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НИ КО ЛЕ ТА КА БА СИ

ИТА ЛИ ЈА И ИТА ЛИ ЈА НИ ПО  
ЈО ВА НУ ДУ ЧИ ЋУ

„Са овог се бре га ви ди на ве дром да ну,
пре ко мо ра ко је је у бли зи ни,

оба ла Ита ли је. 
Тај ве ли ки ви до круг ни је био

без ути ца ја на мој за ви чај 
и ње го ве људe.”1 

СА ЖЕ ТАК: Свр ха овог ис тра жи ва ња је про у ча ва ње нео бич
не и ду бо ке ве зе Јо ва на Ду чи ћа са Ита ли јом кроз ње го ву про зу, 
пи сма, ди пло мат ске спи се. Фи ни по сма трач раз ли чи тих кул ту ра 
и зе ма ља, осо би на ко ју је без сум ње сте као за хва љу ју ћи свом ди
пло мат ском ис ку ству, Ду чић па жљи во ис пи ту је истин ске ка рак
те ри сти ке и дух ита ли јан ског на ро да, не пре кид но га по ре де ћи са 
дру гим на ро ди ма, по не кад во ђен пре те ра ним ло гич ким по јед но
ста вље њи ма ко ја се пре тва ра ју у по твр ду сте ре о ти па, али ипак 
че сто до ча ра ва ју и њи хо ву су шти ну и пра ву при ро ду. Пи сац је био 
фа сци ни ран ита ли јан ском умет но шћу и кул ту ром и по зна вао је 
ве о ма до бро ита ли јан ски је зик, о че му све до че и број не књи ге из 
ње го ве лич не би бли о те ке: чи та во ње го во де ло про же то је при ча ма 
и ци та ти ма из де ла ве ли ких ита ли јан ских умет ни ка по пут Ми ке
лан ђе ла, Ма ки ја ве ли ја, Пе трар ке, Дан теа, Ле о нар да, али и ита ли
јан ских све та ца, из чи јих жи во та из вла чи анег до те или при ме ре. 
За хва љу ју ћи раз ли чи тим ди пло мат ским ми си ја ма и ве о ма де ли
кат ним по зи ци ја ма ко је је за у зи мао, бо ра вио је у Ита ли ји чак три 

1 Јо ван Ду чић, Са бра на дје ла, VI, Свје тлост –Про све та, Са ра је во –Бе о град 
1969, 35. У да љем тек сту ће ци та ти из овог де ла би ти обе ле же ни са мо озна ком 
то ма и стра ни це.
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пу та из ме ђу 1907. и 1937. го ди не. Пре фи ње ни по зна ва лац евр оп ских 
ре ал но сти, у сво јој ви зи ји Ита ли је та ко ђе сна жно испо ља ва соп стве
ни сен зи би ли тет пе сни ка ко ји се ни ка да не уз др жа ва од от кри ва ња 
сво јих лич них ста во ва и ра су ђи ва ња. Ње го ве бе ле шке и за па жа ња 
о Ита ли ји, којe су и да нас ак туелнe и виталнe, чи не од ње га мо дел 
пе сни ка ко ји по шту је сво је вре ме и по твр ђу је сво ју во ка ци ју уче ног 
пут ни ка, ко ји је увек спре ман да схва ти веч ни дух зе мље о ко јој 
пи ше.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо ван Ду чић, Ита ли ја, Ита ли ја ни, ита ли јан
ске ве зе.

1. Увод

Јо ван Ду чић је за Ита ли ју био ве зан не ком вр стом ду хов не 
сте ге за хва љу ју ћи ко јој је у на шој зе мљи, у ко јој је про вео не ко ли
ко го ди на, пре по зна вао зе мљу не у по ре ди ве ле по те, би ло да је реч 
о ле по ти при ро де, би ло ле по ти умет но сти и ума. Ње го ва де ла, са
ку пље на у не ко ли ко то мо ва, про же та су лич ним за па жа њи ма, ци
та ти ма у анег до та ма чи ји су про та го ни сти ста ри Ри мља ни (Ну ма 
Пом пи ли је, Ка тон, Ци це рон, Се не ка, Мар ко Ау ре ли је), али и Дан те 
Али ги је ри, Фран че ско Пе трар ка, Ни ко ло Ма ки ја ве ли, Ле о нар до 
да Вин чи, Фра ња Аси шки, Че за ре Бор џи ја. Све су то ре фе рен це 
ко је на го ве шта ва ју ак ту ел ну сли ку Ита ли је, ко ја, иа ко на то пље на 
да ле ком про шло шћу, пред ста вља је дан још увек ау тен ти чан пор
трет, бу ду ћи да све оно што се ро ди у јед ној зе мљи има бо ју и атмо
сфе ру зе мље у ко јој је ро ђе но. 

У сво јој књи зи пу то пи са Гра до ви и хи ме ре2, об ја вље ној 1930. 
го ди не, пи сац је у епи сто лар ној фор ми3 при ку пио за па жа ња и ис ку
ства ко ја су му омо гу ћи ла да про дре у ду хов ни жи вот сва ке од зе ма
ља, пре ва зи ла зе ћи вре мен ске окол но сти и ужи ва ју ћи у не ви дљи вом 

2 Ко нач на вер зи ја овог то ма, про ши ре на пи сми ма из Па ле сти не (1938) и 
Ка и ра (1939), пре да та је у штам пу 1940. го ди не.

3 Има ју ћи у ви ду епи сто лар ну фор му, оче ку је се из ве стан сте пен ин тим
но сти, отва ра ње ка чи та о цу, ме ђу тим, ау тор ве што из бе га ва ис по ве да ње, го во
ре ћи ипак о се би, о веч ним ми сли ма и о Бо гу, о ра сту ћој уз не ми ре но сти и 
уса мље но сти; као што при ме ћу је Сло бо дан ка Пе ко вић, ова пу то ва ња за бе ле жио 
је чо век се де ћи за сто лом и пу ту ју ћи са мо у соп стве ној ма шти. У мо но ло гу ствар
ност за пи сца пред ста вља са мо по ла зну тач ку, док по дат ке из но си да би чи та о цу 
из нео соп стве ну ин тер пре та ци ју ствар но сти (Сло бо дан ка Пе ко вић, „Пу то пи си 
Јо ва на Ду чи ћа”, О Јо ва ну Ду чи ћу, збор ник ра до ва, ур. Пре драг Па ла ве стра, СА НУ, 
Бе о град 1996, 233–238). Вла ди мир Гво зден та ко ђе бе ле жи ка ко је Ду чић одр жао 
ак ти ван ди ја лог са раз ли чи тим вр ста ма пу то пи са, на ро чи то са оним из XVI II 
и XIX ве ка: по зи ва ју ћи се на тра ди ци ју „пу то пи сца из фо те ље ,ˮ Ду чић у Гра
до ви ма и хи ме ра ма пи ше да је „нај бо ље опи си ва ти пу то ва ње као Фран цу зи, ко ји 
ни кад не пу ту ју не го се де код ку ће, али за то пи шу нај леп ше пу то пи се ,ˮ Вла ди
мир Гво зден, Јо ван Ду чић пу то пи сац, Све то ви, Но ви Сад 2003, 230–231.



веч ном.4 У овим пи сми ма, ли ше ним да ту ма или би ло ка квих вре
мен ских од ред ни ца, кон кре ти зу је се, у ства ри, јед на ори ги нал на 
ви зи ја пу то ва ња и тра га ња за „уну тра шњим исти на ма ,ˮ без ко јих 
би се свет и гра до ви пре тво ри ли у ха о тич ну ма су по да та ка, љу ди 
и ру ше ви на; као и сва оста ла, и Пи смо из Ита ли је (1926–1929) се 
не за др жа ва на јед но став ним осе ћа ји ма и ути сци ма, већ от кри ва 
лич ну кон цеп ци ју људ ског по сто ја ња исто ри је, кон стант ну че жњу 
за веч ним.5 

2. Рим и про пу то ва ње по Ита ли ји

Ду чић је про вео у Ри му шест го ди на6 као ди пло ма та у слу жби 
ју го сло вен ске мо нар хи је и на пу стио је веч ни град те шка ср ца7, 
на кон што је од и грао ва жну уло гу у по сти за њу до го во ра из ме ђу 
бе о град ске и ита ли јан ске вла де. Уо чи свог по врат ка у отаџ би ну, 
24. сеп тем бра 1937. го ди не, пи сац у свом днев ни ку бе ле жи:

Мој бол је чи сто мо рал ни, ин те лек ту ал ни, есте тич ки. У овом 
гра ду на сва кој фа са ди има так ми че ња, на сва кој фон та ни уку са, 
на сва ком спо ме ни ку иде је, на сва ком рас кр шћу сла ве и по бе де. 
Сву где су по ко ле ња се бе из ра зи ла, ис пе ва ла или ис пла ка ла. Ве ра 
и пра во, хе рој ство и по нос, љу бав за зе мљу и за сла ву, све се то 
из ра зи ло по спо ме ни ци ма овог нај леп шег гра да на зе мљи. Сву где 
по јед на иде ја, на су прот ско ро свих оста лих гра до ва где ни чег 
идеј ног ни је ре че но за гле да о ца, за људ ске очи и ср це. Ја сам ов де 
по сле две го ди не (1913–1914) про жи вео сад опет но ве че ти ри го ди
не (1933–1937) стал не ек ста зе пред три хи ља де го ди на овог гра да 
где су Ве ра и Пра во, пра во па ган ско и ве ра хри шћан ска по ди гли 
сво је твр ђа ве до не ба.8 

Ен ту зи ја зам ко ји је по бу ђи вао Рим био је пре вас ход но ен ту
зи ја зам умет ни ка, и то умет ни ка ко ји ужи ва у ле по ти ули ца, па
ла та и цр ка ва.

