао неко 
од биографа југословенске и српске песникиње.59

Чешки слависта Иван Доровски је у свом чланку о Десанки Максимовић и 
њеним делима у чешкој и словачкој средини, нагласио да осим песме Napomenutí 
(песма из 1923. године у оргиналу Опомена – Чуј, рећи ћу ти своју тајну)60 у 
преводу Јане Штроблове (Jana Štroblová, 1936), која се појавила 1966. године у 
оквиру збирке песама Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků 
XX. století (Снимци пејзажа поезије. Мала антологија југословенских песника 
20. века),61 неко друго дело Десанке Максимовић практично није могуће наћи у 
то време.62 У предговору те збирке песама, један од њених уредника и један од 
чешких слависта и преводилаца са јужнословенских језика, Душан Карпатски 
(Dušan Karpatský, 1935–2017), Десанку Максимовић није спомињао, али је иста-
као, да је објављивање такве антологије имало за циљ да упозна чешког читаоца 
са примерима неких песaмa најзначајнијих југословенских песника 20. века.63 
Тираж од чак 6 500 примерака свакако да је могао, нешто тако и да постигне. 

За разлику од међуратног периода, када су се поједине песме Десанке 
Максимовић у Чехословачкој превасходно појављивале на чешком језику, 
током шездесетих и седамдесетих година, ситуација се променила са појавом 
превода на словачки језик. Уједно, радило се о периоду, посебно у другој по-
ловини шездесетих година, током којег је постојала све већа културна сарадња 
Југославије и Чехословачке,64 уз практично стабилне политичке и страначке 
везе комунистичких партија. Такво стање било је између осталог потврђено и 
неколицином посета на највишим државним и партијским нивоима две земље, 
без обзира што су се такви сусрети више-мање увек одвијали под велом ослуш-
кивања реакција совјетске спољне политике.65 

58 Видети: „Mezinárodní setkání spisovatelů“, Rudé právo, 10. 6. 1964, ročník 44, č. 160, 1; 
„Mezinárodní setkání spisovatelů“, Rudé právo, 12. 6. 1964, ročník 44, č. 162, 4. 

59 Видети: Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom; Поповић, „Животопис Десaнке 
Максимовић. Песникиња душе Србије“.

60 Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 73. 
61 Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století, sestavili Irena Wenigová, 

Dušan Karpatský, (Praha: Československý spisovatel, 1966), 114–115. 
62 Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109. 
63 Snímky krajiny poezie, без стране.
64 Видети: Александар Илић, „Успомене, чињенице, упутства. Српско-чешка сарадња у 

раздобљу нормализације“, Од Мораве до Мораве II. Из историје чешко-српских односа. Od 
Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů, приређивачи Верица Копривица, Александра 
Корда-Петровић, уредник чешког дела Вацлав Штјепанек, (Нови Сад: Матица српска у сарадњи 
са Матицом моравском, 2011), 235–237. 

65 Видети: Ljubodrag Dimić, „Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine“, Tokovi istorije, 
3–4 (2005), 209–213; Jan Pelikán, „Návštěva Josipa Broze Tita v Praze v srpnu 1968“, Slovanské 
historické studie, 32, (2007), 139–144; Jan Pelikán, „Plzeňské, 13. pramen, sběr hub a naleziště uranu. 
Črta k mentalitě vůdců socialistického Československa a federativní Jugoslávie“, Од Мораве до Мораве 
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У том периоду (1966. године) појавила се на словачком језику збирка песама 
Десанке Максимовић Nech sa páči na výstavu detského maliara (Изволите на из-
ложбу деце сликара) у преводу Љубомира Фелдека (Ľubomír Feldek, 1936).66 Ова 
збирка у тиражу од 3 000 примерака била је посвећена деци уз врло занимљиве 
илустрације Живојина Ковачевића. Практично, била је то прва самостална збир-
ка песама Десанке Максимовић, која се појавила у преводу у Чехословачкој.67 

