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ПО В О Д И

ЈОВАНДУЧИЋ
(1874–1943)

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

КЊИЖЕВНОДЕЛОЈОВАНАДУЧИЋА:
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКАСКИЦА

Ду чи ћев ства ра лач ки опус жан ров ски је ве о ма ра зно вр стан, 
а об у хва та по е зи ју, пу то пи се, есе је, књи жев ну и умет нич ку кри
ти ку, исто ри о гра фи ју и по ли тич ку пу бли ци сти ку. Оста ле жан ро ве 
ко ји ма се ба вио пи сац ни је сма трао са став ним де лом свог про бра
ног и пре вред но ва ног опу са. Нај вред ни ји део ње го вог опу са је, без 
сум ње, по е зи ја, ко ја при па да уском кру гу не ко ли ко нај вред ни јих 
лир ских опу са у срп ској књи жев но сти. 

По е зи ја: по е ти ка и ме три ка

Пе сник је на свом раз вој ном пу ту ‒ ко ји за по чи ње пр вом пе
смом „Са мо хра на мај ка”, об ја вље ном у сом бор ском ча со пи су Го луб 
1886. го ди не, а ко ји је тра јао све до по след њих ча со ва ње го вог 
жи во та ‒ про шао кроз три по е тич ке фа зе. У пр вој, пред мо дер ни
стич кој фа зи, о ко јој јед ним де лом све до чи збир ка Пје сме (1901), 
он је у пе ри о ду тра же ња свог ин ди ви ду ал ног гла са нај ви ше био 
под ути ца јем Во ји сла ва Или ћа, али се осе ћа и при су ство пред ро
ман ти ча ра и ро ман ти ча ра, нај о чи глед ни је срп ских (Змај, пре свих, 
али и Ј. Су бо тић, Б. Ра ди че вић, Ђ. Јак шић, Л. Ко стић). Осе ћа се и 
ње го ва отво ре ност пре ма те ма ма, до жи вља ји ма или вр сти сли ков
но сти ка кве на ла зи мо код стра них пе сни ка: не мач ких (Ј. В. Ге те, 
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Ф. Ши лер, Но ва лис, Л. Уланд, Х. Хај не, Ј. Ај хен дорф, Е. Ме ри ке, 
Н. Ле нау), фран цу ских (В. Иго, А. де Ла мар тин, А. де Ви њи, А. де 
Ми се, Л. де Лил, Т. Го тје), ен гле ских (Џ. Г. Бај рон, В. Блејк, В. 
Вор дсворт), ру ских (А. С. Пу шкин, М. Ј. Љер мон тов, Ф. И. Тјут чев, 
А. А. Фет), пољ ских (А. Миц кје вич, Ј. Сло вац ки, Ц. Нор вид), ита
ли јан ских (Ђ. Ле о пар ди, А. Ман цо ни, Ђ. Кар ду чи), ма ђар ских (Ш. 
Пе те фи), ру мун ских (М. Еми не ску) и др. 

У дру гој, про грам ски де фи ни са ној, мо дер ни стич кој фа зи, 
на ста лој по сле од ла ска на сту ди је у Же не ву, де лом ис ка за ној у 
збир ци Пје сме (1901), а у пу ној ме ри у књи га ма Пе сме (1908) и 
Пе сме (1911), он се са свим ве зу је за по е ти ку пар на со ва ца и сим бо
ли ста, по себ но за фран цу ске пе сни ке, по пут Л. де Ли ла, Т. Го тјеа, 
Ж. М. Ере ди је, А. Са ме на, А. Ре њи јеа, Ж. Ро ден ба ха, С. При до ма, 
Ш. Бо дле ра, П. Вер ле на, М. Ме тер лин ка, Е. Вер ха ре на и др., оства
ру ју ћи ре зул та те због ко јих ће би ти увр штен ме ђу нај ва жни је срп
ске пе сни ке. Отво рен је за све пе сни ке та квог по е тич ког сен зи би
ли те та, па се мо гу уо чи ти ин тер тек сту ал ни до ди ри са пе сни ци ма 
не мач ког је зи ка (Х. фон Хоф ман стал, Ш. Ге ор ге, Р. М. Рил ке, Д. 
фон Ли ли јен крон, М. Да у тен дај), ен гле ског (Е. А По, А. Те ни сон, 
Д. Г. Ро се ти, А. Ч. Свин берн, Џ. М. Хоп кинс), ру ског (Ф. Со ло губ, 
В. Ива нов, В. Бр ју сов, А. Бе ли, А. Блок), пољ ског (Л. Стаф), ита
ли јан ског (Г. Д А̓нун цио), ма ђар ског (А. Ади) и др. 