4 Пу то ва ње, да кле, по ста је „књи жев ни род у ко ме се го во ри ви дљи вом 
да би се са оп шти ла ми сте ри ја не ви дљи вог ,ˮ Та тја на Ро сић, „Фак то гра фи ја естет
ског у пу то пи сној про зи Јо ва на Ду чи ћа”, О Јо ва ну Ду чи ћу, 229.

5 Ду чић сто га иде мно го да ље од тра ди ци је пи сцади пло ма те ко ји мо ра да 
зна на ци о нал не ка рак те ри сти ке јед ног на ро да, да би мо гао да до пре до ста но ви шта 
пе сни ка и пи сца (исто, 231) ко ји сма тра пу то ва ње „књи жев ним жан ром у ко јем го
во ри о ви дљи вом са ци љем да са оп шти ми сте ри ју не ви дљи вог ,ˮ Т. Ро сић, исто, 229.

6 Из у зи ма ју ћи јед ну крат ку ми си ју 1908. го ди не.
7 Пре не го што је на пу стио Град за пи сао је: „Од Лу ја XIV или Мар ку са 

Ау ре ли у са вла да ју мо јом зе мљом, оста ви ли би ме у Ри му по след њег да на жи во
таˮ (Ра до ван По по вић, Исти на о Ду чи ћу, Књи жев не но ви не, Бе о град 1982, 173).

8 Р. По по вић, нав. де ло, 171–172.

666



667

Ка о по зор ни ца сме на вла сти, град Рим ме ња об лик, али, иако 
у стал ној об но ви, увек оста је до сле дан се би са мом: ка да је иде ја 
о све оп штем цар ству не ста ла, веч ни град се по но во ро дио, ово га 
пу та по ста ју ћи цен тар и ду ша све оп ште Цр кве: 

Рим ска др жа ва ни је пре ста ја ла у све ту за не пу не три хи ља де 
го ди на: ка да је свр ши ла це сар ска др жа ва, она се пре тво ри ла у ду
хов но цар ство и пап ску др жа ву.9 

Све стан про ла зно сти сва ког об ли ка ма ни фе ста ци је исто ри је 
и људ ског жи во та, Ду чић оста је фи ло зоф ре ла тив ног схва та ња 
ствар но сти, ко је се кре ће са не пре ста ном жуд њом да про на ђе не што 
трај но, веч ни узор исти не. Исто риј ска ви зи ја ни је ниг де као ов де 
у Ри му – ка же Ду чић – то ли ко моћ на и су ге стив на: то је исто ри ја 
ко ја нам је сви ма бли ска, ко ју сви раз у ме мо. 

Ми се ов де осе ћа мо са вре ме ни ци свих ства ри овог гра да, које 
од свог де тињ ства сви но си мо у па ме ти, ов дје се ни ко не осе ћа као 
стра нац, за то што овај град обр гљу је сва ки пе ри од на шег жи во та 
и за то што ком пле тан мо дер ни, за пад ни кон цепт иде је о гра ђа нину 
про из ла зи из кон цеп та ста рог Ри ма.10

Са да шњост За па да по ти че из две ве ли ке ци ви ли за ци је, рим
скопа ган ске и хри шћан ске11, ко ји ма ду гу је мо кон цеп те исти не у 
љу ба ви12; ове две про шло сти, ме ђу соб но ве о ма уда ље не, пред ста
вља ју је дан са вр ше ни con ti nu um у уз ви ше ном из ра зу: у пап ском 
Ри му срп ски ау тор про на ла зи и ка рак те ри сти ке па ган ског гра да13, 
и та ве за је очи глед на ка да се про ла зи ули ца ма Ри ма:

Ста ре ба зи ли ке пре тва ра не су у хри шћан ске цр кве; ста ри фо ру
ми у но ве пи ја це ри бе и по вр ћа; ста ри хра мо ви у на род не са бор ни це; 
ста ри пап ски Кви ри нал у па ла ту са вој ских кра ље ва но ве др жа ве.14

У да ху веч но сти ко јим и да нас оди шу спо ме ни ци, у под јед
на кој ме ри и па ган ски и хри шћан ски, пе сник от кри ва иден тич ну 

9 Ј. Ду чић, нав. де ло, II, 140.
10 Исто, II, 152.
11 Наш идеј ни жи вот је ве зан за грч ке фи ло зо фе, наш мо рал ни жи вот 

је вреј ске про ро ке, исто, II, 155.
12 „Рим ска др жа ва и хри шћан ска цр ква жи ве у сви ма де ли ма људ ског 

про гре са од вре ме на кад су по ста ле. За два де сет ве ко ва ни је се од њих мо гло 
одво ји ти ни шта што би скре ну ло на бес пу ће ова два ве ли ка пој ма: рим ску прав
ду и хри шћан ску љу бав”, исто, II, 142.

13 Исто, II, 154.
14 Исто, II, 155. 
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ин тим ну и до сто јан стве ну те жњу сва ког чо ве ка, да пре ва зи ђе смрт 
и за бо рав; Рим је град ко ји спа ја су прот но сти: ве чан и веч но раз
ли чит, па ган ски и хри шћан ски, бе смр тан иа ко у ње му све го во ри 
о смр ти, град сла ве и де ка ден ци је, ра до стан и исто вре ме но ту жан. 
„Рим је ве чан, а смрт је ипак на сва ком ко ра куˮ15, пи ше Ду чић у 
једном по гла вљу у ко ме се на зи ре не мир иза зван гра дом ко ји иза
зи ва су мор не пред о се ћа је: сви гро бо ви и над гроб ни спо ме ни ци на 
Апиј ском пу ту су ге ри шу пи сцу не из бе жан крај и, исто вре ме но, 
веч но се ћа ње; озна ча ва ју по твр ду веч но сти ко ја се су прот ста вља 
за бо ра ву ко ји све про жди ре и по ни шта ва: „Јер умре ти, то ни је ни
шта; али би ти за бо ра вљен, то је нај сви ре пи ја од ма зда смр ти над 
жи во том.ˮ 16 И на том пу ту обе ле же ном исто ри јом, ма у зо леј Че
чи ли је Ме те ло „бли стаˮ у јед ној су мор ној и ире ал ној ат мос фе ри; 
са мо је дан гроб, ко ји се над ви су је над свим оста лим, жи ви: „Све 
дру го ни је оста ло, али је гроб остао.ˮ 17

Иа ко озна ча ва по бе ду за бо ра ва, тај гроб је не ми све док и жр тва 
не у мит ног про ла же ња вре ме на, ко је „је ов де све осквр ну ло и ума
њи ло и из об ли чи ло. Са ма Исто ри ја, ви ђе на из пер спек ти ве ових 
гро бо ва, је не из мер но ту жна.ˮ 18 Ми сао о смр ти је кон стант на у 
пи сму из Ита ли је: Рим је сим бол сла ве, али и опа да ња, же ље за бе
смрт но шћу, али је исто вре ме но и сим бол ја да, ду бо ког оча ја ња и 
све сти о то ме да „све жи ви у гор кој љу ба ви за уми ра њем”. Град из
ли ва и раз ли ва по по се ти о цу соп стве ну де ка дент ну ле по ту: ан тич ки 
стуб на ан тич ком рим ском про план ку ко ји је до по ло ви не ус пра
ван, док дру га по ло ви на ис пру же на ле жи у тра ви, из ра жа ва нео до
љи ву ле по ту смр ти и сла ве.19 Там не бо је ево ци ра ју мрач ну уз не ми
ре ност, те ско бу смр ти, уз не ми ру ју ће је про ле ће на Апиј ском пу ту, 
док про сто ри гра да и пе ри фе ри је бру је од сим бо лич них до га ђа ја: 
„Ве ли ка ја та ше ва пе ва ју пе сму веч не све тло сти, над мр ким ка ме
њем са обе стра не пу та Апи ја... ста ри аква ду ци, ра се ја ни као ка
ра ва ни укле тих ду хо ва, рас па да ју се из на шег по гле да.ˮ 20 Све тлост 
по ста је ско ро тран сцен дент на, ире ал на, и чи ни се да пе сник ус по
ста вља ди ја лог са не ви дљи вим, у стра ху од ве зе из ме ђу кон крет них 
пер цеп ци ја ми сте ри је, из ме ђу ефе мер ног и ап со лут ног.