Врло брзо, већ 1968. године, уследила је нова збирка песама на словачком 
језику под насловом Láska a súcit (Љубав и саосећање) у издању издавачке куће 
Савеза словачких писаца.68 Радило се о избору поезије Десанке Максимовић у 
коме су се по одлуци уредника издања и преводиоца на словачки језик Витја-
зослава Хечка (Víťazoslav Hečko, 1919–1972) нашле неке од познатијих песама 
југословенске и српске песникиње, између осталих песме из збирке Тражим 
помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником, објављене првобитно 
на српском језику 1964. године,69 као и песме из других збирки: Мирис земље, 
(Београд 1958), Говори тихо, (Београд 1961) и Песме, (Београд 1965). Целу 
збирку пратио је поговор Душана Костића, везан за живот и стваралаштво 
Десанке Максимовић.70 Иако је тираж износио за то време релативно скром-
них 300 примерака, у том тренутку радило се о најобимнијој збирци песама 
Десанке Максимовић објављеној на словачком језику (такође и у поређењу са 
свим њеним ранијим делима, која су изашла на чешком језику), с обзиром да 
је споменута збирка обухватала више од 90 песама.71 

Управо у време, када се појавила споменута збирка песама под словачким 
називом Láska a súcit, дешавале су се неке од великих друштвено-политичких 
промена у Чехословачкој, почевши од смене партијског и државног руководства 
од почетка 1968. године, преко разних захтева за либералније социјалистичко 

II. Из историје чешко-српских односа. Od Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů, 
приређивачи Верица Копривица, Александра Корда-Петровић, уредник чешког дела Вацлав 
Штјепанек, (Нови Сад: Матица српска у сарадњи са Матицом моравском, 2011), 221–227; Милан 
Совиљ, „Писање листа Rudé právo о Јосипу Брозу Титу у важним моментима југословенско-
чехословачких односа 1945–1969“, Токови историје, 1 (2018), 142–150. 

66 Desanka Maksimovičová, Nech sa páči na výstavu detského maliara, preložil Ľubomír Feldek, 
ilustroval Živojin Kovačević, (Bratislava: Mladé letá, 1966). 

67 Уједно је у складу са правилима чешког и словачког правописа, презиме Десанке 
Максимовић промењено додавањем наставка – ová (ова), које служи, да би се разликовао род особе 
о којој се пише или говори. Тако је у преводу збирке песама из 1966. године, Десанка Максимовић 
уведена на насловној страни као Desanka Maksimovičová (Десанка Максимовићова). То је био 
случај и у споменутој збирци Snímky krajiny poezie из 1966. године, али и у неким каснијим 
издањима песама Деснаке Максимовић на чешком и словачком језику. 

68 Desanka Maksimovićová, Láska a súcit, preložil Víťazoslav Hečko, (Bratislava: Slovenský 
spisovateľ, 1968).

69 Видети: Ђорђевић, „Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971“, 202–203. 
70 Maksimovićová, Láska a súcit, 153–160. 
71 Исто, 7–152. Видети: Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109.
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друштво на пролеће исте године (у данашњој стручној литератури и јавном дис-
курсу се обично користи израз Прашко пролеће), па све до војне интервенције 
Совјетског Савеза и неколицине других земаља Варшавског пакта у августу 
1968, што је на крају вратило чехословачку државу и друштво под већу контролу 
самог Совјетског Савеза.72 Иако је готово немогуће истицати неку директну по-
везаност преведених и објављених дела Десанке Максимовић у Чехословачкој 
1968. године и након краха Прашког пролећа (коначне политичке промене и 
успостављање новог просовјетског руководства Комунистичке партије Чехосло-
вачке су се одиграле априла 1969. године) са политичком ситуацијом у тој земљи, 
могуће је бар покушати протумачити нека преведена дела и евентуално пронаћи 
извесну индиректну везу са тадашњим дешавањима у чехословачкој средини. 
Збирка песама Тражим помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником 
до сада се тумачила на разне начине,73 али исто тако њен ванвременски значај 
и ванпросторна вредност, могли су се огледати и у времену непосредно након 
настанка саме збирке и изван простора саме тадашње југословенске државе. 
„Дијалог“ који је песникиња водила са владаром о кривици и правди, о казна-
ма и опроштајима, као и о грешницима и правима,74 али исто тако „тражење 
помиловања“ од истог тог „владара“ за оне „људе на раскршћу... између Запада 
и Оријента... за људе који ником нису прави, јер јасно виде...“,75 могли су за 
евентуалног чешког и словачког читаоца имати извесну индиректну конотацију 
са ситуацијом у Чехословачкој управо у време када је део чехословачког друштва 
и ново, реформско државно и партијско руководство „тражило“ неки свој пут 
током Прашког пролећа у односу на Совјетски Савез, како је обично у то време 
истицано „у социјализам са људским ликом“.