У по е тич ком зре њу и де фи ни са њу про грам ских ста во ва, за 
Ду чи ћа пре суд ни до га ђа ји зби ли су се пр вих го ди на XX ве ка, а 
обе ло да ње ни су у тек сту „Спо ме ник Во ји сла ву” (ча со пис Де ло, 
1902). У тим по е тич ким про це си ма срп ског пе сни штва он нај ви ше 
вред ну је Во ји сла ва Или ћа, ко ји се са свим спон та но, без про грам
ског ста ва, али са осо бе ним сен зи би ли те том, по ја вио као пре крет
ни ца у раз во ју срп ског по стро ман тич ког и ра но мо дер ног пе сни
штва. У да љем раз вој ном то ку, Ду чић утвр ђу је ва жност не ко ли ких 
по е тич ких ста во ва, ко ји ће и ње му и пе сни ци ма ње го ве ге не ра
ци је по слу жи ти као из у зет но бит ни ори јен ти ри: ори јен та ци ја на 
за пад не кул тур не обра сце, по себ но фран цу ске; раз ви је но осе ћа ње 
пе снич ке фор ме, ле по те за рад ње са ме, те ис ку ства фран цу ског 
лар пур лар ти зма; кон цен тра ци ја на сна гу пе снич ке сли ке, пре фи ње
ност чул них опа жа ја, те у том сми слу осло нац на по е зи ју фран цу
ског Пар на са; ис тра жи ва ње сло бо де и нео че ки ва но сти ин ди ви ду
ал них до жи вља ја, те ап сор бо ва ње ис ку ста ва мо дер не де ка ден ци је; 
са гле да ва ње све та у пер спек ти ви фи ло зо фи је сим бо ла, те у том 
сми слу и тра же ње ослон ца у мо дер ном сим бо ли зму. На те ме љу 
ова квог, екс пли цит ног по е тич ког про гра ма Ду чић је и се би и дру
гим пе сни ци ма, па и кри ти ча ри ма и чи та о ци ма уоп ште, знат но 



883

олак шао са гле да ва ње по е тич ких про це са мо дер ни за ци је не са мо 
пе сни штва не го и дру гих жан ро ва у срп ској књи жев но сти.

У тре ћој, зре лој мо дер ни стич кој по е тич кој фа зи, по сле Пр вог 
свет ског ра та, а нај у бе дљи ви је обе ло да ње ној у збир ци Ли ри ка 
(1943), пе сник је још ви ше до се гао ви со ку и кон цен три са ну ме ру 
по е тич ке са бра но сти ко ја је ма ње во ди ла ра чу на о уоч љи во сти 
по е тич ких про ме на ко ли ко је би ла усме ре на ка чи сто ти лир ског 
до жи вља ја. Сто га у овој фа зи на ла зи мо пе сме ко је све до че о по зно 
сим бо ли стич ком пе ва њу и на гла ше ној лир ској су бли ма ци ји, али 
и на сто ја њу да се бу де при су тан у од луч ним до га ђа ји ма све та, па и 
соп стве ног на ро да, по че му је Ду чић сро дан Р. М. Рил кеу, А. Бло ку, 
Б. Па стер на ку, П. Ва ле ри ју, В. Б. Јеј тсу, Е. Ади ју, О. Жу пан чи чу и др. 
Цео свој лир ски опус Ду чић је про брао, из де лио на књи ге и ци клу
се, те из ло жио у Са бра ним де ли ма, чи је су пе снич ке књи ге иза шле 
1929. и 1930. У пр вој књи зи је пе сник оста вио на по ме ну у ко јој ве ли 
да је упра во то „ре дак ци ја ње го вих на пи са ко ја мо ра оста ти без 
ичи је до пу не и из ме не у да љим из да њи ма”, те да та ко мо ра би ти 
„на су прот ма чи јој евен ту ал ној про тив ној на ме ри”. То из да ње је 
још са мо до пу ње но књи гом Ли ри ка (1943), ко јој је пе сник пре ци
зно од ре дио ме сто у струк ту ри Са бра них пе са ма, та ко да је та ко
нач на ком по зи ци ја са чи ње на од че ти ри књи ге: 1. Пе сме сун ца (116 
пе са ма, по де ље них на ци клу се „Сен ке по во ди”, „Ја дран ски со не ти”, 
„Ју тар ње пе сме”, „Ве чер ње пе сме” (том ци клу су – по ау то ро вом 
на ло гу – тре ба до да ти и пе сме из књи ге Ли ри ка), „Сун ча не пе сме” 
и „Ду ша и ноћ”; 2. Пе сме љу ба ви и смр ти (38 пе са ма без ика квих 
де о ба на ци клу се); 3. Цар ски со не ти (28 пе са ма по де ље них у три 
ци клу са: „Цар ски со не ти”, „Мо ја отаџ би на” и „Ду бро вач ке по е
ме”); 4. Пла ве ле ген де (37 пе са ма у про зи без ика квих де о ба на 
ци клу се). То зна чи да Са бра не пе сме са др же укуп но 219 пе са ма, 
од че га су у ве за ном сти ху 182, а у про зи 37. 