Рим је, та ко ђе, град све тло сти и зву ка,

рим ска по ља се та ла са ју у све тло сти ко ја је ве о ма по мич на, и ко ја 
ни јед ној ства ри не да је да оста не рав но ду шна и за ко ва на на зе мљи. 

15 Исто, II, 143.
16 Исто, II, 157.
17 Исто.
18 Исто, II, 158.
19 Исто, II, 144.
20 Исто, II, 157–158.
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Бе ла цр та овог ши ро ког пу та иде одав де до мо ра, не ста ју ћи у да
љи ни као сре бр ни глас21; 

за ла зак сун ца на Авен ти ну, ек ста за чу ла и бо ја по ста је до га ђај људ
ског ср ца22, ко ји уз ди же Ду чи ће ву про зу до ли р ских мо ме на та, на
то пље них не спо кој ним, уз не ми ре ним, мрач ним сен си би ли те том:

Ду ги и не срав њи ви че тврт са та у ве чер њем рим ском по љу, то 
је је дан од нај ве ћих до га ђа ја људ ског ср ца.

Ов де та квим сја јем от по чи њу но ћи ка квим би дру где от по че
ло ју тро. У свим ста рим хри шћан ским гра до ви ма па да ње мра ка је 
је зи во, као да се ће истог ча са по га си ти све ва тре овог све та и за тво
ри ти сви из во ри во де. По њи ним ули ца ма пад не мрак ко ји од ства ри 
на пра ви утва ре и на ка зе. Али ов де пад не ноћ и то је про ва ла све
тло сти. Бо је се пре тва ра ју у ва тре на влак на ко ја се ду го ист ки ва ју 
и рас пре да ју, за мр шу ју и рас пле ћу, и ко је од све га на зе мљи на чи
не ин три ге сун ца. Ста ри град из гле да тад да је из и шао из сво јих 
те ме ља и да леб ди у ва зду ху кроз ко ји про ти чу ду бо ке ре ке зву ка. 
Ово је не над ма шна сла ва у при ро ди и пра зник у не бу. Нај зад, и кад 
Рим већ цео за мрк не, још по Авен ти ну ту ма ра ју раз би је не вој ске 
све тло сти. Оне не ста ну тек кад у да љи ни ма лак ше и по след ње 
ста ро зво но, јед но од оних ко ја су сто пу та по зи ва ла да се бе жи од 
вар ва ра: или сре бр ни гла сић ка квог ма лог зво на ко је у та ми утр не, 
као све ћи ца.23

И упра во јед не од тих то плих рим ских ве че ри, ко је на дру гим 
ме сти ма де фи ни ше као „ду бо ке ,ˮ ау тор сам ис по ве да да је пр ви 
пут спо знао „ду бо ко и нео до љи во осе ћа ње са мо ће ко је на ше вре ме 
ви ше ниг де не да је ,ˮ24 а ко је је ипак нео п ход но за ства ра ње ве ли
ких де ла људ ског ума:

Све ти Бру но ва пи: O be a ta so li tu do! O so la so li tu do! Ми келАнџe
ло је жи вео у пу сти њи, јер се одва јао од све та. Ње го ве су оне бла
ге и сјај не ре чи: Не бу ди те ме, го во ри те ти хо... Non mi ri sve gli a te, 
par la te bas so.25

Ду чић је био је дан пот пу но не у о би ча је ни тип пут ни ка. Сти
гав ши у Ита ли ју у зре лом до бу, и не да би се за ба вио ни ти да би 

21 Исто, II, 157.
22 Исто, II, 147.
23 Исто, II, 147–148.
24 Исто, II, 143.
25 Исто, II, 145–146.
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на ста вио соп стве но шко ло ва ње и уса вр ша ва ње, као што је то био 
слу чај са пут ни ци ма из XVI II и XIX ве ка, већ као члан ди пло мат
ске ми си је, он нам тек на кра ју свог бо рав ка да је ин фор ма ци је о 
не кој вр сти pétit to u ra за по че тог у су прот ном сме ру, то јест иду ћи 
са Ју га на Се вер: од Ри ма ка Па до ви, а за тим пре ма Бе о гра ду, пре
ко Хр ват ске. На тра го ве ово га про пу то ва ња на и ла зи мо у крат ким 
и оскуд ним бе ле шка ма из днев ни ка, у ко ме пре о вла ђу је ду шев но 
ста ње осо бе ко ја је ожа ло шће на и раз о ча ра на26 за то што је при мо
ра на на од ла зак27 из на ше зе мље иа ко то не за слу жу је:

По след њу ноћ сам на по врат ку из Фра ска ти ја пре спа вао у 
свом кре ве ту у Па ла ти Бор ге зе, са ме лан хо ли јом, и осе ћа њем ко ли ко 
ћу да ље би ти уса мљен, ту жан и ума њен. До го ди ло се да нас не што 
ко нач но и не по пра вљи во и коб но. За вр ше но је не што ве ли ко и нај
ве ће што сам мо гао до жи ве ти. Укла њам се по не чи јем ка при цу или 
лич ном ин те ре су.28 

Пеј за жи и ат мос фе ра од сли ка ва ју ње го ве ду бо ке ду шев не 
про ме не: док с јед не стра не на и ла зи мо на апо те о зу сун ца у во ље
ном Ри му, гра ду бли ста ве све тло сти, чу де сних ви зи ја ле по те, 
истин ског шар ма ко ји је и ми сте ри ја, с дру ге Ду чић, у су мрак, сти же 
у То ска ну и су о ча ва се са ма гло ви тим ли ти ца ма Апе ни на, да би га 
пот пу ни мрак ухва тио у Фе ра ри. На то скан ским бре жуљ ци ма оча
ра ва га пеј заж, нај леп ши и нај пи то ми ји на зе мљи; за у ста вља се да 
по се ти Си је ну29, а за тим и Фи рен цу, где се, у цр кви Све тог Кр ста, 
за др жа ва на гро бо ви ма Ми ке лан ђе ла и Ма ки ја ве ли ја, све стан да 
са мо се ћа ње омо гу ћа ва ода бра ним ду ша ма да умак ну смр ти.

Пре ла зе ћи Апе ни не, пи сац од мах уо ча ва и осе ћа да су бо ја и 
ат мос фе ра дру га чи ји, да го во ре о не кој дру гој исто ри ји и о не ким 
дру гим кул ту ра ма:

По ђох из Фи рен це за Па до ву. Пут ма ње сли ко вит и ико но граф
ски не го од Си је не до Фи рен це. Од Фи рен це до Бо ло ње су Апе ни ни 

26 Ду чић је вест o Бу ку ре шту као но вој де сти на ци ји при мио као ка зну коју 
је сма трао не пра вед ном, има ју ћи у ви ду те жак по сао ко ји је као ди пло ма та оба
вљао у ве о ма те шким окол но сти ма и на пу ту пу ном пре пре ка. Све стан да овај 
пре ме штај ни је био слу ча јан, већ ре зул тат не чи јих ма хи на ци ја, бе ле жи у свом 
днев ни ку: „Ја ве ру јем да овај пре ме штај не зна чи да сам по тре бан у Ру му ни ји, 
не го да сам су ви шан у Ри му ,ˮ Р. По по вић, нав. де ло, 172.

27 „Она мо [у Букуреш т] пре се ље но це ло мо је по кућ ство у два огром на 
блин ди ра на ва го на, 120 сан ду ка го спод ског на ме шта ја ода бра них књи га”, исто.

