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Михољско лето Десанке Максимовић 

Сваке године се о Михољдану, у организацији општине Ваљево, Ваљевске 
библиотеке и Задужбине Десанке Максимовић из Београда, у Бранковини 
одиграва традиционална културна манифестација под називом “Михољско 
лето Десанке Максимовић”. 

У време јесење плодности, свеопштег природног зрења, сеоског обиља и 
берићета, у доба дечјег поласка у школу, врши се и једно својеврсно духовно 
зрење и де чје сабирање у аркадијској Бранковини, духовној и митској 

постојбини велике српске песникиње. Бранковина је тада једино место на свету у коме се 
може говорити о много чему о чему се иначе нигде не говори. О поезији, о музици, о љубави, 
о птицама, о деци, о души, о Србији. О много чему што је велика песникиња знала. А знала је 
Десанка Максимовић путању и себру и цару. Знала је “и којом стазом ко ићи мора/да не дође 
до судара” (О хијерархији). 

Знала је Десанка и да једина права хијерархија, једини истински поредак у свету мора да по 
чива на дечјем заносу и на дечјој невиности. Знала је и колико су код Срба све хијерархије 
одвајкада побркане. Да ли је, међутим, могла знати колико ће нам, данас и овде, недостајати 
њен младалачки глас, тајни код за пролазак кроз посвећене двери детињства, које је 
песникиња тако љубоморно бранила до краја свог дуговеког трајања? Знала је Десанка 
Максимовић да је певати поезију исто што и певати о безлобивости и љубави. Да ли је знала 
Десанка Максимовић да никада нисмо били дефицитарнији са овим осећањима него данас, 
када нам се под фирмом транзиције потурају разни видови обезлич авања људске 
индивидуалности и обезљуђивања људскости? Да ли је могла знати колико ће нам 
недостајати њена вера у благост и толину људске речи, у немушти говор природе, у песму 
душе, у поезију? 

Знала је Десанка Максимовић да је плодна и берићетна само настањена земља. Стога је од 
цара Душана и тра жила помиловање “за земљу убогу куда војска прође”. За земљу која ће, 
обезљуђена, постати пусто и безгласно станиште демона. Песникиња ће молити цара и “за 
бранковинску посну иловачу / као мак црвену после кише, / Михољско лето Десанке 
Максимовић 31 за необрађену земљу крај пута, / у сабљич ици и драчу...“ (За бранковинске 
сељаке). Да ли је међутим, могла знати Десанка Максимовић до које ће мере испошћена 
земља бити Србија данас? И колико ће она бити огледало за свакога од нас, понаособ? Знала 
је Десанка Максимовић да јој је песничка дужност да у исповедном исказу копа лагуме 
поезије испод небеског свода времена, да отвара зазидане прозоре језика на кули вавилонској. 
И да јој је привилегија то што ће, као бабица, заједно са паганским боговима и божицама, 
бити у прилици да посредује у порађању речи (Рађање песме). Да ли је могла знати колико ће 
нам, данас, у Србији, недостајати ове порођајне муке? 

Знала је Десанка Максимовић да, певајући о љубави, проговори и о човековом духовном 
изгнанству, оличеном у усамљености, као горком метафизич ком искуству савременог човека. 
Знала је, или је барем веровала, како је свака права песма својеврсни именослов, посвећен 
драгим људима и неповратно минулим тренуцима. Или је задужбина. Место за одмор онога 
који је вазда странац, ни ту ни тамо, и који се упустио у путовање за које никакав пасош, ни 
царински прелаз, нити граница нису потребни. Знала је Десанка Максимовић да смо ми, 
људи, само кратковеки пролазници на овоме свету, кукавни подстанари, стално приправни за 
пут, ве чито на опрезу, са пртљагом ситних интереса и запретаних страсти. Надамо се 
повратку, а никуда нисмо ни по шли. Да ли је знала и да ће митска Ничија земља постати наш 



усуд и на ша једина извесност? Знала је Десанка Максимовић, и певала је о томе, да је човек 
измештен из природе сам у себи располућен, без вере, без наде, без ослонца. Дефектни су и 
небо у које упире поглед (“без уточишта”) и земља на коју се наслања (“и у њој беспомоћне 
кости”). 

Знала је да су без идентитета модерни људи потрошачке технократије обични зомбији, 
љуштуре без душе, форма без твари, ни живи ни мртви. И зато је певала до краја, упорно, 
бесомучно, из све снаге. Због свега. Или упркос свему. Знала је, умела је Десанка 
Максимовић да буде изразито модерним песником, а да истовремено о традиционалним 
песничким темама пева на традиционалан начин. О, врло добро је она знала, одлично је 
наслутила процес који је парадигма нашег доба, симбол постисторијског времена, 
најпродаванији “бренд” потрошачке епохе у Србији. Процес транзиције којим ћемо означити 
својеврсно раздуховљење савременог човека, његову ужурбану сувопарност, свесно 
лишавање времена зарад брзине, мита зарад историје, а историје зарад привида историје или 
протоисторије. 

Знала је Десанка Максимовић да певајући о себи и о своме народу бележ и време које 
неповратно нестаје, које више нема свежине нити снаге да се митски у себи циклично 
обнавља (Летопис Перунових потомака). Знала је да опева и лишавање човека бо жанске 
промисли, очовечење Бога и обезбожење човека, ништење и паганских и хришћанских 
принципа у једином божанству савремене цивилизаци је, богу – новцу. Знала је да модеран 
свет ради на процесу антропоморфизовања једног света у име човека, а без човека. Знала је 
да надомештења нема. Нема искупљења. Нема ни новог човека. 

Знала је Десанка Максимовић да означи природу и наброји последице процеса у коме ће 
модеран човек 20. века остати и без Бога и без историје. А без Бога и без историје модеран 
човек је само слабашни наговештај човека. Показала је Десанка Максимовић како се 
отклањањем људскости из Бога врши разбаштињење Бога у човеку. Али је ипак певала и о 
једноме и о другоме. Сваке године се, дакле, у Бранковини о Михољдану организује 
традиционална културна манифестација под називом “Михољско лето Десанке Максимовић”. 
Бранковина је тада престоница поезије. Ако ни због чега другога, оно због онога што је 
песникиња знала. А знала је песникиња да се нигде наћи не може приличније место за 
разговор о поезији него у Бранковини, у овом природном амфитеатру поезије, резонатору 
птичјих, биљних и људских гласова. Михољдан је, веле етнолози, празник који народ светкује 
12. октобра. 

Занимљиво је да овај празник не познаје хришћанског свеца – патрона породице под овим 
именом, нити црква убраја михољске задушнице у свој календар. С обзиром на потребитост 
да црква пронађе патрона овоме празнику, не би било лоше да га заснује на мотовилу 
песничких мотива Десанке Максимовић. Због свега што је велика српска песникиња знала. И 
што, упркос томе што је знала, није престајала да пева. До краја. 