 Са почетком периода тзв. нормализације (практично повратак уређења 
чехословачке државе и друштва из времена пре Прашког пролеће 1968. године) 
и њеним трајањем све до краја осамдесетих година, могуће је уочити неке друге 
мање промене, које су пратиле даље објављивање песама Десанке Максимовић 
у Чехословачкој. Песме из њене збирке Тражим помиловање нису се неко време 
преводиле и објављивале, али су зато биле заступљене неке друге. У избору 
дела тадашњих југословенских песника o стваралаштву за децу и омладину 
нашле су се 1975. године и три песме Десанке Максимовић у преводу Јиржија 
Вацлава Свободе (Jiří Václav Svoboda, 1924–1981), од којих је назив једне Bílá 

72 Видети детаљније о односима Југославије и Чехословачке у време Прашког пролећа: 
Jan Pelikán, Jugoslávie a Pražské jaro, (Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Togga, 2008).

73 Видети на пример: Blečić, Desanka Maksimović. Život praćen pesmom, 106–108; Десанка 
Максимовић, Тражим помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником. Интегрално 
критично издање, приредио Станиша Туњевић, (Београд: Задужбина Десанке Максимовић, 
Народна библиотека Србије, Чигоја штампа, 2005), 125–140. 

74 Maksimovićová, Láska a súcit, 127–151.
75 Исто, 150. Видети песму За људе који јасно виде: Максимовић, Тражим помиловање, 89. 
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vrána (Бела врана) узет и за део назива целог издања – Bílé vrány aneb pojďte si 
vymýšlet, pojďte si hrát (Беле вране или хајде да маштамо, хајде да се играмо).76

Након дужег времена, ка превођењу песама Десанке Максимовић, вратио 
се већ неколико пута споменути Ото Франтишек Баблер. У релативно крећем 
поговору, Баблер је истакао неке од биографских података Десанке Максимовић, 
али исто тако развој њеног стваралаштва од двадесетих година (када је између 
осталог преводио њене песме на чешки језик) па све до краја седамдесетих 
година, када се управо појавила збирка њених песама на чешком језику под 
називом Odkaz a jiné básně (Опорука и друге песме) 1978. године.77 У Другом 
светском рату и у последицама, које је тај рат оставио за собом, Баблер је видео 
прекретницу у стваралаштву Десанке Максимовић, које се развијало од прво-
битних песама прожетим личним доживљајима и касније општег карактера (у 
међуратном периоду) ка родољубивој поезији (након 1945. године).78 Баблер је 
том приликом такође истакао значај неких од мотива, које је Десанка Максимо-
вић користила у својој поезији и песмама а које су се нашле у саставу чешког 
издања Odkaz a jiné básně, као што су основна животна осећања људског по-
стојања (у песми Už nemám čas – Немам више времена), па преко неких трајних 
вредности међуљудских односа (у песми Slíbilas, že budeš věčná – Обећала си 
да ћеш бити вечна) све до биланса живота саме песникиње (у песми Odkaz – 
Опорука), к чему је доспела, како је нагласио чешки преводилац, кроз збирку 
песама Тражим помиловање.79 

Са веће временске дистанце данашњем пажљивом читаоцу би могло да 
западне за око неколико детаљу у вези са издањем ове збирке песама из 1978. 
године. Збирка је изашла практично као џепно издање поводом Међународног 
дана жена споменуте године, у време, када су жене у социјалистичкој Чехосло-
вачкој и Југославији имале много већа права, него што је то био случај, посебно 
са југословенским друштвом, у доба када је Баблер писао своје прве текстове 
о српским песникињама и између осталог о Десанки Максимовић скоро пола 
века раније. Назив издавачке куће би такође могао да привуче пажњу данашњем 
читаоцу. Радило се о Фабричком клубу Револуционарног синдикалног покре-
та Чешкоморавске Колбен-Дањек фирме у Бланску (Závodní klub ROH ČKD 
Blansko). У питању је била позната фирма за машиноградњу, која је до краја 
Другог светског рата била део великог Чешкоморавско Колбен-Дањек концерна 
са седиштем у Прагу. Иако је Револуционарни синдикални покрет (Revoluční 

76 Bílé vrány aneb pojďte si vymýšlet, pojďte si hrát, vybral a uspořádal Z. K. Slabý, ilustrovala 
Květa Pacovská, (Praha: Albatros, 1975), 19–20, 51–52, 169–170. 