28 Исто, 173.
29 Ако ов де не го во ри o Си је ни, у јед ном кри тич ком члан ку об ја вље ном 

ка сни је до ћи ће до из ра жа ја ве о ма до бро по зна ва ње ли ков не умет но сти умет
ни ка из Си је не, са по себ ним освр том на грч кови зан тиј ски ути цај на умет ност 
ко ја се у XIV ве ку раз ви ја ла у Си је ни, Ј. Ду чић, нав. де ло, VI, 368.
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на че сто ви ше од 1000–1300 ме та ра... Сте но ви ти у ви си на ма, по не
кад за ма гље ни, уда ље ни ста кле на сти и спек трал ни. Зна чи ипак до 
крај ње ме ре ин те ре сант но. Осе ћа се да су овуд вла да ли Ау стри јан ци: 
крч ме по пу ту, ку ће из да ле ка слич не го р њо а у стриј ске, свет ра до знао, 
сто ло ви по кри ве ни и са цве ћем у про зо ри ма.30

Бол у ду ши ипак не спре ча ва Дучићa да осе ти сву чар умет но
сти: ра фи ни ра ни есте та, а не не ис ку сни и ра до зна ли туристa, из два
ја оно што за до во ља ва ње гов естет ски укус, и ни шта дру го; на пу ту 
за Па до ву за у ста вља се у Бо ло њи, ко ју по се ћу је пр ви пут, као што 
сам по ми ње, и ко ји на ње га не оста вља на ро чи ти ути сак, и по све
ћу је јој све га не ко ли ко крат ких и не мно го бла го на кло них ре до ва:

Бо ло њу ви дех пр ви пут. Град сав у мал те ру и бо ја ди сан жу то 
и цр ве но, на кри вље не две ку ле су сме шне као иде ја и пра зне и бе
зна чај не као гра ђе ви на. Сан Пе тро нио цр ква је ле па са мо по ста рој 
пра зној фа са ди.31

Из Фе ра ре се се ћа „оп чи њу ју ћегˮ тр га ка те дра ле, док о Па до ви 
пи ше:

Цр ква Св. Ан ту на и спо ме ник Га те ме ла те је све што сам ви
део у Па до ви. Али до вољ но. И цр ква по сво јим гро бо ви ма, као св. 
Ан ту на и хе ро ја Га та ме ла те и спо ме ни ци се не за бо ра вља ју.32

3. Ита ли ја ни и Ита ли јан ке

Пре фи ње на спо соб ност по сма тра ња раз ли чи тих кул ту ра и 
зе ма ља, осо би на ко ју је без сум ње сте као за хва љу ју ћи ис ку ству 
ди пло ма те, омо гу ћа ва хер це го вач ком пи сцу да па жљи во по сма тра 
истин ска обе леж ја и есен ци јал ни дух ита ли јан ског на ро да, у стал
ном по ре ђе њу са дру гим на ро ди ма, по не кад сле де ћи јед но пре те
ра но ло гич ко по јед но ста вље ње ко је кат кад пре ра ста у сте ре о тип
ну тврд њу, али ипак пре но си сво ју пра ву при ро ду. Ре чи тост и 
го вор нич ке спо соб но сти су осо би не ко је ка рак те ри шу Ита ли ја не, 
и ко је Ду чић под вла чи у ви ше при ли ка:

Љу ба зност Ен гле за и ни је ни кад у ре чи ма не го у ње го вом 
це лом од но су и др жа њу, што је код Фран цу за или Та ли ја на, ко ји 
су бли ста ви и из да шни у ре чи ма.33

30 Р. По по вић, нав. де ло, 173–174.
31 Исто, 174.
32 Исто. 
33 Ј. Ду чић, нав. де ло, VI, 40.
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На род мо ре пло ва ца и тр го ва ца, пре ци Ко лом ба и Ри мља на 
ко ји су осво ји ли оба ле Ази је и Афри ке ви ше мо ти ви са ни тр го вач ким 
и еко ном ским раз ло зи ма не го вој ним и раз ло зи ма ци ви ли за ци је, 
Ита ли ја ни су на сле ди ли уро ђе ну по ли тич ку во ка ци ју, ко ја ап сор
бу је све сфе ре сва ко днев ног жи во та. За Ита ли ја не и Гр ке, ко је ау тор 
по и сто ве ћу је у сво јој тврд њи,

...по сто ји под јед на ко осе ћа ње да се на све ту све ку пу је и све про
да је; за то они и по ли ти ку ко ја је на у ка о жи во ту спо ра зу мом и ра дом, 
уно се чак и по ро дич ни свој жи вот и у сво је до ма ће при ли ке.34 

Праг ма ти зам, ела стич ност и при ла го дљи ви дух, ко ји обе ле
жа ва по ли ти ку и жи вот Ита ли ја на, мо же би ти оруж је ко је већ ве
ко ви ма до но си по бе ду, али се мо же пре тво ри ти и у ма ну и сла бост:

Ови дру ги, то су Та ли ја ни, ко ји се ла ко при ла го ђа ва ју сви ма 
прак тич ним ре ше њи ма, што чи ни и да они из гу бе сва ки рат, али 
до би ју сва ки мир. Ако су сла би на бој ном по љу, они су без у слов но 
хе ро ји на ве ћи ни дру гих по ља утак ми це и бор бе. Све у њи хо вом 
жи во ту по ка зу је огром но на сле ђе и ви со ку шко лу.35

Раз у ме ва ње про шло сти јед ног на ро да по ста је нео п хо дан еле мент 
у ана ли зи ње го ве са вре ме но сти; ка рак те ри сти ке јед ног на ро да мо гу 
не ста ти да би се за тим, не ко ли ко ве ко ва ка сни је, по но во по ја ви ле, 
а ве за из ме ђу про шло сти и са да шњо сти по твр ђу је се на ве о ма енер
ги чан на чин:

Ита ли јан је нај бо љи чо век на све ту, док не по ве ру је да му је 
не ко опа сан не при ја тељ; али од тре нут ка кад по ве ру је у та кву опа
сност, Та ли јан не би ра сред ства да упро па сти оно га ко га се пла ши. 
По што је Та ли јан и по при ро ди стра шљив, ње го ва је по ли ти ка 
до брим де лом са зда на од мр жње. Та кав је био и у ан тич ко до ба.36

У по ли ти ци Ита ли ја ни ра ди је да ју пр вен ство ин три га ма из 
пе ри о да ре не сан се не го хра бро сти и ло ја ло сти ко је су би ле њи хо
во обе леж је у пе ри о ду ри сор ђи мен та; ко ри сти се 

...отров ме сто ма ча, шпи јун ме сто вој ни ка, поп ме сто жан да ра, 
под ва ла ме сто за ко на. Због овог је не по мир љи вост из ме ђу њих и 
не ко ли ко дру гих европ ских на ро да ско ро не пре мо сти ва.37

34 Исто, VI, 137.
35 Исто, VI, 138. 
36 Исто, VI, 47.
37 Исто, VI, 140.



673

Али кул ту ра ита ли јан ског на ро да је увек би ла у ве зи са ве о ма 
ви со ким и пле ме ни тим кон цеп том ра да:

Са мо је са ци ви ли за ци јом рад по стао по што ва ним, чак сма тран 
све ште ним; а у Ита ли ји сва ки рад сма тра ју умет но шћу; Ла во ро и 
Ла ури, то су две ре чи ко је иду за јед но.38 

Пи сац из Тре би ња во ли да ус по ста вља ве зе и да упоре ђу је и 
еле мен те ко ји при вид но де лу ју ба нал ни и бе зна чај ни, али су ипак 
у ста њу да от кри ју ка рак тер јед ног на ро да:

Ка да уђе Ита ли јан сви дру ги по ку ша ва ју да бу ду на сме ја ни; 
ка да уђе Не мац, да ни ко не бу де на сме јан; ка да уђе Ен глез, сва ко 
се на ме шта да ле по се ди, да не др жи не згод но ру ке или ци га ре ту, 
и да не го во ри ши ро ко, а на ро чи то да не го во ри ду бо ко.39

Сле де ћи овај на чин пи са ња, Ду чић че сто ри зи ку је да упад не 
у зам ку оп штих ме ста, да на пра ви ка ри ка ту ру јед ног на ро да, на гла
ша ва ју ћи пре ви ше не ке од ка рак те ри сти ка, та ко да Ита ли јан че сто 
по ста је ко ме ди јант, Фран цуз шар ла тан, Рус ти ра нин, Ен глез его
и ста, Бал ка нац про стак, а Тур чин ди вљак.40 

Оно што Ита ли ја не из два ја је емо тив ност41, али их љу бав ипак 
чи ни и лу дим од љу бо мо ре. О Ита ли јан ка ма и о же на ма Ду чић 
го во ри као ве ли ки зна лац, оцр та ва ју ћи их у не ко ли ко ја сних по
те за, по не кад ису ви ше по вр шних да би би ли по у зда ни:

Же не у ста рој Ка сти љи су ми сти ци, Фран цу ски ња је у све му 
же на Фран цу зо ва: сме ла, по зи тив на, ду хо ви та, ка ћи пер ка, с пу но 
сви ле и пу де ра, и пер ја, и кар ми на. Фран цу ски ња се да је нај ду хо
ви ти јем; Та ли јан ка тра жи сен ти мен тал ност и па ре; Ру ски ња се 
да је за па ра докс и лу дост; Ен гле ски ња се да је џен тле ме ну ко ји је 
дис кре тан и пер вер зан, и ко ји се пу но сме је; Срп ки ња се да је оно ме 
ко је пре ва ри; Не ми ца се да је му зи кан ту и ко ња ни ку; Шпа њол ка 
се да је и сад сво ме ис по вед ни ку.42

Ита ли јан ка је, по Ду чи ћу, пред о дре ђе на за две основ не уло ге 
же не, уло гу мај ке и уло гу су пру ге43, али јој је пре све га уро ђе на 

38 Исто, VI, 99.
39 Исто, II, 291.
40 Исто, VI, 289.
41 „Има и на ро да ро ђе них за ви со ка ста ња осе ћај но сти: Ср би су пу ни уз

бу ђе ња, Та ли ја ни ек ста зе, Фран цу зи оду ше вље ња, Нем ци ро ман ти зма”, исто, 
VI, 104.