У по е зи ји Ду чић је ко ри стио фор ме ве за ног сти ха (пр ве три 
књи ге Са бра них де ла) и по ет ске про зе (књи га Пла ве ле ген де), док 
сло бод ни стих ни је ис про ба вао. У свом ме трич ком ре пер то а ру да
ле ко нај че шће ко ри сти си ме трич ни два на е сте рац, ко ји се од укуп но 
182 пе сме у ве за ном сти ху ја вља у 126 тек сто ва. Упо тре ба оста лих 
сти хов них об ли ка знат но је ре ђа. По уче ста ло сти се ис ти че де ве
те рац, нај че шће ак ту е ли зо ван у за вр шној по е тич кој фа зи, а он се 
ја вља у све га 22 пе сме. Оста ли сти хов ни об ли ци су још ре ђи. Де
се те рац се, при ме ра ра ди, ја вља у се дам пе са ма: у аси ме трич ном 
об ли ку је дан, а у си ме трич ном шест, али се ја вља и ме шо ви ти 
об лик у јед ној пе сми. Је да на е сте рац се по ја вљу је у пет пе са ма, 
осме рац у че ти ри, сед ме рац у две и три на е сте рац у јед ној пе сми. 
Раз ли чи те об ли ке ком би но ва них сти хо ва (де ве те рац и осме рац, 
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осме рац и сед ме рац, де ве те рац и осме рац, де се тарц и де ве те рац), 
у ко ји ма пре по зна је мо упо тре бу ка та лек се и си на ле фе, али и де
о ног сти ха, на ла зи мо у два на ест пе са ма. Ме трич ки ре пер то ар 
ни је на ро чи то ши рок, али је из ра жај не мо гућ но сти тог ре пер то а ра 
пе сник ис тра жи вао ве о ма па жљи во и ми ну ци о зно, уз ко ри шће ње 
крај ње ра фи ни ра них рит мич ких, ин то на тив них, еу фо ниј ских и 
ме ло диј ских по сту па ка.

И у по гле ду строф них об ли ка Ду чић на сто ји да су зи свој ре
пер то ар, па се с ве ли ком до след но шћу пред ста вио као пе сник 
ка тре на. Од укуп но 182 пе сме у ве за ном сти ху, ка тре не на ла зи мо 
у укуп но 177 пе са ма, а ис кљу чи во и са мо ка трен ску ор га ни за ци ју 
тек ста на ла зи мо у 149 пе са ма. Тих 28 пе са ма у ко ји ма има ка тре
на, али и дру гих об ли ка, све де ни су са мо на ком би на ци ју ка тре на 
и тер це та, а реч је о со не ти ма Пе трар ки ног, ита ли јан ског об ли ка. Од 
оних пет пе са ма у ко ји ма не на ла зи мо ка трен ску ор га ни за ци ју, 
три пе сме су ок та ве, а две су сек сти не. Но, и у по гле ду ових ок та
ва и сек сти на мо гу са опа зи ти за ни мљи ви фе но ме ни ко ји све до че 
о пе сни ко вој ве за но сти за из ра жај ност ка тре на: све три ок та ве 
по сле че твр тог сти ха, по пра ви лу, има ју ин тер пунк циј ски обе ле
жен крај син так сич ке це ли не, а у све га јед ном је ди ном слу ча ју тај 
крај је ус по ста вљен на ни воу јед ног ла ба вог пре но са, тј. за ви сне 
ре че ни це ко ја се на ста вља у сле де ћој стро фи. Слич не осо би не 
по ка зу ју и две пре о ста ле пе сме на пи са не у сек сти на ма: обе пе сме 
има ју ја сну ин тер пунк циј ску озна ку кра ја ре че ни це по сле че твр
тог сти ха, а са мо у за вр шној сек сти ни дру ге пе сме („Тај на”) овај 
је мо дел (ка трен са дво сти хом) на ру шен, па се ту по ја вљу је про
ду же ни об лик сеп ти ме. Све то го во ри ка ко је ка трен био ве о ма јак 
ми са о ни и стил ски мо дел по ко јем се Ду чи ће ва ства ра лач ка вер
ба ли за ци ја нај лак ше и нај про дук тив ни је кре та ла.