77 Desanka Maksimović, Odkaz a jiné básně, vybral a přeložil O. F. Babler, (Blansko: Závodní 
klub ROH ČKD Blansko, 1978). 

78 Исто, 29–30. 
79 Исто, 31.
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odborové hnutí – ROH) створен непосредно након Другог светског рата као ма-
совна синдикална организација, по свом чланству и значају у друштву, постао је 
познатији тек након политичких и друштвених промена у Чехословачкој 1968. 
и 1969. године. Интересантно је да су песме југословенске и српске песникиње, 
која није имала додирних тачака са већ истакнутим променама у Чехословачкој 
изашле управо у издању једне фирме, која се бавила машиноградњом и то уз 
помоћ одељења политичке пропаганде споменутог предузећа. Према актуелном 
узајамном електронском каталогу књига свих чешких библиотека (Souborný 
katalog České republiky), издавачка кућа, која је 1978. издала споменуту збирку 
песама Десанке Максимовић, објавила је у периоду од 1970. до 1990. године 
(практично током трајања тзв. нормализције) укупно 24 књиге (што не мора 
да значи да је то био у то време и коначан број објављених наслова) и то углав-
ном збирке поезије и неколико публиција о примењеној уметности везаних за 
Чехословачку, али и за неке друге тадашње социјалистичке земље (Совјетски 
Савез, Југославију, Пољску). Према подацима из тог каталога, Ото Франтишек 
Баблер се појављивао као преводилац неколико књига поезије разних аутора.80 
С веће временске дистанце можемо претпоставити, да се радило о једној врсти 
пропагирања књижевног стваралаштва преко већих чехословачких државних 
фирми, које није неопходно морало да се везује за политичке прилике из 
времена тзв. нормализације, али су у најмању руку аутори, чија су дела тада 
објављивана, били из земаља, са којима је социјалистичка Чехословачка имала 
релативно добре односе.81 Уједно, радило се о једној врсти, условно речено, 
практичне издавачке делатности, која свакако није била примарна активност 
једног предузећа као што је била Чешкоморавска Колбен-Дањек фирма у Блан-
ску, али је служила тадашњим приликама и штампању одговарајућих брошура 
и публикација. За Међународни дан жена обично су радницама дељене књиге 
поезије као поклон и уједно знак пажње предузећа.82

У време када је социјалистичка Југославија већ полако, али сигурно за-
падала у своју политичку, друштвену па и економску кризу, у чехословачкој 
средини, која је и сама крајем 1989. године доживела велике политичке и 

80 Видети: Katalogy a databáze Národní knihovny ČR – Souborný katalog ČR, https://aleph.nkp.
cz/F/Q6465J94JXEGL5C33J2BMVQS5GGYEACBGEJ6B4IFANIAUVQDNY-34117?func=short-
jump&jump=000001 [24. 8. 2020]. 

81 О чехословачко-југословенским односима 70.-тих и 80.-тих година у време тзв. 
нормализације у Чехословачкој видети: Ondřej Vojtěchovský, „Jugoslávie a první fáze tzv. normalizace 
v Československu“, Dvacáté století–The Twentieth Century, 1 (2010), 13–38; Jan Pelikán, Ondřej 
Vojtěchovský, „Od Titova odchodu k Černěnkově smrti. Československo a Jugoslávie v první polovině 
80. let 20. století. Základní obrysy vývoje vzájemných vztahů,“ Slovanský přehled, 105, 2 (2019), 
223–275; Jan Pelikán, Ondřej Vojtěchovský, „Na konci cesty. Československo-jugoslávské vztahy v 
druhé polovině 80. let”, Slovanský přehled, 106, 1 (2020), 31–88. 

82 Hrdinová, Otto František Babler, 42. 
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друштвене промене са падом комунистичког режима, појавила се још једна 
песма Десанке Максимовић у преводу Лудјека Кубиште (Luděk Kubišta, 1927) 
и Ирене Венигове на чешком језику – Gračanico… (Грачаница). До одређене 
мере, назив ове публикације, где су се поред Десанке Максимовић, нашле не 
само песме других српских песника, који су живели и стварали у 20. веку, али 
и раније,83 већ и историјске студије и поједини историјски извори,84 могао је да 
ослика и једну од актуелних тема тадашње југословенске државе и друштва – 
Косово и Метохију. Збирка песама, историјских студија и објављених извора 
под називом Co se stalo na Kosovu rovném (Шта се догодило на Косову равном) 
из 1990. године била је уједно и једна од последњих на чешком језику, где се 
појавило име Десанке Максимовић још за њеног живота.85 