42 Исто, III, 136.
43 За раз ли ку од Фран цу ски ње, ко ја је мај ка и љу бав ни ца и Срп ки ње, 

ко ја је му шкар цу се стра, исто, III, 144.
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су шти на ле по те као ин спи ра ци је му шкар ца умет ни ка: „за ме не” 
– ис по ве да пе сник – „ви ше вре ди Ра фа е ло ва ле па Фор на ри на, него 
и са ма ро ман си јер ка Џорџ Ели от...ˮ .44 Ње на ле по та по ста је бе смрт на, 
пре ва зи ла зи све вре мен ске окол но сти и сва ки мо рал ни кри те ри јум:

...ме ђу нај по бо жни јим и бе смрт ним ма до на ма нај ве ћих сли ка ра, 
ко ји ма се ди ви мо по цр ква ма и га ле ри ја ма, има њи хо вих љу бав
ни ца и же на ко је су би ле без па ме ти и нај о ко ре ли је из да ји це.45

Упра во због то га раз у зда на су пру га Ан дрее дел Сар та, ин спи
ра ци ја и мо дел сво га му жа, пре ва зи ла зи све све ти це и на уч ни це 
про шлих вре ме на46, као што је и Вик то ри ја Ко ло на, иде ал на му за 
у Ми ке лан ђе ло вим со не ти ма47; са мо у том сми слу же на по ста је 
бо ги ња, као што и сам пе сник по ве ра ва у јед ној пе сми, 

...што је као бож ји дах у про сто ри ма.48

4. На род пи са ца, све та ца и умет ни ка

Ита ли јан ска кул ту ра вр ло че сто об ли ку је стра ни це Ду чи ће
вих про зних де ла, под јед на ко као и фран цу ска, ко ја је има ла ве о ма 
ве ли ки ути цај, ка ко у пе ри о ду ње го вих сту ди ја у Же не ви, та ко и за 
вре ме ње го вих мно го број них пу то ва ња у Па риз. Ду чић се осе ћао 
ду бо ко ве зан за обе зе мље, ка ко ин те лек ту ал но та ко и емо тив но. 
Не зна мо ко ја је де ла ита ли јан ских пи са ца чи тао у ори ги нал ној 
вер зи ји: си гур но је у ње го вој лич ној би бли о те ци био при су тан 
по за ма шан број ита ли јан ских књи га49; си гур но је и да је, још пре 
свог пр вог ду гог бо ра ка у Ита ли ји, до бро по зна вао ита ли јан ски 
је зик, јер је 1908. го ди не об ја вио на ита ли јан ском pam phlet о по
ли тич кој про па ган ди.50

44 Исто, III, 152.
45 Исто, III, 112.
46 Исто, III, 153.
47 Исто, VI, 367.
48 Исто, I, 156.
49 Је ди но ис тра жи ва ње на ту те му ко је да ти ра из 1963. го ди не од но си се на 

књи ге из ње го ве лич не би бли о те ке, као и оне ко је је по кло нио свом род ном гра
ду Тре би њу: Сло бо дан Јо ва но вић го во ри, не да ју ћи пре ци зне по дат ке о ко ли
чи ни, о по за ма шном бро ју књи га на ита ли јан ском ко је је Јо ван Ду чић ку пио и 
по се до вао. Ау тор члан ка, с на дом да ће се из вр ши ти ор ган ска си сте ма ти за ци ја 
огром не пи шче ве би бли о те ке ко ја још увек ни је отво ре на за јав ност, да је уоп ште
не ин фор ма ци је ко је су не до вољ не да би се од ре дио жа нр књи га ко је је Ду чић 
чи тао или ко ји су ње го ви оми ље ни пи сци (Сло бо дан Јо ва но вић, „О уре ђе њу 
би бли о те ке Јо ва на Ду чи ћа”, Би бли о те кар ство, Са ра је во, IX, 1963, 1, 19–20). 

50 L’an nes si o ne del la Bo snia e del l’Er ze go vi na e la Ser bia (Анек си ја Бо сне и 
Хер це го ви не и Ср би ја). Ова бро шу ра, об ја вље на у Ри му, ана ли зи ра исто ри ју 



675

Ме ђу ита ли јан ским пи сци ма Ду чић ци ти ра Дан теа, Пе трар ку, 
Ма ки ја ве ли ја51, не срећ ног Та са, гр ба вог Ле о пар ди ја, по све ћу ју ћи 
им пре ма ло про сто ра да би се мо гло за кљу чи ти да је до бро по зна
вао њи хо ве ра до ве. Цитaти су че сто ве за ни за на во ђе ње анег до та 
из њи хо вих жи во та, ко је би тре ба ло да пот кре пе вред ност афо ри
за ма и из ре ка о људ ском ро ду уоп ште, а за сни ва ју се на про шлом 
и са да шњем ис ку ству, ви ше не го на јед ном ор ган ском и стро гом 
ми са о ном си сте му.

Дан те је ме ђу пе сни ци ма ко је Ду чић нај че шће по ми ње, и са 
ве о ма ја сним на зна ка ма или са о се ћа њем за пе ри од ње го вог из гнан
ства, то ком ко га је про на ла зио уте ху у чи та њу де ла Бо е ти ја и 
Ци це ро на, ко ји ће ути ца ти на ње гов фи ло зоф ски кон цепт, за пе
ри од обес хра бре но сти и раз о ча ра ња, ка да је ско ро до шао до тач ке 
у ко јој је по же лео да спа ли „ру ко пис сво је ко ме ди је, ко ју су љу ди 
на зва ли доц ни је Бо жан стве номˮ52, за си гур но су људ ска обе леж ја 
ве ли ког пе сни ка и обе леж ја ге ни ја за де ше ног злом суд би ном оно 
што у срп ском пе сни ку иза зи ва ди вље ње и по др шку „јер је, нео спор
но, по ред ве ли ког ума нео п ход но по треб но за јед ног ве ли ког твор ца 
има ти и пу но ду хов ног по ште ња.ˮ 53 „По штен и по но сан ,ˮ об да рен 
уз ви ше ним сми слом за људ ско до сто јан ство, Дан те је од био да се 
вра ти у Фи рен цу „ако та ње го ва отаџ би на не утвр ди нај пре на сво
јим су до ви ма да је био не пра вед но про те ран .ˮ54

Од де ла ве ли ког Фи рен тин ца спо ми ње Con vi vio и па ра фра зи
ра пр ви стих Бо жан стве не ко ме ди је55, ко ју ве о ма це ни, убе ђен да 
Дан те о во де ло над ма шу је из град њу го тич ких ка те дра ла и пи са ње 
Маг не кар те. Од нос Дан теа и Бе а три че под се ћа на мо дел му зе – 
из во ра ин спи ра ци је, ко ји је ве о ма драг срп ском пи сцу: у во ље ној 
же ни је фи рен тин ски пи сац „иде а ли зи рао страстˮ56, и то ону 
страст ко ју – за кљу чу је иро нич но пе сник из Тре би ња – не би ис пе

ових те ри то ри ја, по чев од дру ге по ло ви не XIX ве ка; ре то рич ким и, по не кад, 
стра стве ним то ном, ау тор из Тре би ња под вла чи функ ци ју ко ју је Ср би ја има ла 
ме ђу Сло ве ни ма на Бал ка ну (че сто је по ре ди са функ ци јом Пи је мон та у Ита ли ји) 
и, као ди пло ма та, ис пи ту је нај но ви је до га ђа је у од но су на ме ђу на род ну и ита
ли јан ску по ли ти ку.

51 Ду чић је ве о ма за ин те ре со ван за Ма ки ја ве ли је ве по ли тич ке иде је и за 
ње го ву ре пу бли ку, ан ти те тич ку Пла то но вој, убе ђен у не раз дво ји вост кон цеп та 
ко ри сног од кон цеп та пра вед ног. По срп ском ау то ру, ма ки ја ве ли зам као док три
на у са вре ме ном све ту ипак пред ста вља јед ну за ста ре лу дру штве ну кон цеп ци ју 
ко ја ће вре ме ном не ста ти, Ј. Ду чић, нав. де ло, VI, 117–118.