Пе снич ка те ма ти ка

Ду чић је пи сао о круп ним лир ским те ма ма, као што су до жи
вљај при ро де, љу ба ви, ро до љу бља, исто ри је, сва ко днев ног жи во та, 
пе сни штва, смр ти, ме та фи зи ке, Бо га и сл. У књи зи Пе сме сун ца 
до ми ни ра до жи вљај при ро де, али се уну тар ње га ја сно ис ти че не 
са мо по зи ци ја лир ског су бјек та и људ ске ду ше не го се још сна
жни је и су ге стив ни је кон сти ту и ше сим бо ли ка све тло сти и на че ла 
дис крет ног бо жан ског при су ства. По себ но се љу бав на и ме та фи
зич ка те ма ти ка по ја вљу ју у ци клу си ма „Ду ша и ноћ” и у збир ци 
„Ли ри ка”, па се по то ме ове пе сме из пр ве књи ге са свим при бли
жа ва ју дру гој књи зи Са бра них де ла. Та дру га књи га Пе сме љу ба ви 
и смр ти та ко је на чи ње на да у њој до ми ни ра ју ре флек сив не пе сме 



885

са ме та фи зич ким до жи вља ји ма жи во та, љу ба ви, по е зи је, смр ти, 
Бо га и сл. Тре ћа књи га Цар ски со не ти сва је про же та до жи вља јем 
исто ри је, ро до љу бља и со ци јал нокул ту рал них спе ци фич но сти, 
па се ту ја сно кон сти ту и ше ко лек тив ни до жи вљај све та ко ји при
пад ни ци исто га на ро да и исте кул ту ре мо гу да чу ва ју као за јед
нич ко бла го. Књи га по ет ске про зе Пла ве ле ген де са др жи го то во 
све од по ме ну тих те мат ских оп се си ја, али иден ти тет овој књи зи 
ипак обез бе ђу је фор ма пе сме у про зи ко ја је до след но очу ва на.

У сво јим поетичкимпесмама Ду чић те ма ти зу је про блем 
пе снич ког, па и уоп ште умет нич ког ства ра ла штва са свим у скла
ду са ти пом по е ти ке ко ју у тре нут ку пи са ња не гу је. Та ко у сво јој 
пред мо дер ној фа зи он пи ше пе сму „Хајд мо, о Му зо! Амо ми лу 
ру ку” (1900), док ће у фа зи пу не отво ре но сти ка пар на си зму и де
лом сим бо ли зму на ста ти пе сма „По е зи ја” (по зна та и под ста ри јим 
на сло вом „Мо ја по е зи ја”, 1904). Ста но ви ште раз ви је не мо дер ни
стич ке ко ро зив но сти би ће екс пли ци ра но у пе сма ма „Пут” (1906), 
„За што” (1901), „Сун це” (1903), „Де ло” (1905), „Ства ра ње” (1914), 
док ће на че ла зре ле и по зне сим бо ли стич ке по е ти ке нај су штин
ски је би ти из ло же на у тек сто ви ма „Пе сма” (1909) и „Пе сма” (1938): 
ту се пе сник при ка зу је као ме ди јум тран сцен дент них си ла, спо со
бан да сав не га ти ви тет ово га све та пре тво ри у су блим ну естет ску 
ствар ност, те у пу ну упу ће ност бо жан ским све то ви ма (ту лир ски 
су бје кат сто ји „стран за пра ву сре ћу и пра ви бол љу ди / Упи ру ћи 
к не бу за чу ђе не очи”). 