Чехословачка штампа је повремено спомињала неке од битнијих животних 
јубилеја Десанке Максимовић,86 али исто тако у скромном облику и њен одлазак 
са животне и професионалне позорнице. Вести о њеној смрти 11. фебруара 1993. 
године пратили су углавном краћи текстови у чешким књижевним часописима. 
Тако је у часопису Tvar (Облик) изашао чланак на чешком језику списатељице 
Анђелке Милојковић посвећен животу и стваралаштву Десанке Максимовић уз 
истицање податка, да је позната песникиња рођена крајем 19. и да је преминула 
крајем 20. века, спајајући на тај начин, како је истакла ауторка овог некролога, 
цео један век љубављу. У свом чланку под називом Láskou spojovala staletí 
(Љубављу је спајала векове), Анђелка Милојковић је нагласила да је Десанка 
Максимовић била не само најзначајнија српска песникиња 20. века, већ и да 
је постојала повезаност њеног стваралаштва са чешком и словачком средином 
(пре свега кроз истакнуте збирке песама, односно антологије из 1929, 1966. и 
1978. године).87 

Већ споменути чешки недељник Literární noviny објавио је у истој години, 
када је Десанка Максимовић преминула, у оквиру своје рубрике Literární výročí 
(Kњижевне годишњице) кратку информацију да је на дан 16. маја 1993. пре 
„95. година рођена српска песникиња и прозаистка..., чију песму Крваву бајку, 
посвећену стрељаним гимназијалцима у Крагујевцу за време Другог светског 

83 Биле су објављене на пример песме Симе Милутиновића Сарајлије, Вука Стефановића 
Караџића, Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја, Лазе Костића, Милутина Бојића, Милана 
Ракића, Алексе Шантића, Васка Попе и многих других. 

84 Од историјских студија, били су преведени текстови историчара Радета Михаљчића и 
Радована Самарџића, док су такође били објављени бројни историјски извори и одломци из 
старих публикација (на пример белешке и писма о Косовском боју, делови из житија деспота 
Стефана Лазаревића од Константина Филозофа из 1431, или пак исечак из Краљевства Словена 
Мавра Орбина из 1601.). 

85 Co se stalo na Kosovu rovném, vybral a uspořádal Dušan Karpatský, (Praha: Odeon, 1990). 
86 Dorovský, „Láska žádá o milost“, 109.
87 Andjelka Milojkovićová, „Láskou spojovala staletí (Za největší srbskou básnířkou XX. století)“, 

Tvar, 8. 4. 1993, ročník 4, č. 14, 2. 
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рата, зна у њеној домовини свако дете“.88 Исто тако, аутор ових редова, истакао 
је да јој чешка средина није посветила довољно пажње, осим превода Оте Фран-
тишка Баблера и збирке песама под називом Odkaz из 1978. године.89 Евидентно 
је да је аутор ових кратких информација превидео збирке песама, које су након 
Другог светског рата изашле на словачком језику, као и неколицину песама на 
чешком језику у међуратном периоду. 

Након смрти Десанке Максимовић, у време када су се уместо Чехосло-
вачке појавиле две самосталне земље – Чешка Република и Словачка, њена 
дела су опет добила на значају са новим, иако не толико бројним преводима. 
Обимна антологија модерног српског песништва појавила се 1996. године под 
називом Nekonečný modravý kruh. Antologie srbské moderní poezie (Бесконачни 
плавкасти круг. Антологија модерне српске поезије), где је своје место нашло и 
неколико песама Десанке Максимовић, уз више од 70 других аутора.90 Један од 
преводилаца тих песама, већ неколико пута споменути Иван Доровски (уз њега, 
песме Десанке Максимовић је превела и Дагмар Доровска – Dagmar Dorovská, 
1938) написао је дужи предговор, где је између осталог истакао и име Десанке 
Максимовић, као и раније преводе неких њених песама.91