52 Исто, VI, 100.
53 Исто, VI, 128.
54 Исто. 
55 „...већ у пр вом сти ху Па кла (ко ји је део у мно гом ње го ва лич на би о гра

фи ја) пе ва ка ко се на шао у там ној шу ми кад је био у сре ди ни људ ског жи во та”, 
исто, III, 219.

56 Исто, VI, 367.
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вао „да је ми слио на сво ју же ну .ˮ57 Бе а три че пред ста вља, у хри шћан
ској ви зи ји људ ске ег зи стен ци је, сли ку „же не спа се њаˮ58, по пут 
Ла у ре, Пе трар ки не „же не об у че не сун цем ,ˮ ко ја у са мо ћи до би ја 
тран сцен дент ну ле по ту Го спе.

Са Пе трар ком пи сац де ли авер зи ју пре ма мон ден ском жи во
ту и за у ста вља се на при по ве сти o ту жним го ди на ма бо рав ка у 
Ави њо ну, са ци љем да овај би о граф ски еле мент ис ко ри сти као 
по твр ду за прет по став ку ко ја му је ве о ма дра га: де ша ва се чо ве ку 
да, у не сре ћи са ко јом се су о ча ва у са да шњо сти, поч не да пот це њу
је сре ћу ко ју је имао у про шло сти, кли зе ћи на овај на чин у па ра докс; 
Пе трар ка, са да већ у зре лој до би, пи ше по хва ле ста ро сти оцр њу
ју ћи мла дост, де фи ни шу ћи је као ти ра ни на и, иа ко од свих при знат 
као пе сник љу ба ви, већ за че тр де сет го ди на од ри че се же на, убе ђен 
да се на тај на чин осло бо дио роп ства:

Та квим је ре чи ма го во рио о же ни љу бав ник бо жан ске Ла у ре 
кад је већ ста јао пред вра ти ма ста ро сти, и по што је већ био пр ви и 
нај ви ши хри шћан ски пе сник љу ба ви за же ну.59

Пре у зи ма ју ћи стих из Бо жан стве не ко ме ди је, „Nac que al mondo 
un So le ,ˮ Ду чић уво ди фи гу ру ита ли јан ског све ца60, ко ме се Дан те 
ди вио што је дао „вје ри сво је де ти ње ср цеˮ61 и ци ти ра га па ра лел
но са Све тим До ми ни ком из Ка ле ру е ге, ко ји јој је, с дру ге стра не, 
дао „гво зде ну ми ши цу .ˮ Код ових два ју све та ца он про на ла зи две 
ду ше ла тин ске цр кве, кон тем пла тив ну и ак тив ну.62

Во де ћи, као и увек, ра чу на о исто риј ској пер спек ти ви, Ду чић 
под вла чи људ ско дру штве но обе леж је два ју мо на шких ре до ва: 
скло ност ка ми ло ср ђу, чи је ко ре не про на ла зи мо код пр вих хри шћа
на и ко ја ће ка сни је ка рак те ри са ти ка то ли чан ство на шег по лу о стр ва, 
и по ли тич ку ори јен та ци ју, као код ин кви зи ци је шпан ског ка то ли
чан ства:

Све ти Фран че ско је био про рок и скру ше ни слу га ол та ра; а 
све ти До ми ник је био те о лог дог ма ти чар, цр кве ни по ли ти чар, и 
нај зад, вој ник ве ре. Је дан је кли цао љу бав, а дру ги по ре дак; је дан 

57 Исто, III, 136.
58 Исто, III, 106.
59 Исто, III, 220.
60 Исто, II, 152.
61 Исто.
62 „Duo prin ci pi ordinò in suo fa vo re, / che qu in ci e qu in di le fos ser per gu i da. 

/ L’un fu tut to se ra fi co ar do re, / l’al tro per sa pi en za in ter ra fue / Di che ru bi ca lu ce 
uno splen do re”, Dan te Alig hi e ri, Di vi na Com me dia, Pa ra di so, can to XI, 35–39.
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ве ру, а дру ги дог му; је дан по бо жност, а дру ги по слу шност. (...) Али 
из ме ђу све тог Фран че ска и све тог До ми ни ка по сто ја ле су и раз ли ке 
у по гле ду раз вит ка са ме ве ре: пр ви је оли че ње јед не бла ге вер ске 
иди ле, а дру ги је оли че ње сви ре пе вер ске по ли ти ке.63

Ду чић да је јед ну ве о ма по е тич ну но ту сво јој про зи, за ве ден 
но вим осе ћа њи ма ми ло сти и љу ба ви, ко ја су ве о ма уда ље на од уз
др жа ног ду ха па ра во слав не цр кве и ка то лич ке цр кве из вре ме на 
Све тог Фра ње, и за др жа ва се на би о гра фи ји све ца, по и сто ве ћу ју ћи 
се са чу ђе њем ко је би пој мо ви о ко ји ма се ра ни је ни је го во ри ло мо
гли да иза зо ву код јед ног обич ног вер ни ка из XI II ве ка, са иде јом 
о Бо гу – љу ба ви и о уни вер зал ном брат ству ко ја се по ма ља из 
сми сла о је дин ству са при ро дом и ство ре њи ма, ко ја су сва де ца 
јед ног је ди ног Бо га:

Та ли јан ски ми стик је жи вео по шу ма ма и пе ћи на ма свог Су
ба зиа и на ме лан хо лич ном је зе ру Тра зи ме не го во рио да је Бог сву
где: у ср ци ма љу ди, у кри ли ма пти ца, у сна зи зве ро ва. Кур ја ци уми
ру од гла ди и пти це од мра за; и све је ује ди ње но у оп штој суд би ни. 
Сва би ћа су ве за на ме ђу со бом, а сва ујед но ве за на за Твор ца ко ји 
је из вор за јед ни це и љу ба ви... Уче ни ци све ца из Аси са вра ти ли су 
та ли јан ском ка то ли чан ству не жност при ми тив не хри шћан ске цр кве 
ка ква се од до ба Гри го ри ја Ве ли ког ни је ви ше по зна ва ла; (...) Све
ти Фран че ско је и зве ро ве звао бра ћом, а све ти До ми ник је и це ле 
људ ске про вин ци је пре по ру чи вао за пла мен и џе ла те.64

Ипак, срп ски ди пло ма та је код све та ца на пр вом ме сту це нио 
њи хо ве ла ич ке спо соб но сти, као што су ин те ли ген ци ја и кул ту ра, 
и на ње га су мно го ви ше оста вља ли ути сак ка рак тер и људ ска обе
леж ја не го њи хо ва при вр же ност Бо гу. Ода тле ње го ва за ди вље ност 
Све тим Гри го ри јем Ве ли ким – ци ти ра га три пу та у сво јим спи си
ма – и ис ти че га као све ца про по вед ни ка „хри шћан ске исти не у ње
ној це лој на за рет ској чи сто ти ,ˮ спа си те ља „Ри ма од ку ге и вар ва раˮ65 
и, оно што је нај ин те ре сант ни је, као мо дел мо рал ног ју на ка:

Био је учен, хра бар, скро ман, по бо жан, ве ли ко ду шан, са вр ше
ни тип све ти те ља опре де ље ног да бу де хе рој сви ју вр ли на. По сво јој 
во љи, он би оди ста био остао до смр ти ка лу ђе ром у ма ка квом 
убо гом та ли јан ском ма на сти ру, да га дру ги љу ди ни су по ста ви ли 
за за ме ни ка св. Пе тра на ње го вом пре сто лу у Ри му; а при кри вао 

63 Ј. Ду чић, нав. де ло, II, 146. 
64 Исто, II, 151.
65 Исто, II, 150.



би и свој ве ли ки та ле нат, да га ни су озна чи ли јед ним од че тво ри це 
та ко зва них док то ра, или све тих оче ва, хри шћан ске цр кве, по ред 
св. Ам бро зи ја, св. Је ро ни ма и св. Ав гу сти на.66

С дру ге стра не, крат ки ци та ти не ких дру гих све та ца, као на 
при мер То ме Аквин ског67, Ав гу сти на68, Бру на69, тре ба да у очи ма 
чи та о ца по ја ча ју ау то ри та тив ност не ког до ка за, исти ни тост не ке 
тврд ње или да не ким при јат ним умет ком обо га те при по ве да ње.