Уну тар тематикеживотнесвакодневице ко ја као до ми нант
не укљу чу је сли ке ин ди ви ду ал ног и по ро дич ног, со ци јал ног и 
ур ба ног жи во та, Ду чи ће ва по е зи ја по ка зу је при лич но ве ли ку уз
др жа ност у по гле ду мо гу ће де скрип тив не вер но сти спо ља шњој 
ствар но сти. Са ма ствар ност мо дер ног чо ве ка је при том при ка зи
ва на са ка рак те ри стич ним по ступ ком есте ти за ци је не га ти ви те та 
и са дво сми сле ном на кло но шћу ка де ка дент ној ствар но сти. У пе
сма ма, као што су: „Че ка ње” (1903), „До са да” (1905), „Са пут ни ци” 
(1905), „На пор” (1905), „Нај ту жни ја пе сма” (1920), „Ћу та ње” (1920), 
„Че ка ње” (1924), „Пе сма” (1929) и др. жи вот је при ка зан као из вор 
„апа ти је ства ри”, за мо ра и до са де, стра ха и стреп ње, бо ла и пат ње, 
са мо ће и ја да, ћут ње и ти ши не, смр ти и ни шта ви ла и сл. Та кво 
ста ње чи ни да се лир ски су бје кат не пре ста но осе ћа из гу бљен, те 
да се пи та: „Ко ји је сат у све ми ру? / Дан или по ноћ, шта ли је?” 
Жи вот је, да кле, схва ћен пре вас ход но као ста ње не га ти ви те та, а 
је ди но истин ска по е зи ја и чи ста естет ска су бли ма ци ја успе ва ју 
та кав до жи вљај бар при вре ме но да не у тра ли шу.

Ду чић је не сум њи во је дан од нај зна чај ни јих срп ских пе сни ка 
љубавнетематике, а ерос, љу бав и сек су ал ност чи ни о ци су ко ји 
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са др же до вољ но енер гет ске сна ге да се су прот ста ве не га ти ви те ту 
жи вот не сва ко дне ви це. За хва љу ју ћи то ме, пе сни ко ва еро то ло ги ја 
и фи ло зо фи ја љу ба ви ус по ста вља три основ на те мат ска обра сца: 
у јед ном се љу бав по ја вљу је као чи ни лац ем пи риј ске, не га тив не 
ствар но сти; у дру гом је љу бав са гле да на као тран сцен дент но пре
ва зи ла же ње не га ти ви те та; и у тре ћем се љу бав по ја вљу је као сим
бо лич ка струк ту ра ко ја об је ди њу је ап стракт но, ме та фи зич ко и 
ко смич ко на че ло. Очи глед но је да Ду чић не гу је из ра зи ту ма ску
ли ну, фа лу со крат ску сли ку све та у ко јој је жен ско на че ло при ка
за но као се кун дар но, из ве де но и па сив но, упра во она ко ка ко од
го ва ра тра ди ци о нал ним схва та њи ма. Сто га је у пе сма ма у ко ји ма 
се по ја вљу је не ки об лик жен ског ак ти ви зма („Мир на пе сма”, 1914; 
„Огле да ла”, 1918; „Ка зна”, 1918; „На рас кр шћу”, 1929) он, по пра
ви лу, при ка зан у не га тив ном све тлу, као об лик дво сми сле ног и 
при твор ног на сту па, те че шће као из вор про бле ма и не сре ће не го 
ли као пут до за до вољ ства и ра до сти. На су прот то ме, му шки акти
ви зам („За мор”, 1908; „Вра ћа ње”, 1905; „Га ма”, 1906; „Ду ша”, 1903) 
че сто је у зна ку из ра зи те, ис кре не гру бо сти, чак окрут но сти, а то 
све све до чи да су у јед ном де лу пе сни ко вог опу са љу бав ни од но
си са мо из раз не га ти ви те та сва ко днев ног жи во та и ствар но сти 
ко ја је да ле ко од сва ког иде а ли те та.

У дру гом де лу Ду чи ће вог пе снич ког опу са у љу бав ном пе сни
штву лик же не се по ја вљу је са сна гом пре ва зи ла же ња не га ти ви
те та, а у том кон тек сту су два ли ка же не по себ но упе ча тљи ва. С 
јед не стра не, по ја вљу је се же на као во ље но, по вла шће но би ће, па 
у та квим пе сма ма („Тај на”, 1910; „Ле по та”, 1910; „Рас пу ће”, 1925) 
же на и му шка рац за јед нич ки ула зе у свет ле по те и све тло сти, али 
се при том те ле сност ових би ћа знат но ре ду ку је и пре тва ра у на гла
ше ну сим бо лич ност ерот ских од но са. С дру ге стра не пак по ја вљу
је се лик сна жне же не ко ја те жи да овла да сво јим парт не ром („Очи”, 
1911; „Чед ност”, 1912; „Тре ну ци”, 1914; „Слут ње”, 1933. и др.), па 
та кве пе сме при ка зу ју же нувла да тељ ку као би ће ја ких про ти ву
реч но сти ко је њу спон та но во де ка све ту не га ти ви те та и ве чи том 
не за до вољ ству, те из ра зи тим су ко би ма и не сре ћи. С тре ће стра не, 
лик же не се ја вља и као из раз нај ви шег, ко смич ког на че ла („Мо ја 
љу бав”, 1897; „Же на”, 1909; „Пе сма уми ра ња”, 1918; „Пе сма ти ши не”, 
1918; „Пе сма су то на”, 1918; „По след ња пе сма”, 1918; „Пе сма љу ба
ви”, 1918; „Пе сма же ни”, 1920; „Стро фе јед ној же ни”, 1920), при 
че му до ла зи до из ра зи те де ма те ри ја ли за ци је ње ног би ћа, пре тва
ра ју ћи је у при су ство у од су ству, у ма те ри ја ли за ци ју сна о же ни
спа се њу, у че жњу ка чи стој све тло сној суп стан ци и сл. Ина че је у 
це лој Ду чи ће вој љу бав ној по е зи ји из ра зи то из о ста ја ла сли ка чи сте 
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чул но сти, те ле сно сти и сек су ал но сти, а из ра зи то до ми ни ра ју ме
та фи зич ки аспек ти љу ба ви.

