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Увод у каталог
Библиотека Матице српске, поводом 150 година од рођења Јована Дучића
(1871–1943), српског песника и дипломате, приређује изложбу са циљем да
представи, на основу грађе из фондова Библиотеке Матице српске и Матице
српске, живот и дело Јована Дучића, личности по много чему особене, не само
у оквирима српске књижевности и дипломатије.
Попут других наших дипломата књижевника из тог времена, прве половине двадесетог века, Јован Дучић је, упоредо са дипломатском каријером, стварао и своја књижевна дела. Будући да је оставио снажан траг у свету политике и
књижевности, његов живот сведочи о важним догађајима из српске историје и
културе прве половине двадесетог века, као и о дешавањима у Европи и ван ње,
имајући у виду да је неко време боравио и деловао и у Сједињеним Америчким
Државама. Тешко је рећи колико је Јован Дучић дипломата утицао на Јована
Дучића књижевника, али је свакако значајно пратити како се ти животни токови преплићу у једној личности.
Изложба о Јовану Дучићу илуструје та два тока живота и рада нашег истакнутог писца и дипломате, посредством архивалија, писама, фотографија,
песниковог дела и литературе о њему. На изложби је приказана грађа из фондова Библиотеке Матице српске (БМС) и Рукописног одељења Матице српске
(РОМС).
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ЛИРСКА АУРА ЈОВАНА ДУЧИЋА
Јован Дучић је у српско песништво ушао средином 80-их година 19. века, тачније
1886. године. Објављујући по часописима он је релативно брзо стекао име и углед, тако
да је прва збирка Пјесме (Мостар, 1901) дошла као потврда већ, у извесном смислу,
проверених вредности. Његов одлазак на студије у Женеву (1899–1906) и потпуније
упознавање са пре свега француском, али и уопште западном књижевношћу и културом, довешће до потпуног поетичког уобличења његовог дела у знаку парнасизма и
симболизма. Већ збирка Песме (Београд, 1908), а потом и Песме (Београд, 1911), сасвим потврђују освојене поетичке мене, али дефинитиван избор и изглед сопственог
песничког опуса Дучић ће установити сачињавањем својих Сабраних дела (1929/30).
Поезију Јована Дучића какву данас, по правилу, имамо на уму, представља управо та,
пробрана и дотерана целина коју песник сматра својим коначним песничким делом и
коју је допунио својом последњом збирком Лирика (1943), са којом је и у хладни гроб
легао.
Мајстор форме, Јован Дучић поставио је брилијантне стилске стандарде. Његов
језик, на којем се повремено могао препознати отисак француских узора, има чврсте
картезијанске темеље који обезбеђују јасноћу и разговетност излагања, чак и кад је у
питању нежна лирска магма или најтежи метафизички проблем. Углађеног исказа и
пробране лексике, песник систематски елиминише стилске огреботине попут брутизама, дијалектизама, провинцијализама, архаизама, а поготово турцизама и свих трагова
Истока у српском језику и култури. Исто тако, Дучић је несклон свим оним поступцима, попут звучних поигравања, игре речима, параномазије, каламбура и других фигура које расипају смисао по семантичким тривијалностима и акциденталијама. Дучић
је конституисао класични стил српске модерне књижевности. Са њим је мисао, одиста,
пропевала. А како он не стоји на почетку већ усред јаког традицијског низа, који чине
српски песници од Кантакузина, Стерије, Његоша, Змаја, Лазе Костића, преко Ракића,
Диса, Пандуровића, Настасијевића, па до Попе, Павловића, Миљковића, И. В. Лалића,
Радовића и других, можемо рећи да је са њим мисао пропевала на другачији, особен
начин, и то пропевала с изузетним сјајем који је осветлио како потомке, тако и претке.
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И још – са њим је песнички модернитет поставио снажан, светао оријентир у беспућима времена којима лута српски језик. Напросто, српско се песништво без овог песника
више не да замислити.
Дучићево песништво испољава се као специфична енергија целине. Реч је о песнику врло уједначеног дела, песнику са приличним бројем веома добрих, чак изузетних песама, али и песнику великих, крунских остварења, оних која су у стању да једном синтетичком визијом осмисле разноврсне аспекте читавог поетског универзума.
Ми немамо бољег песника који сведочи како мисао има велику моћ, а још већу
немоћ. И немамо песника који тако јасно предочава свет чија се материјалност почела
растакати и губити, али чија се рационалност хтела очувати. Свет је, дакле, стао да
губи своју супстанцу, али се у том губљењу почела указивати једна дубља стварност
коју, по Дучићу, само мисао може да посведочи. Јован Дучић велики је песник смислотворац, који је песништво примарно разумевао као уношење поретка у хаос реалитета, као изградњу смисла у свету којем смисао, наизглед, и није нужан. У свету хаоса
само песник, тај творац који стоји одмах уз Бога, може да производи смисао. Јован
Дучић је остварио и специфичан песнички подвиг. Усред културе која се непрестано
задовољавала осредњошћу, културе која није умела да поштује снажне индивидуалности и која је врло наклоњена популистичким пројектима, усред културе склоне јаким
прагматичким захтевима и свођењу универзума на социјалну димензију, усред једне
не само неподстицајне већ и дубоко фрустрирајуће ситуације, он је успео да зацрта и
реализује лични песнички пројекат који далеко превазилази оквире сопственог простора и времена.
Дакако, Дучић је плаћао обол и своме простору и времену, али га је плаћао више
него достојанствено. И кад је одговарао на питања која је наметао тренутак, кад је, примера ради, писао патриотску поезију, он је – без обзира на већу или мању успешност
коначног резултата – непрестано чувао свест о питањима која су изнад времена. Отуда
је та поезија колико патриотска толико и метафизичка. Ма колико то не било видљиво
из структуре самих песама, с обзиром на то да су оне, по правилу, чврсто монолошки
компоноване, Дучићев таленат је по својој природи ипак дијалошки. Истина, његова
представа о Другом релативно је сужена па његова поезија носи трагове изворног, још
увек незамореног логоцентризма... Али његова дијалошка природа се, ипак, открива
– на једном релативно ограниченом простору. Реч је о његовом опредељењу за циви-
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лизацијску Другост, за изазове Запада, француске културе, Медитерана, Јадрана и Дубровника, за љупки и хедонистички 18. век, док је хотимично потирао изазове Истока,
Турске, ислама, као и искључивости домаће традиционалне културе. Дучић се, дакле,
определио за оно што му је, по природи ствари, било ускраћено, определио се за Друго
као за своје, за страно као за домаће. Али, таквим опредељењем он није издао ни себе
ни своје домаће корене. Само је допустио да се, кроз сучељавање и дијалог, оно изворно његово и домаће појави негде из дубина, не сасвим очигледно, већ скривено, тако
да је изазовима Другог успео да изузетно обогати културу која се с опасном страшћу
почела везивати само за националну традицију. Дучићева дијалошка природа испољила се, дакле, у једном специфичном, за круте традиционалисте чак необичном, па и
неприродном виду.
Након Дучића одиста не треба бити Дучић. Оно, међутим, што треба покушати,
то је поновно истицање неопходности песничког подвига и тежње ка савршенству. Тај
подвиг ћемо најприродније и најдостојанственије остварити ако се у дубокој тишини,
тамо негде иза свих разлика, поклонимо сјају лирске ауре Јована Дучића и ако, након
тога додира с вечношћу, останемо при ономе што јесмо. Поновити Дучићев подвиг данас, то не значи личити на њега. То заправо значи бити у дослуху с њим на начин који
се несвиклом оку не даје тако лако. Уосталом, додире аура готово нико и не примећује
– након таквога додира физички лик се не мења: лик остаје исти, мења се само његов
сјај.
Иван Негришорац
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Размимоилажења у вези са животом и делом
Јована Дучића, песника, књижевника и дипломате,
почињу већ у вези са годином његовог рођења. По
једнима, Дучић је рођен 1871. године, по другима
1872. године, а понегде се помиње чак и 1869. година.
Оригинална црквена документа о рођењу будућег песника и дипломате нису сачувана, али је,
у Дучићевој заоставштини, сачуван документ насловљен као Увјерење (на којем је песниковим рукописом исписано Моја крштеница), с потписом
требињског пароха, проте Владимира Јовановића,
датирано с 8. априлом 1938. године, у којем се
каже: ... да је Јован Дучић законит син српско-православних родитеља: Андрије Дучића и Јоке рођ. Сушић
– рођен у Подгливљу код Требиња, дана 15. фебруара
1874. год...
Сам Дучић ће касније тврдити да потиче од
2. Увјерење о датуму Дучићевог
чувеног рода Владиславића, будући да је Дука Вларођења, БМС III 459279
диславић, од кога су настали требињски Дучићи, по
свему судећи био рођени брат знаменитог дипломате на руском двору, Саве Владиславића Рагузинског, о коме ће и сам Дучић писати.
Велики брег Леутар који се диже изнад мог родног Требиња, као модро платно између неба и земље, носи илирско или грчко име по речи елефтерија, што значи слобода. Са
овог се брега види по ведром дану, преко мора које је у близини, обала Италије. Тај велики
видокруг није био без утицаја на мој завичај и његове људе...1
Песников деда имао је пет синова и три кћери. Јован је рођен у браку Јоке, рођене Сушић, и Андрије Дучића. Отац Андрија био је трговац у Требињу, учесник Херцеговачког устанка 1875. године, кад је и рањен. Дучићевој мајци ово је био други брак.
1