Ду чић осе ћа по тре бу да се вра ти чи стим из во ри ма Је ван ђе ља, 
не одо бра ва ре ли ги о зност ко ја се за сни ва са мо на фор ми, под вла чи 
не га ти ван ка рак тер оних еле ме на та хри шћан ства ко ји пред ста ву 
о јед ној ре ли ги ји чи не мрач ном и не ја сном, сма тра ју ћи жи вот „ка
зном чо ве каˮ70, и про по ве да ју од ри ца ње71, уз ди жу култ ре ли кви ја72 
и пре но се по гре шно схва та ње же не.73

У исто риј ској ви зи ји ка то ли чан ства Ду чић раз ли ку је број не 
во ка ци је ко је по при ма ју на ци о нал не бо је и то но ве, али ко је се, у 
крај њој ли ни ји, отва ра ју и ка еклек тич ким, над на ци о нал ним пер
спек ти ва ма: „Рим ска цр ква је де ло ком би на ци је је лин ске ра до сти 
и ла тин ске стро го сти.ˮ 74

У Све том Пе тру, хра му са гра ђе ном за Бо га осва ја ча и рат ни
ка, Ду чић ни је ни ка да осе тио при су ство Бож је ми ло сти75, а у Ва
ти ка ну, ем бле му пап ске до ми на ци је, ви део је моћ ко ја је од у век 

66 Исто, VI, 129.
67 Ду чић ци ти ра То му Аквин ског го во ре ћи о ско ла сти ци, ко ја, иа ко одва ја 

вр ли не од ма на, још увек не по зна је кон цепт оба ве зе у сми слу при ти ска ра зу ма 
на во љу: овај кон цепт ће мо про на ћи тек код Кан та, исто, III, 42.

68 Ре чи све ца ко је ци ти ра Ду чић „ла га ти, ла га ти по ште но и по бо жно ,ˮ иро
нич но до ка зу ју нео п ход ност ла га ња, ко ју су же не схва ти ле мно го пре Све тог 
Ав гу сти на, исто, III, 120. 

69 Ви ди ци тат на стр. 669, фусно та 25.
70 „Има и не ко ли ко ре ли ги ја ко је су про по ве да ле ка ко је жи вот јед на ка

зна над чо ве ком. Хри шћан ство га чак сма тра ис па шта њем пра о тач ког гре ха ,ˮ 
исто, VI, 98.

71 Љу ди „су та ко ишли за ве ром ко ја од ри че жи вот као уни жа ва ју ће ис ку
ше ње, а ишли су за њом не због ње не ком пли ко ва не дог ме, ко ју обич ном па ме ћу 
ни ко ни је умео до вољ но да ра у зу ме, не го пре све га због иде је о спо кој ству кроз 
чо ве ко во са мо вољ но од ри ца ње од свих до ба ра на овом све ту. Цр ква је учи ла да 
тре ба при ма ти све удар це суд би не као за слу же не и Бо гом по сла не, и да тре ба 
окре ну ти и дру ги образ, ако нас је не при ја тељ већ по јед ном уда рио. Опра шта
ти сва ком осим се би, би ло је бит но хри шћан ско уче ње о том ка ко се до би ја 
не бе ска ми лост, што зна чи ка ко се по сти же спо кој ство на све ту ,ˮ исто, VI, 39.

72 Ду чић жа ли што „за јед но те ло ка квог ка то лич ког све ти те ља, или са мо 
за не ко ли ко ко шчи ца ње го вог ске ле та, оти ма ли су се гра до ви сред њо ве ков ног 
ка то лич ког све та ,ˮ исто, VI, 437.

73 Хри шћан ство је ду бо ко усло ви ло кон цеп ци ју же не, у тре нут ку ка да 
је уз др жа на же на по ста ла ви ше би ће, по угле ду на Мај ку Бож ју, да ју ћи пред ност 
те ле сној чи сто ти, исто, VI, 140. 

74 Исто, VI, 139.
75 Исто, II, 294–295.
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мо ра ла да се бра ни ка ко од спо ља шњих та ко и од уну тра шњих 
не при ја те ља, као што то при ме ћу је са сар ка змом, па ра фра зи ра ју
ћи ан тич ку ла тин ску из ре ку

...да је чо век за чо ве ка вук, али да је поп за по па ар хиву к (lu pis si mus).76

Го ди не 1938. Ду чић у ча со пи су Умет нич ки пре глед об ја вљу
је чла нак у ко ме на ве о ма стра ствен и кри тич ки на чин ана ли зи ра 
ита ли јан ску умет ност од за че та ка па до ре не сан се, пе ри о да ко ји 
де фи ни ше као „нај сјај ни је али и нај чуд ни је до ба у исто ри ји људ ске 
ми сли и ства ра ња .ˮ77 Ме ђу шти ви ма из ове обла сти, по ред де ла 
Ђор ђа Ва за ри ја Vi te de gli ar ti sti (Жи во ти слав них ита ли јан ских 
ар хи тек та, сли ка ра и ва ја ра), на ко је се освр ће у ви ше на вра та78, 
број ни су и дру ги спи си из ко јих је мо гу ће пре у зе ти анег до те из 
жи во та умет ни ка или exem pla о раз ли чи тим аспек ти ма људ ског 
жи во та; не при ја тељ ство из ме ђу Ми ке лан ђе ла и Ле о нар да, раз ли
чи ти тем пе ра мен ти Ра фа е ла и Ми ке лан ђе ла, ре ли ги о зна кри за 
оста ре лог сли ка ра Тај не ве че ре су епи зо де ево ци ра не са де та љи ма 
ко јих код то скан ског ау то ра не ма.79

Ре чит при мер је од ло мак ко ји го во ри о Ле о нар до вој смр ти. 
Док Ва за ри са мо уоп ште но под се ћа на ње го ву скру ше ност у по
след њим тре ну ци ма жи во та:

Fi nal men te ve nu to vec chio, stet te mol ti me si am ma la to; e ve den do si 
vi ci no al la mor te, si vol se di li gen te men te in for ma re del le co se cat to lic he 
e del la no stra bu o na e san ta re li gi o ne cri sti a na, e poi con mol ti pi an ti 
con fes so e con tri to, seb be ne e’ non po te va reg ger si in pi e di, so ste nen do si 
nel le brac cia di su oi ami ci e ser vi, vol se de vo ta men te a pi gli a re il san
tis si mo Sac ra men to fu or del let to80,

76 Исто, VI, 150.
77 Исто, VI, 365.
78 По ми њу ћи ма ги страл но Ва за ри је во де ло, срп ски ау тор ка же да су по

сле 1250. го ди не у Фи рен цу би ли по зва ни грч ки умет ни ци да об но ве фре ске и 
ико не (исто, VI, 368), по да так ко ји се по ду да ра, иа ко је од стра не ита ли јан ског 
мај сто ра из ло жен на мно го раз ву че ни ји и ри дон дант ни ји на чин, Gi or gio Va sa ri, 
Le ope re di Gi or gio Va sa ri con nu o ve an no ta zi o ni e com men ti di Ga e ta no Mi la ne si, 
San so ni, Fi ren ze 1973, t. I, 241. 

79 Кри ти чар умет но сти је у пот пу но сти за не ма рио де таљ да је Ду чо из 
Бо нин се ња учио у Кон стан ти но по љу, што по твр ђу је Ду чић (Ј. Ду чић, нав. де ло, 
VI, 368); и не са мо то, хер це го вач ки ау тор твр ди да је раз ли ка у го ди на ма из
ме ђу Ра фа е ла и Ми ке лан ђе ла де се так го ди на, што се не мо же по твр ди ти на 
осно ву да ту ма ве о ма ја сно на ве де них у Ва за ри је вим би о гра фи ја ма (иа ко се 
дру ги де та љи у ве зи са Ле о нар до вим и Ми ке лан ђе ло вим го ди на ма мо гу сма
тра ти при бли жно тач ним).

80 Gi or gio Va sa ri, Le vi te de ’più ec cel len ti ar chi tet ti pit to ri et scul to ri ita li a ni, 
da Ci ma bue in si no a’ tem pi no stri, Ei na u di, To ri no 1986, 48.
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Ду чић, ко ји га чак и ци ти ра, обо га ћу је опис дру гим минуци oзним 
де та љи ма:

За то је Ле о нар до, ка ко Ва за ри при ча, пред смрт пао у вр сту 
ек ста зе, при че стио се и из ја вљи вао гор ка по ка ја ња за сво је на уч не 
ми сли; а те ста мен том је на ре дио три ве ли ке ми се и де ве де сет ма лих 
цр кве них слу жби, с пу но по по ва и огром ним бро јем ка лу ђе ра81, 

ско ро за си гур но пре у зи ма ју ћи их из би о гра фи је умет ни ка под 
на  сло вом Me mo rie чи ји је ау тор Ка р ло Амо ре ти:

...vo le che si a no ce le bra te ne la dic ta chi e sa di San cto Fi o ren ti no tre gran
de mes se con di a co no et sot to di a co no, et il dì che si di ran no tre gran de 
mes se, che si di ca no an co ra tren ta mes se bas se de San cto Gre go rio.82

Ме ђу тим, уоп ште но гле да но, у де ли ма ко ја кон сул ту је Ду чић 
не тра жи то ли ко та чан по да так ко ли ко жи во пи сну и функ ци о нал
ну епи зо ду ко јом би се до ка за ла прет ход но из не та те за, ко ја мо же 
– уз по моћ ре то рич ке тех ни ке cu mu la tio – ефи ка сно да уба ци низ 
exem pla, или ко ја му да је ма те ри јал за раз ми шља ње.