Ду чић се јед ним де лом сво га опу са ис ка зу је као песникизра
зитеисторијскесвести, а у том до ме ну ис по љио је ин те ре со ва ње 
за три основ на мо де ла пе ва ња. Је дан је за сно ван на ху мор ном хе
до ни зму ре не сан сногба рок ног све та ста ро га Ду бров ни ка („Ду
бро вач ки кар не вал”, 1906; „Ду бро вач ки епи таф”, 1908; „Ду бро
вач ки ар ци би скуп”, 1911; „Ду бро вач ка пе сма”, 1918), а то је је ди ни 
те мат ски круг (оку пљен у ци клу су „Ду бро вач ке по е ме”) у ко јем 
ху мор пред ста вља до ми нант ни об лик лир ског рас по ло же ња. Дру
ги мо дел је за сно ван на опе ва њу си ту а ци ја ве за них за срп ско сред
њо ве ко вље („Жи ти је”, 1917; „За пис”, 1918; те цео ци клус „Цар ски 
со не ти”), а основ ни до жи вљај је без пу не ду би не и ег зи стен ци јал
ног по но ра, а ма хом је де ко ра тив ног ка рак те ра. По тре ћем мо де лу 
об ли ко ва не су пе сме у ко ји ма до ми ни ра ју мит скоисто риј ске ви зије 
и из ра зи те ме та фи зич ке про јек ци је, би ло у об ли ку хе рој скопо бед
нич ке сла ве бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та („Ма ће до
ни ја”, 1913; „Ave Ser bia”, 1916; „Хим на по бед ни ка”, 1918), би ло у 
зна ку тра гич них жр та ва и по ко ља ко ји ма су Ср би би ли из ло же ни 
у Дру гом свет ском ра ту („Вр бас”, 1941; „Мо ли тва”, 1941). Оста вља
ју ћи ду бок траг у раз во ју срп ске ро до љу би ве по е зи је, Д. је о то ме 
пе вао упра во у вре ме ни ма ак ту ел них исто риј ских зби ва ња, а за 
те ме је увек би рао су штин ски ва жне до га ђа је и си ту а ци је.

Нај ви ше до ме те Ду чић је по сти гао у жан ру дескриптивне
поезије у ко јој је ис по љио из у зет ну ра фи ни ра ност у по гле ду те ма
ти за ци је све та при ро де, ак ту е ли зу ју ћи не ко ли ко из ра зи тих те мат
скомо тив ских мо де ла. У при ка за њу при ро де био је ве о ма склон 
сли ка ма су тон ског пеј за жа („У су мра ку”, 1900; „За ла зак сун ца”, 
1901; „Па да ње ли шћа”, 1902; „Чо век и пас”, 1905; „Ве чер ње”, 1905) 
ка да се твр да ма те ри јал ност све та по чи ње по сте пе но гу би ти у 
не по у зда ним чул ним ути сци ма. Исто та ко је из ра зи то био на кло
њен мор ском пеј за жу („Љу бав”, 1900; „Се ло”, 1901; „Под не”, 1902; 
„Љу бав”, 1905; „Зве зде”, 1908. и др.) не са мо због фи зич ке огром
но сти мо ра не го још и ви ше због ње го вих раз ли чи тих по јав них 
об ли ка ко ји за ви се од окол но сти до ба да на, го ди шњег до ба, ме те
о ро ло шких при ли ка и сл, јед ном реч ју, због све у куп не ме та фи
зич ке за го нет но сти мо ра. Од спе ци фич но сти чул но га до жи вља ја 
све та Ду чић је по себ но ус пе ле ефек те по сти зао на пла ну ау ди тив
них сли ка („Слу ша ње”, 1901; „Акор ди”, 1902; „Сат”, 1903; „Но стал
ги ја”, 1904; „Са ти”, 1906; „Ср ца”, 1907; „Ср це”, 1908; „Ве тар”, 1918), 
ука зу ју ћи на спе ци фич на звуч на са гла сја ка ква се мо гу на ћи у 
све ту при ро де или у све ту сим бо ла. Од по себ них фе но ме на из 
при ро де ње го ву па жњу на гла ше но су при вла чи ле сли ке вер ти ка ле 
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др ве ћа и ње го вих ста ба ла („Мор ска вр ба”, 1903; „Ја бла но ви”, 1903; 
„Бор”, 1918; „Бу ква”, 1924; „Сун цо кре ти”, 1929), али и по ја ве злог 
сун ца („Сун це”, 1918; „Су ша”, 1918; „Омо ри на”, 1918; „Ки ша”, 1918; 
„Ћук”, 1918; „Мра ви”, 1924; „Пе сма мра ка”, 1924) ко је на ста је ка да, 
на ру ша ва њем на че ла ме ре, не сум њи ви жи во то дав ни еле ме нат 
по чи ње да де лу је као из вор те го ба и уни ште ња жи во та. Ни ка да 
пре Ду чи ћа пеј заж ни је у срп ској по е зи ји про го во рио на то ли ко 
се ман тич ки раз ли чи тих и сим бо лич ки пре фи ње них на чи на.