Јован Дучић, Jутра са Леутара, Београд, Беокњига, 2003, стр. 8.
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Из првог брака, са Шћепаном Глоговцем, имала је двоје
деце, Риста и Соку. Из брака са Андријом Дучићем, имала је ћерку Милу и сина Јована.
За време устанка Јока је с децом избегла у Дубровник. Након пропасти устанка 1876. године, Андрија се
придружио породици у Дубровнику, али 1878. године
умире од запаљења плућа.
После аустроугарске окупације БиХ, Јока се с децом враћа у Требиње, где Јован завршава српску основну
школу и 1884. с мајком прелази у Мостар код полубрата
Риста Глоговца, трговца. Ту је учио трогодишњу трговачку школу и помагао полубрату у послу. У то време, своју
прву песму „Самохрана мајка” објавио је у сомборском
Голубу (1886), а у истом часопису и свој први превод.
3. Дучићева мајка Јованка
БМС III 459279

4. Песма „Самохрана
мајка”, часопис Голуб,
1886.
Патронат 10884
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Године 1887. покушаће да штампа песме
у новосадском Невену. Објављивање песама у
овом часопису представљаће подстицај за младог песника. Затим ће се његово име наћи и у
часописима Босанска вила и Нова Зета.

5. Босанска вила, 1900.
Патронат 11755

Године 1890. наставља школовање у Сарајеву, где
је завршио прву годину Учитељске школе, а наредне две
године Препарандију у Сомбору, где је јуна 1893. године
положио јавни испит о учитељској способности.

6. Песма „У пролеће”, Сомбор, 1892, рукопис аутора
РОМС М.3.953
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Исте године, у панчевачком Веснику, објавио
је своје прве књижевнокритичке прилоге (приказ
књига песама Риза-бега Капетановића и Радована
Кошутића) и своју прву приповетку „Браћа”. Од јесени 1893. године радио је као учитељ Српске основне школе у Бијељини.
У Бијељини је, на Светог Саву, 1894. године,
упознао Магдалину (Магду) Живановић, тек свршену ученицу Трговачке школе, која је том приликом
говорила стихове из Змајеве песме „Светли гробови”. Њихова љубав биће обележена различитим
препрекама.
У мају 1894. године, као један од најзапаженијих националних радника, Дучић је постао жртва
прогона аустроугарске власти. Полиција је извршила претрес његовог стана и нађене су две песме („Ој,
Босно” и „Отаџбина”) на основу којих је оптужен за
сметање јавног мира и реда.

7. Јован Дучић, из учитељских
дана у Бијељини, БМС III 459279

Мученице света!...
Пркосећ’ бури грдних вјекова
Што т’ зимом бију чаробну груд,
Ти сносиш терет ропских окова,
Ти сносиш судбу и удес худ...
(„Ој, Босно”)
Не трза те ужас бједе, нит те трза ужас рана,
Мирно спаваш мила мајко, тешким санком успавана.
Зарудеће љепша зора, љепшем добу сванут дани...
(„Отаџбина”)
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Решењем Земаљске владе у Сарајеву, од 10. јула 1894. године, разрешен је дужности учитеља и забрањује му
се вршење учитељског позива у српским
школама у Босни и Херцеговини. У јесен 1894. године, ипак је нашао учитељски посао у Житомислићу, али у јануару
следеће године опет је саслушаван. Током боравка у манастиру, дописиваће се
свакодневно са Магдалином.

8. и 9. Писмо Магдалини Живановић – жеља адресанта
да добије стипендију ради школовања у Грацу,
Мостар, 4. септембар 1894.
РОМС 53.899
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10. Писмо Магдалини
Живановић, Мостар,
4. септембар 1894,
РОМС 53.899

Мила Маго,
Чудно ти је како могу у манастир. Богме и ја се чудим па ето издржах некако двије
недеље. Некад ми је необично да полудим, а некад ми је међу овијем пустијем ћелијама
тако пријатно. Кад се сјетим тебе и ђачкијех дана необично ми је тад, али кад помислим на муке које сам пропатио све до скоро, сада ми је овдје веома добро. Људи су створени да трпе, а који није кадар ништа поднијети, тај и није ни за шта. Најгоре ми је
што немам нигдје никога. Калуђери нису често у манастиру, негдје се разиђу, а тад ми је
боље. О, да знаш како су то несносни људи. Несносни су и мрски људи, чудо божје. Човјек
пред њима не може ниједну, ни паметну, ни искрену рећи. Архимандрит ме пази, даје ми
по чашицу ракије, али глуп је јадан као поноћ. Ето, то ми је друштво.
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У другом писму, почетком јесени 1894. године, планирајући да иде у Грац или
Беч да учи филозофију, Дучић пише Маги:
... ја бих ову годину, Маго моја, морао ићи на страну. Знам да те ријечи ове по срцу
парају, то може бити да ћеш од сад промијенити свој мирни живот и окренути – по
старом... Ти губиш мене за ову годину, а ја губим тебе и многе друге пријатности. Филозофија траје 4 године и тад постајем професор, али не као они на Трговачкој школи, него
на већим школама. Ја бих и требао да изучим то јер то би била за ме највиша срећа, али
ради тебе и то ћу напустити. Учићу то само до ферија, а на ферије полагаћу онај испит
у Загребу те тражити одмах мјесто гдје било. Онда ће све лакше ићи... Дакле, Маго моја,
година је по сриједи – најмање година. То ти кажем да знаш, а оно друго не треба ваљда
да ти говорим... Годину дана треба чекања. Можеш ли ти чекати мене, или желиш ли
поћи за другог, то ти знаш...
Како је претходно објављивао у Голубу,
Јавору, Босанској вили, Стражилову и другим
часописима који су излазили у Аустроугарској
монархији на српском језику, 10. октобра 1895.
године из Мостара пише Милану Савићу, песнику и преводиоцу, једном од најзначајнијих
српских интелектуалаца и најутицајнијем човеку у Матици српској, желећи да објављује и у
Летопису Матице српске, књижевном часопису на највећем гласу међу Србима.

11. Јован Дучић, 1895.
БМС III 459279
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12. Јован Дучић, млади песник
БМС III 459279

13. Писмо Милану Савићу – тражење мишљења о својој
поезији, Мостар, 10. октобар 1895.
РОМС 799
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14. Писмо Милану Савићу о сарадњи у Летопису,
Мостар, 18. јун 1896.
РОМС 800

Милан Савић се прихватио да пријатељским примедбама поправи Дучићеве „Јесење елегије”. У писму од
28. децембра, Дучић се захваљује на примедбама Милану Савићу и почетком 1896. године, у трећој свесци Летописа Матице српске, наћи ће се и Дучићева поезија.