Једна од (за сада) последњих познатих збирки Десанке Максимовић 
објављена на чешком језику представља већ споменута публикација под називом 
Žádám o milost (Молим за милост) из 1998. године, коју је уз преводе песама 
приредио Иван Доровски.92 Он је уједно аутор предговора, који је насловио 
Láska žádá o milost (Љубав моли за милост), где је приказао књижевни пут по-
знате југословенске и српске песникиње, као и у кратким цртама њене песме 
и издања на чешком и словачком језику.93 У овој збирци, нашле су се већ неке 
од раније преведених и објављених песама на чешком језику и то управо од 
стране самог Ивана Доровског, као и неке од песама из збирке Тражим поми-
ловање, али исто тако и песма Krvavá pohádka (у оргиналу Крвава бајка). Како 
је у предговору Доровски истакао, цела збирка песама објављена поводом 100. 
годишњице рођења песникиње, представљала је уједно „малу отплату дуга, који 
чешки преводиоци имају према делу Десанке Максимовић“.94

У данашње време могли бисмо само претпоставити, у којој мери су поједи-
не песме могле имати већег одјека у некадашњој Чехословачкој, и то пре свега 

88 D. K., „Literární výročí“, Literární noviny, 13. 5. 1993, ročník IV, 15. 
89 Исто.
90 Nekonečný modravý kruh. Antologie srbské moderní poezie, sestavili a údaje o autorech napsali 

Ljubiša Điđić a Ivan Dorovský, (Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996).
91 Исто, 8. 
92 Desanka Maksimovićová, Žádám o milost, vybral, přeložil a úvod napsal Ivan Dorovský, (Brno: 

Masarykova univerzita ve spolupráci se Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice, 1998). 
93 Исто, 3–13. 
94 Исто, 13.
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оне, које су се појављивале у доба битнијих државних и друштвених промена. 
Без обзира на чињеницу, да велики број песама Десанке Максимовић никада 
није преведен на чешки и словачки језик, остаје забележено, да су неки од 
њених познатијих и значајнијих радова ипак угледали светлост дана у чешкој 
и словачкој средини, временом „кореспондовали“ са тим срединама и њеним 
читаоцима, трагајући „за помиловањем“ и „спајајући љубављу векове“.
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Summary

Milan Sovilj, PhD

In search of absolution: Reflections of Desanka Maksimović’s work in  
Czech and Slovak social contexts

A large number of papers have been written on the famous Yugoslav and Serbian 
poetess Desanka Maksimović (1898–1993), mostly in literary and scholarly form, and they 
were mainly published in Serbia. However, her rich creative opus and published poems were 
not related exclusively to Serbian literature, that is, during a larger period 20th century for the 
Yugoslav cultural context. They had already won over audiences in other countries, primarily 
through translations into other languages. This also referred to the Czech and Slovak milieu. 
Czech and Slovak audiences could read some of her first verses translated into Czech as 
early as 1926. Maksimović even stayed in contact with some of the translators, as evidenced 
today by the preserved correspondence in one Czech archive. Although it would be very 
difficult to find a connection between the translated and published poems by Maksimović 
and the political situation in Czechoslovakia at the time, some of them just seemed to have 
appeared during very difficult times for the Czechoslovak state and society. Maksimović has 
often been connected with the participation of the Yugoslav delegation at the international 
congress of Penn clubs in Prague at the end of June 1938, at the time when the so-called 
Sudeten Crisis had already become a current problem in Czechoslovakia, so a presence of a 
foreign representative (regardless of their capacity) could have been as a sign of support for 
the then Czechoslovak leadership with regard to Nazi Germany. Maksimović’s poems were 
also being translated after the Second World War, not only into Czech but also into Slovak. 
Some of her most famous poems from the collection I seek absolution were included in the 
collection of poems translated and published in the Slovak language – Láska a súcit (Love 
and Compassion) in 1968, precisely at the time when some of the major political and social 
changes were taking place in the Czechoslovak state and society, expressed through a series of 
rather liberal reforms, defined as the Prague Spring. The discussion which Maksimović held 
in her poems about „people at the crossroads ... between the East and the West“, about guilt, 
justice, as well as punishment and forgiveness, could have had an indirect connection with 
the situation in which Czechoslovak society, the new reformist party and the state leadership 
found themselves with regard to the Soviet Union. Based on the analysis of the translated 
poems by Maksimović into Czech and Slovak from 1926 until the end of the 20th century, 
with the help of the few archived documents, as well as the press and the relevant literature 
of the time, the here presented paper could offer a view on this famous poet’s work and its 
reflections in the Czech and Slovak social contexts.

Keywords: Desanka Maksimović, poems, reflections of the work, Czechoslovakia, 
Yugoslavia, 20th century.