У до ме ну рефлексивне,мисаонепоезије Ду чић је, та ко ђе, 
по сти гао нај ви ше до ме те у срп ском пе сни штву, при че му је оства
рио сна жне ми са о не про до ре до са мих про сто ра оно стра но сти на 
ко ји ма људ ски ум до ла зи до соп стве них гра ни ца и на њи ма ну жно 
за ста је. Ак ту е ли зу ју ћи ви ше пе снич ких мо де ла, он је у ни зу сво
јих пе са ма, пре све га, по ста вио пи та ње гра нич но сти људ ско га 
би ћа, по сто ја ња и ума ко ји све то тре ба ми са о но и пе снич ки да 
ре флек ту је. Фе но мен гра нич но сти се у ње го вој по е зи ји по ја вљу је 
на бар три ни воа: као гра ни ца из ме ђу жи во та и смр ти („Бес крај на 
пе сма”, 1910; „Сре ћа”, 1918; „Ме ђа”, 1929), гра ни ца из ме ђу ин стан
ци Ја и Дру ги („Не при ја тељ”, 1914; „Сен ка”, 1938), као и гра ни ца 
ко ја се ис по ста вља са им пе ра ти вом пре ла ска у не ке дру ге све то ве 
(„Нат пис”, 1932; „Коб”, 1933; „По вра так”, 1943). На ред ни фе но мен 
ко ји је при вла чио ње го ву пе снич ку и ми са о ну па жњу ти цао се 
од но са при ви да и су шти не, при че му је ве о ма че сто људ ски свет 
уоп ште сма трао са мо об ли ци ма при ви да („Про ро ци”, 1918; „Сум
ња”, 1920), а у том слу ча ју је нео п ход но до бро раз у ме ти све ко ли
ку ди ја лек ти ку при ви да и су шти не („Хи ме ра”, 1908; „Гне здо”, 
1910; „Хи ме ра”, 1943). Нај ин тен зив ни је се Ду чић ба вио по јав ним 
об ли ци ма све тло сти као ма те ри јал ним и сим бо лич ким фе но ме ном 
нео п ход ним за раз у ме ва ње сло же но сти људ ско га све та и ствар но сти 
уоп ште: та ко се по ја вљу ју сли ке че жње за све тло сним иско ном 
(„Све тлост”, 1918; „Све тац”, 1925; „Пут”, 1931); за тим сликa би ћа 
и ње го вих про ме на, те све оп штег кре та ња као са став ног чи ни о ца 
ствар но сти („Но ма ди”, 1912; „Пут ник”, 1943); и, ко нач но, ја вља се 
сли ка ствар но сти у ко јој је све тлост ис ка за на као не по бит но он
тич ко на че ло све га по сто је ћег („За зве зда ма”, 1911; „Кри ла”, 1914). 
На са мом кра ју овог лан ца ми са о них по сту па ка на ла зи се че жња 
лир ског су бјек та за оно стра но шћу и по тре ба за су о че њем са Бо гом. 
Ту се на ла зе ра спо ни од ис ку ша ва ња пу те ва бо го тра жи тељ ства 
(„Пе сма Хри сту”, 1925; „Су срет”, 1929), пре ко су о че ња са Бож јом 
тај ном („Пе сме Бо гу”, 1923; „Тај на”, 1938; „Чо век го во ри Бо гу”, 
1938), па до чу де сног от кри ћа скри ве ног Бо га („За вет”, 1909; „Пе
сма ср ца”, 1920; „По бо жна пе сма”, 1932; „Бо гу”, 1943). С об зи ром 
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на чи ње ни цу да је Ду чић пе сник из ра зи то ме та фи зич ке сли ке 
све та, он да ни ка ко не тре ба да чу ди чи ње ни ца да је и у овом жан
ру он до се гао нај ви ше до ме те у срп ском пе сни штву. 