15. Дучићеве „Јесење елегије”,
Летопис Матице српске, св. 3, 1896.
П II 951

19

16. Писмо Милану Савићу о сарадњи
у Летопису, Мостар, 10. март 1897.
РОМС 794

17. Писмо Милану Савићу о сарадњи
у Летопису, Мостар, 29. март 1897.
РОМС 792

Што се тиче исправака у мојим елегијама, ја се потпуно слажем с Вама, пише
Дучић у писму Милану Савићу. Ваше примједбе врло су ме пријатно изненадиле и хвала
Вам на онако топлој пажњи; а према тим примједбама изволите, молим Вас, исправити онако како унапријед рекосмо, јер ја радо пристајем. И ако је могуће само јавите ми
којом приликом да ли ће елегије у Љетопис ући са наградом макар и незнатном.
Вијест да је Љетопис дошао у Ваше руке, веома је обрадовала овамошње његове
читаоце. Увјерени смо да ћемо у Љетопису имати сада оно што ће моћи да подичи и
Матицу и нашу лијепу књижевност. Нек Вам је сретно!
(Из писма Милану Савићу, Мостар, 28. децембар 1895, РОМС 795)
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18. Писмо Милану Савићу о сарадњи у Летопису, Мостар, 4. мај 1897, РОМС 601

19. Писмо Милану Савићу о штампању својих песама у
Летопису Матице српске, Мостар, 12. мај 1896.
РОМС 793
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20. Писмо Милану Савићу о уредништву листа Зора,
Мостар, 18. децембар 1897.
РОМС 798

Поред Новог Сада, Мостар је, такође, у то време значајно српско национално средиште. Дучић је
у Мостару био учитељ од 1895. године. Био је 1896.
године један од покретача књижевног часописа Зора,
листа за забаву, поуку и књижевност, и потом постао
члан Редакцијског одбора. У Зори је објавио прве преведене стихове из немачке лирике, што је почетак
његовог преводилачког рада. Афинитет преводиоца
може указивати на афинитете песника Дучића – преводи Пушкина, Алфонса Додеа, Љермонтова, Меримеа, Хајнеа.

21. Часопис Зора
Патронат 10716
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22. Мјесечно извјешће учитеља Јована Дучића,
Мостар 1898.
БМС III 459279

Од 1898. године заменио је Светозара Ћоровића на месту другог уредника, а од
почетка 1899. сам је уређивао часопис.

23. и 24. Писмо Аркадију Варађанину о свом уредниковању у часопису Зора,
Мостар, 14. децембар 1897, РОМС 15.911
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Аркадију Варађанину, уреднику Женског света, крајем 1897. године пише:
Одступањем досадашњег другог уредника Зоре, мог пријатеља г. Ћоровића (Светозара) од даљег уређивања листа, пала је та дужност сада у дио мом другом пријатељу г.
А. Шантићу и мени. Од нове године, већ с првим бројем почиње лист Зора излазити под
редакцијом нас двојице.
Јављајући Вам то по колегијалној дужности, молим Вас да изволите за лијепи свој
Женски свет примити овај приложак, који, ако је могуће, молимо да уђе у јануарски број.
Са српским поздравом и одл. поштовањем
Јован А. Дучић
У Зори објављује стихове, критике,
пише о сликарима и уопште о догађајима
из културе. О већ изграђеном књижевном
укусу говори позитивна критика о приповеткама Ива Ћипика, Приморске душе,
као и о Изабраним пјесмама Силвија Ст.
Крањчевића.

25. Светозар Ћоровић, 1900.
Часопис Босанска вила
Патронат 11755
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26. Часопис Зора, уредник Јован Дучић
БМС III 459279

27. Писмо Милану Савићу – задовољство повољном
оценом своје поезије, Мостар, 25. јануар 1899.
РОМС 796

У фебруару 1899. године ухапшен је, заједно с Ћоровићем, потом и отпуштен из
школе. Мостар је, с једне стране, средина у којој се осећа пријатно, а с друге стране
средина која не дозвољава будућем кнезу песника да се развија до оних граница до
којих сам осећа да у свом развоју треба да иде.
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У лето 1899. године одлучио је да, уз помоћ пријатеља и са минималним средствима, настави школовање у иностранству.
Своје намере о одласку у Женеву, Дучић износи у писму упућеном из Швајцарске, Милану Савићу, датираном 24. јула:
Јављајући Вам се из Швајцарске, уверен сам да Вам правим неочекивано изненађење,
а јамачно Вас нећу мање изненадити ако речем да Женева постаје моје стално пребивалиште на дуго времена. Моја давнашња жеља да на овамошњем Универзитету продуљим
своје школовање остварује се тек сад, ради чега сам – већ од прије више недеља – напустио свој Мостар и стигао овамо. Моју Зору, и поред свих тешкоћа, уређујем и уређиваћу
до Нове године, а тад ћу је предати у друге руке до својег повратка у отаџбину.
Захваљујућ Вам се, Господине, на готовости којом се одазвасте Змајевој свесци
Зоре, ја Вам сад управљам једну нову молбу, најпре као књижевнику и познатом пријатељу и бодриоцу песника, а затим као секретару Српске матице...
Ствар је у овоме:
Моје студије овдје задржаће ме најмање две до две и по године; за толико их је
најмање, а поред марљивости, могуће довршити. Студије су такозв. лепа књижевност
(Belleslettres) за што постоји не само одсек него читав факултет. Постоји за то докторат, а апсолвиран слушалац са довршеним испитима из те гране – он је професор
литературе и језика у швајцар. и француским гимназијама. Тај факултет за ове две
земље значи, како ће Вам бити познато, то исто што за нас тамо славистика. За наше
крајеве мени овај факултет има неоспорне вредности; нарочито за књижевника и јавног
радника је од посебног значења. Учи се четири године, али се са напором свршава и за две
до две и по; зависи од стрпљења и преданости слушаочеве.
А то Вам све, Господине, саопћавам због овог: ја сам овамо дошао материјално онолико спреман за колико је спреман само великошколац који неће гладовати. Искључено
ми је све друго које потребујем за образовање друштвено и књижевно. Немам довољно
средстава за све оно што је потребно осим хране и стана. Шта ту све пада Ви, као великошколац, знаћете сами. А тим држим да сам рекао довољно. Не отпочињем никакве
јеремијаде ни пренемагања; желио бих само да ми верујете да сам приморан да се за даља
средства озбиљно побринем...
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Моја се молба на Вас састоји у овоме: Ви сте, Господине, секретар једног нашег
великог културног завода, чији задатак схваћате. Знате његове прилике и имате и свој
уплив. Ја Вас, стога, молим да примите ове речи као моју молбу да ме Матица – било као
ђака, било као младог писца – помогне извјесном мјесечном ил годишњом свотом. Вјерујем
да за то нема нарочитих одређења, али држим да има довољно могућности да то учини
без икојих препона. Нема Матица – то знам – никаквих заклада за потпору младих
писаца, али увјерен сам да има доста добре воље, да има патриотизма, те по томе и
могућности да то учини. А тиме, поштовани и драги Господине, држим да сам рекао довољно. Начин на који би ми се то могло дати, и поред свих препона, моје није да помињем.
Само оволико: ако се верује да би потпора мени била и питање патриотизма колико и доброте; ако се вјерује да је у мојој скромној снази мом народу заложено и једно
обећање више, као што вјерујем ја (што молим да ми се извини); ако вјерује да сам доказао, као млад пјесник, да имам позива у књижевности, те ако се вјерује да би образовањем
мене искупила Српска Матица једну дужност према српској књизи, гдје, на жалост, неписменост и необразовање књижевничко преовлађује све већма, по чему смо много ниже
од Хрвата...
(Писмо Милану Савићу о очекивању помоћи од Матице српске
Женева, 24. јул 1899, РОМС 755)
Одговор који је добио, било је јасно, није му пружио много наде, али га није, како
сам Дучић каже, ни поразио:
... Ви сте ми одговорили, и то опширно у исти час, и тиме сте, јамачно, учинили
све што држасте да је у Вашој могућности. Хвала Вам!...
Једно само могао бих Вам као пријатељ рећи, да ме Ваш одговор није поразио. Нисам могао да вјерујем ни у какву извјесност, иако исто тако не могах очекивати потпуну немогућност да би се могла овдје да учини једна потпора на што друго осим само ‘на
браду’. Ја, међутим, остајем на свом путу...
Захваљујући се још једном на одговору, ја Вас молим да ми речете који је то начин
да код Матице радим па да се храним. Пристајем на то, али ако је Љетопис једино, онда
држим да ће то минути на кратком. Он излази 4 пута годишње, а шта сам у стању да
урадим у њему, који је тако риједак и којег не могу поплавити...
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Истрајност Дучићева види се и из наредног
писма, у којем Милану Савићу предлаже да за Летопис Матице српске преведе неке Пушкинове текстове (поему „Башчисерајски шедрван”), најављујући и
своје Јадранске сонете.