Ка да го во ри о мо мен ти ма из жи во та Ле о нар да83, „нај ве ћег 
чо ве ка мо дер ног до баˮ84, Ду чић пре све га би ва по го ђен умет ни
ко вом не спо соб но шћу да при хва ти ста рост, ко ја је још окрут ни ја 
пре ма они ма ко ји се, по пут ње га, од ли ку ју гре хом та шти не („Лео
нар до ни је знао ка ко тре ба оста ре тиˮ) и ко ји гле да ју на ста рост као 
на нај ве ћу ана те му бо го ва.85 На оп ши ран на чин до ка зу је да ова 
доб у људ ском жи во ту не за ви си са мо од го ди на већ од тем пе ра
мен та сва ког од нас. То је те ма о ко јој је већ го во рио Ци це рон, а 
ко ју са да раз ма тра Ду чић. 

Па ра фра зе не ких од ми сли ко је при пи су је Ле о нар ду ко ри сти 
и на дру гим ме сти ма, го во ре ћи о људ ској ин ту и ци ји ко ја на нео бја
шњив на чин ми ри ми сао и ср це:

81 Ј. Ду чић, нав. де ло, III, 228.
82 Cаrlo Amo ret ti, Me mo rie sto ric he sul la vi ta, gli stu di e le ope re di Li o nar do 

da Vin ci, Mot ta, Mi la no 804, 121.
83 Ле о нар дов по трет ко ји на ла зи мо на стра ни ца ма Ду чи ће вог де ла ве о ма 

се раз ли ку је од Ва за ри је вог (G. Va sa ri, Le vi te..., 545): „Ле о нар до је био пре те ра но 
сла во љу бив, во лео за ба ве, лу до вао за све ча но сти ма, грам зио за рас ко ши. И он 
је био дво ра нин код кне за Ло до ви ка Мо ра, ве ли ки љу бав ник, сја јан ко зер, ду
хо вит иро нист, ро ђен ча роб ник. Као млад за но сио је сво јом фи зич ком ле по том, 
от ме но шћу др жа ња, пле ме ни то шћу ср ца, све о бим ном уче но шћу. Ни ко му ни је 
био ра ван”, Ј. Ду чић, нав. де ло, III, 227.

84 Исто.
85 Исто, III, 228.
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Не ма ни чег у ра зу му што пре ни је би ло у ср цу, и да је то га чо
век увек све стан за што не што во ли а због че га не што мр зи.86

Ми ке лан ђе ло је Ра фа е лов про тив ник, је дан је нео те са ног из гле
да док је дру ги фин и де ли ка тан, и о обо ји ци срп ски пе сник из но си 
епи зо де87 ко јих у де лу по зна тог фи рен тин ског би о гра фа не ма:

Ра фа е ло је био бо жан ски леп, бо гат и љу бак, и го во ри ло се да 
је у ње му ује ди њен Пла тон и Хри стос; а Ми келАн џе ло је био ру
жан и не при ја тељ Ле о нар да, јер га сма трао не па три о том, ули зи цом 
бо га та ша, грам зи вим за туђ но вац.88

Ду чић по сма тра пр во чо ве ка, а за тим умет ни ка; код Ми ке лан
ђе ла, као и код Дан теа, це ни па три о ти зам, ње го ву ја ку ве зу са род
ним гра дом. Због бол них до га ђа ја у Фи рен ци у пе ри о ду ра да на 
Стра шном су ду, за пао је у нај гор че оча ја ње и оти шао у пот пу ну 
уса мље ност, за бо рав све га оно га што се око ње га до га ђа ло89:

...да је слат ко спа ва ти, а још сла ђе би ти од ка ме на, док све том вла
да ју зло и сра мо та.90

5. За кљу чак

Ду чи ћев сан да до ђе у Ита ли ју, као што је на ве де но у ње го вом 
днев ни ку („Ако ли мо гу да одем у Рим као се кре тар, то би био мој 
нај ве ћи санˮ91), оства рио се у ви ше на вра та из ме ђу 1907. и 1937. 
го ди не.

До бро при пре мљен, јер су сва оче ки ва ња ње го вог пу то ва ња 
већ у ве ли кој ме ри би ла усло вље на сту ди ја ма и ве ли ком кул ту ром 
са ко ји ма он по сма тра Ита ли ју, раз ли чи та ме ста, исто ри ју, љу де: 
он до но си њи хо ве нео бич не пор тре те, бо га то де скрип тив не, у ко
ји ма ди пло ма та не игра то ли ко уло гу ин фор ма то ра ко ли ко уло гу 

86 Исто, VI, 94.
87 „Кад је Ми келАн џе ло јед ном срео Ра фа е ла ка ко си ла зи низ сте пе ни це 

Ва ти ка на ре као му је: ’Ти идеш увек као кнез са Ис то ка ко га пра ти сви та по кло
ни ка...’ А бла ги Ра фа е ло му је од го во рио: ’А ти увек идеш сам, као џе лат’ ,ˮ исто, 
VI, 154.

88 Исто, III, 228. 
89 Ово је још је дан од де та ља ко јег код Ва за ри ја не про на ла зи мо.
90 Исто, III, 57. Ми ке лан ђе ло ви сти хо ви ко је је хер це го вач ки пен сик пре

вео на срп ски је зик су са мо део оних ко ји су пре у зе ти од Ва за ри ја: „Gra to mi è 
il son no, e più l’es se re di sas so / Men tre che il dan no e la ver gog na du ra / Non ve der, 
non sen tir mi è gran ven tu ra: / però non mi de star, deh par la bas so ,ˮ G. Va sa ri, Le 
ope re..., t. VII, 197.

91 Р. По по вић, нав. де ло, 77.
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не ви дљи вог про та го ни сте, по чи јој се по тки кре ће те жи ште ње го
вог пи са ња: ње гов Рим, ко ји об у хва та „свa на ша до ба ,ˮ пре ва зи
ла зи оче ки ва ња јед ног обич ног пу то пи сца. Ње го во око по сма тра 
рим ске сце на ри је са про ждр љи вом ра до зна ло шћу и ди вље њем, 
док му ум и уче ност омо гу ћа ва ју да опи су је са пре ци зно шћу не 
уз др жа ва ју ћи се од из но ше ња соп стве ног ми шље ња.

Из тог па но рам ског по гле да на Ита ли ју сна жно из ви ре сен зи
би ли тет пе сни ка ко ји за ра ња у не пре ста не ви зу ел не и звуч не под
сти ца је, бо га те сли ка ма, у ко ји ма че сто до ми ни ра све тлост, док 
кон траст све тло сти и та ме за у зи ма цен трал но ме сто, под вла че ћи 
ве зу Ри ма са ду бљим сфе ра ма, са ме та фо ром про ла зног и веч ног.

Као пре фи ње ни по зна ва лац европ ске ствар но сти, Ду чић 
стал но на сто ји да Ита ли ја не упо ре ди са дру гим на ро ди ма, про на
ла зе ћи раз ли ке и слич но сти, тка ју ћи ди ја лог чи ји је циљ от кри ва ње 
„су шти не и ду ха јед не зе мље .ˮ С дру ге стра не, за хва љу ју ћи до бром 
по зна ва њу кла сич не кул ту ре, ус по ста вља со ци о ан тро по ло шке, 
књи жев не, умет нич ке, ре ли гиј ске и исто риј скофи ло зоф ске ве зе 
ко је исто вре ме но ус по ста вља ју ве зу из ме ђу про шло сти и са да шњо
сти пре ко фи гу ра ита ли јан ског ге ни ја ко је су обе ле жи ле исто ри ју 
Ита ли је: ве о ма је оми ље на анег до та пре у зе та из ли те ра ту ре, као 
и исто риј ске ре ми ни сцен ци је и фи ло зоф ска уоп шта ва ња, ду хо ви
та за па жа ња и спрет не ко зер ске ка рак те ри за ци је, пра ће не лич ним 
при мед ба ма, ми шље њи ма сен ти мен тал ног пу то пи сца, по угле ду 
на оне из XIX ве ка, са њи хо вом емо тив но шћу и њи хо вим ја.

Из стра ни ца о Ита ли ји по ма ља се ком плек сна лич ност ко ја 
се по ка за ла као мо дел ко ји је ис пред свог вре ме на. Ду чић је, у ства
ри, про то тип са вре ме ног чо ве ка ко ји ни ка да не пре ста је да тра га, 
ис тра жу је, от кри ва по ре ђе ња, ве ли ки Евро пља нин ко ји је у ста њу да 
усво ји му дрост пре да ка и да и да нас вас пи та ва мла де ге не ра ци је.
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