28. Са студија у Женеви – Дучић стоји, други слева
БМС III 459279

Поштовани и драги господине,
‘У зноју лица свога’ преводим Пушкина. За који
дан ето ме готовог са рукописима како би стигао све на
вријеме. Врло сам пажљив да ствар не изгледа ‘по наруџби’ рађена, и држим да ће Вам се избор веома свидјети, а
мој препјев да ће приличити за Љетопис...
Јадранске пјесме радим полагано. Ви ми рекосте
да бисте били вољни да их донесете у Љетопису. Молим
Вас реците ми кад би то могло бити што прије, јер Вам
је познат узрок који би ме нагињао да обрађујем мотиве
које имам што прије могнем...
(Писмо уреднику Летописа Матице српске, Милану
Савићу о превођењу Пушкина, Женева, 2. октобар
1899, РОМС 755)
29. Писмо Милану Савићу о очекивању помоћи од
Матице српске, Женева, 24. јул 1899, РОМС 755
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30. А. С. Пушкин, „Бахчисарајски шедрван”,
превод Јован Дучић, Летопис Матице српске, 1900.
П II 951

31. Писмо Милану Савићу – тумачење своје поезије,
Женева, 14. август 1899.
РОМС 754
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Ко вас је задрж’о, слободни вали,
Ко вам је сково скокове?
Ко је у бару смео да свали
Потока живог токове?

32. Писмо Милану Савићу –
о превођењу Пушкина за Летопис
Матице српске,
Женева, 2. октобар 1899.
РОМС 756

Ветрови, буре, уздижите воде,
Рушите преграде тесне!
О, где сте муње, симболи слободе,
Да светлост над баром блесне.
(А. С. Пушкин, Ко вас је задрж’о, слободни вали – превео Јован Дучић)

У Женеви је, на Филозофско-социолошком факултету, уписао студије књижевности и филозофије, верујући да ће четворогодишњи наставни циклус моћи да заврши за
две или две и по године, како је и рекао у писму Милану Савићу.
Стипендију српске владе добио је 1900, па је на студијама остао знатно дуже, све
до 1906. године, када му је стипендија ускраћена.
У Женеви станује на адреси Route Caroline Acacias 24. I.
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33. Спомен-плоча Јовану Дучићу у Женеви
(Извор: http://radiokrug.ch/select-photos-shareslideshow-2018-11-05-otkrivanje-spomen-plocejovanu-ducicu-u-zenevi/)

У јесен, 1899. године, упознао се са Јованом Скерлићем у Женеви, који је у то време студирао у Лозани.
Касније, захваљујући честим боравцима у Паризу, спријатељио се и са тадашњим младим српским студентима: Миланом Ракићем, Костом Куманудијем, Војиславом Маринковићем, Миланом Гролом, Гргуром Јакшићем, Момчилом Нинчићем и другима.

34. Рукопис песме „Талисман”, Женева 1899.
РОМС М.1.890
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35. и 36. Писмо Аркадију Варађанину о припремању за штампу својих песама, Женева,
21. 9. 1899, РОМС 15.486
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37. и 38. Писмо Милану Савићу о штампању својих песама у Летопису Матице српске,
Женева, 23. децембар 1899, РОМС 750
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Као што је у писму Милану Савићу (1899), секретару Матице српске и уреднику
Летописа Матице српске, рекао, сматрао је да му висока школа отвара перспективе,
па самим студијама није толико посвећивао пажње колико откривању нових видика
корисних за његово стваралаштво.
О Женеви ће, касније, писати као о граду који нема душу:
Има градова који имају своју душу; то су они градови који имају своју прошлост. У
томе су градови слични људима.
Таква су многа талијанска места, и Париз, и наш Дубровник. Те градове с душом
треба први пут видети у извесни месец и извесни сат дана. У Венецију треба доћи октобра, у тренутку када по старој води почне да пада црно цвеће мрака. У Фиренцу треба доћи у априлско јутро...
То су тренуци када се духовно одваја од материјалног, и везује за нашу мисао, и
утапа са нашом душом у заједничку ефемерну судбину. Тада се осећа душа града како иде
поред вас, пред вама, узастопце за вама... У тим старим градовима, који у себи чувају
душу једног времена, ми не верујемо у опште расуло, и смрт изгледа највећа утопија човекова...
Женева нема душу.
Она је изгубила своју душу са својим мистицизмом XVI-ог века, који је био студен
и језив, али и победнички, и проширио се одавде до Шкотске и Мађарске. Сада нема овде
више ни трага од тих времена у којима се спасење душе тражило у мортификацији и
пропасти тела. Женева је од некадашње цркве постала данас друмска гостионица. Далеко су времена кад су се овде тукли мегдани вере и мисли. Сад овде живи ситни свет
паланчана, радећи без одмора и плодећи се без разлога...2

2

Јован Дучић, Градови и химере, Београд, Српска књижевна задруга, 1940, стр. 29–32.
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39. и 40. Писмо Милану Савићу о питању сарадње у Летопису,
Женева, 1. фебруар 1900, РОМС 749
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41. и 42. Писмо Милану Савићу – мишљење о својим песмама,
Женева, 17. фебруар 1900, РОМС 751

Првог маја 1900. године стиже вест да му је мајка Јока преминула у Дољанима,
код Метковића, где је живела са сином Ристом. У то време интензивно је читао, тако
да се почео мењати и његов однос према чину писања. Довршио је рукопис своје прве
збирке која под насловом Пјесме и с назнаком Прва књига, као издање уредништва Зоре,
а у Издавачкој књижарници и штампарско-уметничком заводу „Пахера и Кисића”, излази у Мостару 1901.
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43. и 44. Писмо Милану Савићу – поздрав са пута, Mинхен, фебруар 1901.
РОМС 741
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45. и 46. Писмо Милану Савићу о сарадњи у Летопису Матице српске,
Париз, 31. март 1901, РОМС 737
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Критичке реакције на његову књигу биле су веома повољне, а о њој су писали
Јован Скерлић, Милан Грол, Марко Цар, Антун Густав Матош, Светислав Стефановић,
Војислав Илић Млађи и други.

47. Скерлићев приказ Дучићеве збирке у Летопису
Матице српске, књ. 210, св. 6, 1901.
П II 951

48. и 49. Писмо Милану Савићу – поздрав и сећање с пута, Париз, 15. 5. 1902, РОМС 726
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Током студија у Женеви објавио је свој први књижевни есеј о приповедној прози Светозара Ћоровића
(Босанска вила, 1900), први путопис из Женеве (Зора,
1900), прву песму у прози „Мала принцеза” (Српски
књижевни гласник, 1903), као и најважнији програм
читаве српске модерне „Споменик Војиславу” (Дело,
1902).

50. „Споменик Војиславу”, Дело, 1902.
П II 6

Студије је завршио 31. октобра 1906. године,
успешно положивши испите из филозофије, филологије, политичке историје, историје религије, упоредног
законодавства и социологије.
Јануара 1907. године дошао је у Београд где није
добио очекивано место у Министарству иностраних
дела, већ је постао само неуказни чиновник с посебним
задацима у вези са БиХ. Решењем које је потписао Никола Пашић, председник Министарског савета и министар иностраних дела, Јован Дучић је био у обавези да
иде у Босну и Херцеговину и да тамо ради по инструкцијама на достојном заступању државних интереса.
Постао је редовни сарадник у листу Политика, а 1908.
и уредник њене књижевне хронике.
51. Јован Дучић с почетка дипломатске каријере
БМС III 459279
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На Светосавској забави 1908.
године упознао је Јованку Јовановић,
удату Тодоровић, мајку двоје деце, и
с њом је, потом, био у вишегодишњој
вези. Она је током те везе родила сина
Јовицу и развела се од мужа. Касније
је Јованка као глумица живела у Загребу, а потом се удала за Владимира
Дворниковића и живела у Београду.
Син је под песудонимом Иво Дољански постао загребачки глумац. Средином тридесетих година прошлог
века починио је самоубиство.
52. Позив на велики народни митинг, аутор текста
Поводом најаве аустроугарске
Јован Дучић, Политика, 1908, П фол. 594
анексије БиХ написао је у Политици
позив на велики народни митинг који
је одржан 24. септембра 1908. и на којем се међу првима уписао у добровољце.
Затим га је српска влада послала у Рим са задатком да обавља пропагандне послове против аустроугарске политике према БиХ. Тамо је остао два
месеца, а објавио је брошуру Annessione della Bosniae
dell Erzegovinae la questione Serba (Анексија Босне и
Херцеговине и српско питање) која је уручена посланицима италијанског парламента три дана пре дебате о том питању, у нади да ће се изјаснити против
анексије Босне и Херцеговине.
53. Насловна страница брошуре Annessione della Bosniae
dell Erzegovinae la questione Serba – Анексија Босне и
Херцеговине и српско питање
БМС III 484554
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Указом краља Петра I Карађорђевића, 10. маја 1910. године, Јован Дучић ушао
је у свет дипломатије као писар прве класе (прескочивши звање писара треће и друге
класе) у Посланству Краљевине Србије у Софији.

54, 55, 56. и 57. Писмо
Тихомиру Остојићу
– заузимање за Луја
Војновића, Софија,
22. новембар 1911.
РОМС 4.917
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Краљевим указом од 29. јуна 1912. године постављен је за секретара Српског
краљевског посланства у Риму. Дучић је развио јаку пропагандну активност, објављујући
текстове и дајући интервјуе у италијанској штампи, а све са циљем да се поправи однос
италијанске јавности према Србији.

58. и 59. Писмо Тихомиру
Остојићу о питању сарадње у
Летопису, Софија, 25. мај 1912.
РОМС 4.912
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Током боравка у Београду и обављања дипломатских послова у Турској, Бугарској и Италији, у
Српској књижевној задрузи објавио је збирку Песме
(1908) и код „С. Б. Цвијановића” Песме (1911), за коју
је добио награду Академије наука.
Након непуне две године службе у Вечном граду, почетком јуна 1914. премештен је у Посланство
Краљевине Србије у Атини.
У Атини 1916. упознао је регента Александра
Карађорђевића и са њим је у јесен 1917. године обишао Солунски фронт, што је описао у путопису под
насловом „На Солунском фронту са Регентом”.
Указом престолонаследника Александра Карађорђевића, од 1. јула 1918. године, у истом звању
премештен је у Посланство Краљевине Србије у Мадриду, које ће од почетка децембра 1918. бити преименовано у Посланство Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. У Мадриду је остао до почетка октобра
1922. године.
Након Шпаније, Дучић је поново премештен у
главни град Грчке, за саветника у Посланству, у рангу
генералног конзула.

60. и 61. Писмо Милану Кашанину – преговори око
издавања књижевних дела, Београд, 19, фебруар 1924.
РОМС 28.495
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За дописног члана Српске краљевске академије изабран је 18. фебруара 1924.
године, а тих дана га је лондонски ПЕН изабрао за почасног члана за Србију. Министар
иностраних послова, Војислав Маринковић, средином јула 1924. године, тражио је погодну личност за место сталног делегата у Друштву народа. За ту позицију у Женеви
Дучић се показао као најбољи кандидат. Указом краља, октобра 1924. године, Дучић је
постављен на ту позицију. Дужност је преузео почетком јануара 1925. године, када је
своје акредитиве предао генералном секретару Друштва народа.
Дотадашњи делегат у Женеви, Пашићев сестрић Милутин Јовановић, незадовољан разрешењем са дужности, организовао је објављивање новинских чланака у
швајцарској штампи о наводној Дучићевој љубавној афери. После сви тих догађаја Дучићев даљи останак у Друштву народа постао је веома непријатан. Због исконструисане афере, што је доказано на суду у Женеви, повучен је са функције у августу 1925.
године. Краљевим указом од 30. августа 1925. постављен је за генералног конзула у
Каиру.

62, 63. и 64. Писмо Владиславу Рибникару о пошиљци рукописа за Политику,
Каиро, 16. 12.1926.
РОМС 45.723
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Након Каира, пуне две године провео је у Београду, посветивши се књижевним пословима, а нарочито припреми властитих Сабраних дела која су почела да излазе 1929, кад се појавила прва (Песме сунца) и друга књига (Песме љубави и смрти); следеће,
1930. излазе трећа (Царски сонети), четврта (Плаве
легенде) и пета књига (Градови и химере). Био је веома
активан у културном животу.
Настојањем Косте Куманудија, краљ Александар га је указом од 6. децембра 1929. године поново поставио за отправника послова у Каиру. Слао је
подробне извештаје о политичкој кризи у Египту, а у
једном описао свој сусрет са краљем Фуадом који га
је одликовао 1931. године.
65. Јован Дучић, Каиро
БМС III 459279

66. Јован Дучић, Каиро
БМС III 459279
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За редовног члана Српске краљевске академије
изабран је 16. фебруара 1931. године. Исте године,
у оквиру Сабраних дела, као књига 6, изашла је из
штампе књига Благо цара Радована. Краљевим указом од 3. јануара 1932. године унапређен је у изванредног посланика и опуномоћеног министра у Будимпешти. Акредитиве је предао регенту Хортију.

67. Јован Дучић, Будимпешта
БМС III 459279

У време тешке политичке и друштвене кризе
у Југославији, у писму министру Богољубу Јевтићу
указао је на неповољан положај Србије и српског народа који је у нову државну заједницу унео највише.
Краљ Александар му додељује Орден Светог Саве првог реда.
Указом од 10. августа 1933. године, са звањем
посланика друге групе другог степена, постављен је
у Посланство у Риму. У Риму је заменио на тој позицији пензионисаног Милана Ракића.
У међувремену, године 1934.
родном Требињу поклонио је Његошев споменик, рад Томе Росандића, а освећење је, уз песниково
присуство, обављено 28. маја 1934.

68. Споменик Његошу у Требињу
(извор: https://seesrpska.com/prvispomenik-njegosu-podignut-je-utrebinju/)
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Споменик Његошу, први је споменик код нас, подигнут великом пјеснику а смјештен је у сјенци велелепних платана. Открио га је сам Дучић, маја 1934. године. Данас
градски парк, који носи Дучићево име, представља мали цвијетни трг како се већ у граду
на Требишњици говорило. За њега је Дучић, чак из Италије, допремио брод пун разноразног растиња. (Радослав Милошевић)3
За време службовања у Риму, обилазио је антикварнице, куповао камену пластику
и архитектонске фрагменте са намером да монументалније комаде уклопи у споменике
Алеје великана, а мање фрагменте поклони требињском музеју, који је намеравао да оснује. Планирао је да дуж Алеје постави споменике знаменитим српским књижевницима и
уметницима. Када је такву замисао изложио познаницима, познати вајар, Тома Росандић је израдио скулптуру Петра II Петровића Његоша (Министарство војске даровало
је Дучићу један стари топ који су Југословенске државне железнице превезле до Будимпеште. Од њега је у Мађарској државној тополивници изливена Његошева скулптура –
бесплатно)... (Емица Милошевић)4
За дипломату Јована Дучића је после веома деликатног дипломатског посла у
Будимпешти, уследио још тежи посао у граду на Тибру. Имао је непосредне контакте
са краљем Виктором Емануелом III, као и Мусолинијем, који је помагао усташку емиграцију, албанске тежње и све оно што је угрожавало темеље Краљевине Југославије.
Највише непосредних контаката имао је с министром иностраних послова грофом Ћаном, с којим је, крајем 1936. године, припремао преговоре који ће резултирати споразумом Стојадиновић–Ћано, потписаним 25. марта 1937. године.
Из Дучићевог писма Милану Стојадиновићу, у којем га извештава о сусрету са
Грофом Ћаном, сазнајемо:
Он (Ћано) је овај пут био отворенији и опширнији, очевидно с планом како бисмо
унапред добро разумели шта из Рима од нас траже... Сада је Ћано отворено изјавио да
Јован Дучић, Требињска химера Јована Дучића: скице и цртежи, приредили Емица Милошевић, Радослав Милошевић, Требиње, Графокомерц, 2005, стр. 9.
4
Исто, стр. 11.
3
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тражи с нама савез на принципу осовина Берлин–Рим, како је то у миланском говору
обележио недавно Мусолини... Немам, господине Председниче, могућност да из Рима колико Ви са Вашег положаја знадем да ли овај талијански предлог стоји у вези са нечим
из позадине данашњих поремећених односа. За оријентисање у погледу извора ове побуде
Мусолинијеве, у оволиком обиму, недостају ми извесно многи елементи. Али тражећи да
брзо и одмах узмемо овако став према осовини Берлин–Рим, нема сумње да је по среди
један препад који ћете Ви најбоље оценити колико стоји у интересу наше отаџбине, и
према којем ћете се определити по мудрости која Вам је својствена...5
Поводом преговора у Риму из 1937. године, Милан Стојадиновић ће рећи о Дучићу:
Дучић није био најзадовољнији што је он остављен по страни у тим директним
преговорима, али то је било једино услед питања која су делегати имали да дискутују,
а за која је била потребна чисто стручна, техничка спрема. Он је, уосталом, био свршио први, главни и уводни посао са
много умешности, дипломатског
такта и вештине, са урођеном интелигенцијом и господством каквог дубровачког поклисара. Своје
признање и захвалност ја сам му
ускоро изразио унапредивши га за
првог амбасадора Југославије на
страни (у Букурешту). Дотле смо
имали само министре, без иједног
представника у рангу амбасадора.6
69. Јован Дучић, поред свог бјуика
БМС III 459279
Јован Дучић, Дипломатски списи, Београд, Просвета, 1991, стр. 195.
Милан Стојадиновић, Ни рат ни пакт: Југославија између два рата, Ријека, „Otokar Keršovani”,
1970, стр. 417.
5
6
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Указом од 8. јуна 1937. премештен је у Букурешт. Приређене су му опроштајне вечере код краља
Виктора Емануела III 29. јула, код грофа Ћана 20.
септембра и код Мусолинија 22. септембра. Гроф Галеацо Ћано, у свој дневник под датумом 20. септембар 1937. године, забележио је:
Дошао ми је Дучић у опроштајни посјет. Тај надути и ташти пјесник никад није вјеровао у споразум
између Рима и Београда. Сада се прави старим пријатељем. Међутим, Стојадиновић познаје своје пилиће.
Уклонио га је и учинио је добро.7

70. Андрићева посвета Јовану
Дучићу на примерку своје збирке
БМС III 459279

71. У Букурешту, 1940.
БМС III 459279
7

Galeaco Ćano, Dnevnik 1, 1937–1938, Zagreb, NIP, 1954, str. 19.
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72. У Букурешту
БМС III 459279

На вест о смрти Милана Ракића 1938. године, у Српском књижевном гласнику
објавио је песму посвећену свом пријатељу.

73. Јован Дучић са пријатељем,
песником Миланом Ракићем
БМС III 459279
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Указом од 6. јануара 1939. изабран је за изванредног и опуномоћеног амбасадора, што је било прво звање тог ранга у историји југословенске дипломатије. У Српској
Краљевској академији, 7. марта 1939. године, одржао је приступну беседу о Иви Војновићу.

74. У Дубровнику, Иво Војновић и
Јован Дучић
БМС III 459279

Српска књижевна задруга је 1940. године
објавила коначну верзију књиге путописа Градови
и химере.
Указом од 22. маја 1940. премештен је за
изванредног посланика у Мадриду. Дужност је
предао 31. маја и авионом преко Рима отишао за
Мадрид, где је секретар посланства био будући
сликар Пеђа Милосављевић. У ратом захваћеној
Европи, Шпанија је у том тренутку имала значајну улогу.

75. Јован Дучић у својој радној соби
БМС III 459279
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Капитулацију и распад Југославије тешко је поднео, па му је због срчаних тегоба одобрено тромесечно
одсуство ради лечења. Свестан развоја догађаја, као искусан дипломата, знао је да ће Франкова Шпанија признати Независну Државу Хрватску, Дучић је тражио од
министра иностраних послова да га пошаље у специјалну мисију у Сједињене Америчке Државе. Шпанију је коначно напустио 2. јула 1941. године и отишао у Лисабон,
где ће добити одговор из министарства да нема услова
да буде послат у САД. Крајем месеца јула, Дучић хидроавионом путује за Њујорк.
76. Јован Дучић пред одлазак у Мадрид, 1940.
БМС III 459279

Одлази код Михајла Дучића, у градић Гери, који се
налази на обали Мичигенског језера, у држави Индијани, недалеко од Чикага. Ту, на обали Мичигенског језера, завршена је и званично дипломатска каријера Јована
Дучића. На вести о новом страдању Срба држао је јавна
предавања, објављивао политичке коментаре и штампао
циклус родољубивих песама у Американском Србобрану.

77. Насловна страна часописа Американски Србобран
П II 6929/1941
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Када је 1942. године у Вашингтон стигао
краљ Петар II, Дучић је био у одбору за дочек.
У Питсбургу, као десету књигу својих Сабраних
дела, објавио је историографску студију Гроф
Сава Владиславић – Један Србин дипломат на
двору Петра Великог и Катарине I (1942).

78. „Дело”, Американски Србобран
П II 6929/1941

Сава Владиславић је био типични израст свог
родног краја: оличење Србина из Херцеговине, духовног
колико и душевног, гипког колико и поносног, опрезног
колико и неустрашивог, што представља карактер
Херцеговца у познатој равнотежи између његових позитивних и негативних особина, и са његовим, скоро
јелинским осећањем мере. Србин Херцеговац, значи Медитеранац више него Балканац, човек маште колико
и реалист, и човек сна колико и позитивни стваралац...8

79. „Ave Serbia”, Американски Србобран
П II 6929/1941
Јован Дучић, Гроф Сава Владиславић: један Србин дипломата на двору Петра Великог и Катарине I, Београд, „Штампар Макарије”, 2008, стр. 8.
8
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Објавио је и политичке брошуре Др Влатко Мачек и Југославија, Југословенска идеологија и Федерализам
или централизам (1942). Од шпанске
грознице разболео се 1. априла 1943.
године, а убрзо је добио и запаљење
плућа, од чега и умире, као и његов
отац Андрија.

80. На одру
БМС III 459279

На понуду да се песник сахрани о државном
трошку, Михајло Дучић је одговорио да ће родбина
песникова сама обавити сахрану, али да по ослобођењу земље препуштају влади да реализује покојникову жељу да буде сахрањен у родном Требињу.
На гробљу Калвари у Герију, сахрањен је у суботу,
10. априла 1943. године.
На дан песникове смрти, у Питсбургу, изашла
је збирка песама Лирика.
Песникови посмртни остаци пренети су
13. септембра 1946. године у Либертвил, где је
сахрањен у порти манастира Светог Саве, а том
приликом је на песниковом гробу беседио епископ
Николај Велимировић.

81. Дучићев гроб крај манастира Св. Сава у Либертвилу
БМС III 459279
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У оквиру Сабраних дела, као књиге 7–9, у Чикагу су 1951. године изашле Стаза
поред пута, Моји сапутници и Јутра са Леутара, а у Сарајеву 1952. Стихови и проза, у
избору Мехмеда Меше Селимовића.
Већ о десетогодишњици смрти почињу разговори у Требињу о испуњењу песникове заветне жеље. Крајем 1960. бродом „Требиње” из САД стигла је песникова заоставштина заједно са његовом библиотеком, а све то бива смештено у Народној библиотеци града Требиња.
Пренос песникових земних остатака реализован је тек 1999, када је ктиторство
преузео српски привредник и добротвор из САД Бранко Тупањац, који је омогућио да
на брду Црквина, у Требињу, буде, по угледу на Грачаницу, довршена црква Благовештење, као Дучићево гробно место.

82. Патријарх српски господин Павле над ковчегом Јована Дучића пред пренос у Требиње,
Саборна црква у Београду, 20. октобар 2000.
БМС III 459279
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83. Херцеговачка црква Грачаница у Требињу
БМС III 459279
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84. Пјесме, Мостар, „Пахер и Кисић”, 1901.
БМС I 19863

85. Песме, Београд, Српска књижевна задруга, 1908.
БМС II 438313
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Хајдмо, о Музо! Амо милу руку,
Младости моје то узглавље меко!
Дуго нам има до у тиху луку,
Острво мира и сад је далеко.
Катарке стоје гордо на тој води
Што значи живот... Ми хитамо журно,
Нејасно небо над нама се своди,
Под нама море немирно и бурно.
И заман хита наше слабо око
Куле тог мора да позна и спази:
Истина мора да лежи дубоко –
Ми над њом гремо по незнаној стази...
86. Песме сунца, Београд, Народна просвета, 19??
БМС II 2020/1/1

87. Песме љубави и смрти, Београд, Народна просвета, 19??
БМС III 2020/2/2
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88. Царски сонети, Београд, Народна просвета, 19??
БМС II 2020/3-4

89. Плаве легенде, Београд, Народна просвета, 19??
Ал II 1171
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90. Градови и химере, Београд, Народна просвета, 19??
Ал II 1171/Пв

91. Градови и химере, Београд, Српска књижевна задруга, 1940.
БМС II 452653
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92. Гроф Сава Владиславић: један Србин дипломат на двору
Петра Великог и Катарине I,
Београд, Штампар Макарије, 2008.
БМС II 478447

„На Косову сам имао увек толику опсесију слуха
да ми се чинило како чујем јасно све покличе војника,
све усклике хероја, све јауке кукавица и злочинаца који
у једном таквом боју попадају у истој гомили. Увек ми
је изгледало да не бих могао проспавати ноћ на Косову
не само од историјске туге, него од једне стварне галаме, вике, урнебеса људских и животињских гласова.”
(Градови и химере)

93. Спорна питања Краљевине Југославије: политички списи,
Београд, Књижарница Обрадовић, 1990.
БМС II 454208
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РЕКЛИ СУ О ДУЧИЋУ

Дучић је, поред савршенства свог језичког израза, изузетно мисаон песник, нов по
вредностима у нашем песништву и недостижан по многим и многим симболима, метафорама и језичким конструкцијама... Он ће постати великим песником само онда
када буде казао велике истине о трима највећим и најфаталнијим мотивима живота и
уметности: о Богу, о Љубави, о Смрти.
У песмама о Богу, велики песник би дао израза свему ономе чиме је човекова душа
везана за природу и њене тајне. У песмама о Љубави, казао би све оно што нас везује за
ствари и бића у једној неизмерној лепоти апстракције и снаге. У песмама о Смрти, казао би све слутње о коначном циљу и сву горчину неизвесности на нашем проласку кроз
мистерије живота.
Зоран Гавриловић
Та Дучићева идеја о грчком лепом бит је његове поетике. То је она хармонија која
очовечује, уравнотежава и осмишљава, хармонија настала из хеленског свестраног живота и мишљења. По томе Дучић није нов, него само персонално, уметношћу и начином
мишљења. И као што одбацује уметност која је ван сваке историјске везе са светом, исто
тако, и више, не признаје уметност која није лична, израз темперамента и карактера.
Славко Леовац
Чаролијом поетске моћи, Дучић транспонује животну чињеницу у умјетничку,
у симбол и емоцију. Живот и свијет не постоје по себи већ по нама. Све око пјесника
постаје стање његове душе: она спиритуализује цио свијет, претварајући га у мисао и
осјећање. Али живот није негиран: његов моћни шум се пробија и чује – као пјесникова
жеља да побјегне од њега, у пјесниковим немирима и страховима, у илузијама којима се
брани и заклања, у топлим, искреним људским акцентима којима се открива дубока
хумана осјећајност.
Меша Селимовић

77

Дучићева љубавна лирика нигде није дескриптивно еротска, већ је сугестивно психолошка. Он не описује, не задржава се на изгледу, на површини појава и ствари, већ га занима њихова феноменологија, казује импресије, душевна стања, расположења, мисли које
те појаве и ствари буде у њему. Његова љубавна лексика је превасходно апстрактна. Пре
свега, сјајним музичким, а не пиктуралним својствима језика он дочарава много више
него што би могло да се покаже. А Дучићев језик, у знатној мери управо због тога, исто
толико је богат колико и отмен, лишен било каквог призвука грубости и вулгарности.
Привидно противречан, он је вазда један и јединствен. У лествици властите вертикале, коју треба узети узлазно, он је са подједнаком снагом најпре Требињац и приморац, Херцеговац, Србин и најзад увек и у свему Европејац, најдубље и са највећим одушевљењем урастао у класичну хеленску традицију, као и у европску, посебно постренесансну културу.
Дучић је подједнако био осетљив на древне звуке античке китаре и архајске тонове
наших гусала; Дучић, управо зато што је песник, ни као национални и политички мислилац не може се разумети ако се не прави битна разлика између мита и стварности.
Прво је сфера симбола и тежи савршеном и апсолутном, док је друго, и у својим најбољим
примерима, подручје појединачних или колективних, увек непотпуних и несавршених
остварења идеалних вредности, и то никада дужином читавог живота, већ само у ретким и привилегованим тренуцима.
Слободан Витановић

Био је учесник у тајанственом свету дипломатије и сведок државних удара и ратова, револуција и побуна, пораза и победа. Као човек коме је историја била интелектуална страст, својим положајем и радом ушао је заувек у ту историју, без обзира на то
што му неки од савременика оспоравају значај као дипломате.
Миладин Милошевић
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У његовој живописној и чудној прошлости налази се скоро цела Европа и читава европска култура. Годинама је живео у Риму, Женеви, Паризу, Атини и Мадриду и удисао
прошлост и уметност ових метропола. Зато је јако приметан и осетан траг страних и
старих култура у целом његовом понашању и мишљењу, које је фино и глатко и отмено,
као код људи који су много видели, путовали и уживали. Али поред свега тога, они који
познају приморске Словене наћи ће на Дучићу њихове главне одлике. Својствена словенска туга, романтика брда и доброта брђана, машта приморских пастира која иде у бескрајност, нагонска сањарија и трагање за лепотом, жустра опојност народа из сунчаних
предела – све се то може наћи у Дучићевом погледу, покретима на лицу, таласању његовог
гласа, чак и кад говори о Паризу, чак и кад разговор води на француском.
Корнел Сентелеки
Дучићева песма у целини има готово увек јасну структуру логичких деоница, усмереност од које се не одступа, и поенту која је тако добро нађена да делује као изненађење,
има опкорачења, батерије питања, – слике које се продужују из једне строфе у другу не
представљају за Дучића технички проблем. Од тужних до ретких хуморних афеката,
Дучић све постиже мајсторским потезима пера.
Он познаје своје намере, и зна средства како да их оствари...
Миодраг Павловић
Супротно песницима који расипају своје време, и здравље, и дар, Јован Дучић је и у
свој рад и у свој живот уносио реда. Мешавина детета и искусног дипломате, бриљантног
козера из светског друштва и усамљенога песника, познаваоца и духовних и материјалних добара овог света, он се умео заносити и људима и књигама, и идејама и сновима, али
је у свакидањим поступцима остајао мудар. Јован Дучић је као човек поцрпао из живота
све, као што је као писац поцрпао све из речи. Није се могао паметније утрошити један
живот, ни боље искористити један таленат. Са оним што је носио у себи, више се није
могло дати од онога што је он дао.
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Мислилац колико песник, он се у књижевности придружује Његошу и Лази Костићу. Он нема њихов темперамент, али ни они немају његов рафинман. Ми немамо
већих песника од њих тројице.
Милан Кашанин

Неуравнотежена цивилизација наших дана даје једва материју за културу будућности. Стога прави артист, прави обожавалац културе мора да има врло развијен историјски смисао. Дучић је тако често и тако страсно тонуо у богату прошлост да су му
стихови донели оданде крти шум драгоцена старог броката.
Аница Савић-Ребац

Нико тако мајсторски није као он – из разуђеног и немирног материјала српског
језика – сажео и укротио толико узвишених мисли и толико раскошних слика... који ће
се памтити док је тог језика и док је људи који на њему размишљају и осећају.
Дучићево осетљиво перо – имало је снагу длета, а тушта и тма његових појединачних стихова и строфа, па и целих песама (по чијим је узорима Богдан Поповић ваљда
и засновао свој естетски идеал у поезији) – делују као да су уклесани у плочу бледог мрамора.
Стеван Раичковић

Маркантан какав јесте, Јован Дучић често је представљао изазов за наше неспоразуме, неспоразуме нас са другима и неспоразуме нас са самим собом. Отуда онај ко
исказује одбојност према овом песнику често много више говори о самом себи, о ћудима
свога укуса и једностраностима свога система вредности, него што погађа слабости песниковог дела.
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С друге стране, довољно је поседовати елементарно песничко чуло да би се одбојност спрам песника могла одвојити од доживљаја песништва, да би се увидело колико
аргументи против Дучићеве поезије немају, у контексту српске традиције, специфичну
тежину довољну да се та поезија уверљиво оспори.
У Напомени уз своја Сабрана дела Дучић је врло изричито, подсећајући на сличне примере из страних књижевности (Алфред де Вињи, Теофил Готје, Хајнрих Хајне),
упозорио да је редиговао своје досадашње цело песничко дело и да је управо то редакција
његових написа која мора остати без ичије допуне и измене у даљим издањима.
Са коликом пажњом је песник компоновао своју књигу сабраних песама најбоље сведочи чињеница да је и својој последњој, танушној збирци Лирика (1943) одредио врло
прецизно место – у оквиру циклуса Вечерње песме у књизи Песме сунца – унутар те довршене песничке грађевине. Вероватно је и тај детаљ, који сведочи о потпуној песниковој
промишљености и јасном сагледавању целине свог дела, навео неке критичаре да закључе
како је Дучић једини можда завршени песник у читавој нашој поезији.
У Антологији новије српске лирике (1911) Поповић је унео далеко највише Дучићевих песама (33), док за њим, на приличној удаљености, следе песници као што су Змај
(22), Војислав Илић (18) и други. У Павловићевој Антологији српског песништва (1964)
најзаступљенији песник је Васко Попа (17 циклусно сређених песама), а одмах за њим
је Дучић (11 песама). Тако, две наше најцењеније и најутицајније антологије, у размаку
од педесетак година, истичу Јована Дучића као прворазредног песника: прва то чини
за његова живота, у периоду пуног успона, а друга у времену од двадесетак година након
његове смрти.
Иван Негришорац

Празнећи властиту поезију од поетичких постулата романтизма – песничког
субјекта и његове жеље да се одупре раду времена – Дучић се неминовно ослободио и мотива мртве драге...
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Ако се сликовитост Заласка сунца, у позној Песми показала у свом обрнутом виду,
то је зато што је вечност из ње истекла у временску провалију, која се отвара у позној
Дучићевој поезији. Чињеница да се у овој песми отвара вертикална оностраност и да је
ова рефлексивна поезија лишена компоненте љубавне лирике, показује да у њој више није
могло бити места за мртву драгу, а тиме и за савладавање рада времена. Напротив,
субјект се овде појављује у својој голој немоћи да се протоку времена одупре.
Слободан Владушић
Дучићеве љубавне песме добро су познате, и код књижевних критичара и у ширим,
школованим срединама српске просвећености, што указује не само на еротско-сексуално
стање (доживљено и у песми надахнуто) гордог и моћног (лепог и паметног) Јована Дучића већ, по моме мишљењу, неке његове песме (између осталих и Залазак сунца) упућују
пажљивог читаоца на нешто што је много дубље и значајније у песнику (и његовој песми)
од његовог еротско-сексуалног живота; то је Дучићево наслућивање трагедије Ероса, трагедије односа мушкарца и жене...
У поменутој песми, Јован Дучић – наговештавајући свој будући религиозни период
у стварању – остаје такође у трајном оностраном. Зато и сматрам ову Дучићеву песму
трајно савременом, јер лажи у њој нема.
Владета Јеротић

У поезији Јована Дучића пројекцију идеализоване аниме изражава слика далеке,
прелепе жене, као љубавног идеала... Међутим, њена идеална и идеализујућа представа
убрзо показује и своју другу, негативну страну.
Из ове перспективе потреба за ослобађањем од остварене жеље, постигнуте среће,
добија карактеристичну дистанцу. Остварена срећа постаје невредна јер поништава претходни сан о срећи. Зато се и идеализацијом љубав удаљава од могућности њеног животног остварења. Амбивалентност жеље показује дубоке архетипске корене, јер
обзнањену жељу сенчи њена неоствареност која постаје чинилац повлашћене позиције
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виђења као с врха супротне тежње. Са становишта те противречности, постаје јаснија
психолошка реалност потребе за отклоном од непосредног задовољства...
Хтење успоставља дистанцу према жељи и транспонује реални у идеални објекат.
Песма је траг и потврда тог преображаја жеље у духовно упориште.
Бојан Јовановић

83

Библиотека Матице српске
Матице српске 1, 21000 Нови Сад
За издавача
Селимир Радуловић
Уредник
Селимир Радуловић
Лектура и коректура
Гордана Ђилас
На корицама
Портрет Јована Дучића
Припрема
Јасминка Ловре
Штампа
Артпринт медиа
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
821.163.41.09 Dučić J.(083.824)
СТАНОЈЕВИЋ, Ненад, 1982Јован Дучић : (1871-1943) : каталог изложбе поводом обележавања 150. годишњице од рођења
Јована Дучића, Библиотека Матице српске, 29. 12. 2021–20. 1. 2022. / [аутор каталога Ненад
Станојевић ; аутори изложбе Снежана Николић, Ненад Станојевић]. - Нови Сад : Библиотека
Матице српске, 2021 (Нови Сад : Артпринт медиа). - 83 стр. : илустр. ; 18 cm
Стр. 7-9: Лирска аура Јована Дучића / Иван Негришорац. - Библиографија.
ISBN 978-86-80061-69-6
1. Николић, Снежана, 1990- [аутор изложбе]
а) Дучић, Јован (1871-1943) -- Изложбени каталози
COBISS.SR-ID 54636297