Ду чић је, пре све га, пе сник ду ше, са из у зет ном мо ћи ин тро
спек ци је, па је ве о ма ни јан си ра но опи си вао тај не ду шев них до
жи вља ја, те ра спо не од уну тар њих на пе то сти до по тра ге за сми
ре њем. Он је не го вао пе снич ки је зик ко јим се као до ми нант на 
ис по ља ва ду ша са мо по зна ња, као ду ша ко ја са му се бе по сре ду је 
ин те лек том. Као пе сник си не сте зиј ских до жи вља ја, Ду чић је ука
зи вао на чул ну сло же ност ствар но сти, на услов ност са ко јом се 
ма те ри ја све та ис по ља ва, па чак је по че ла и да не ста је као чвр ста 
ем пи риј ска чи ње ни ца, али при ка за на ствар ност у ње го вој по е зи ји 
ни ка да ни је би ва ла са свим не про зир на и за там ње на не го је остаја
ла људ ском уму увек до ступ на, ма кар у на зи ра њи ма. Це ла ње го ва 
по е зи ја је сто га би ла у зна ку че жње за оно стра но шћу, па је по то ме 
он је дан од нај и зра зи ти јих срп ских пе сни ка ме та фи зи ча ра. Ње го ва 
је ме та фи зи ка – ме та фи зи ка слут ње, не ме та фи зи ка ви зи је, и то 
као по е зи ја ме та фи зич ке рас по лу ће но сти чо ве ка, ње го ве не пре
ста не рас пе то сти из ме ђу иде а ла и ствар но сти, же ље и оства ре ња, 
сна и ја ве. У том сми слу, он је зик тран сцен ден ци је по ку ша ва да 
ускла ди с је зи ком ин те лек та, па пред ста ве о оно стра но сти на сто
ји да ин те лек ту а ли зу је и пре тво ри у не ку вр сту са зна ња, да ју ћи 
му ра ци о нал ну фор му. Као је дан од нај зна чај ни јих срп ских пе сни
ка ко ји су сми сло твор ност, град њу сми сла чо ве ко вог по сто ја ња 
ис по ста ви ли као при мар ну ми си ју, он је ду бо ко фи ло зо фи чан пе
сник са ме тод ском сум њом као стал ним об ли ком про ве ра ва ња свих 
спо зна ја до ко јих је до ла зио. Та кав ми са о ни став обо јио је це ли ну 
Ду чи ће вог пе снич ког опу са, па у том сми слу он при па да кру гу не 
са мо раз вој но усме ре них не го и нај о ства ре ни јих срп ских пе сни ка. 
Ду чи ће ва по е зи ја пред ста вља нај ви ши и нај сна жни ји из да нак лир
ске ме та фи зи ке до ко је је до шло срп ско пе сни штво не са мо у фор
му ве за ног сти ха. Про ме не и раз ви так срп ског пе сни штва то ком 
дру ге по ло ви не XX и по чет ком XXI ве ка са мо ста би ли зу ју и по твр
ђу ју ова кву ви со ку оце ну. Но, и у окви ру ши рег европ ског кон тек ста, 
Ду чић ве о ма до бро из др жа ва по ре ђе ња са нај бо љим пе сни ци ма 
сво га до ба, у ра спо ну од Ш. Бо дле ра, П. Вер ле на, Ж. М. Ере ди је, 
А. Са ме на, С. При до ма, Е. Вер ха ре на, П. Ва ле ри ја, Ђ. Кар ду чи ја, 
Г. Д А̓нун ци ја, Х. фон Хоф ман ста ла, Ш. Ге ор геа, Г. Тра кла, Р. М. 
Рил кеа, В. Б. Јеј тса, Џ. М. Хоп кин са, А. Ади ја, па до В. Бр ју со ва, 
А. Бје лог, А. Бло ка, О. Ман дељ шта ма, Б. Па стер на ка и др. Ду чић 
је, без сум ње, пе сник европ ских и свет ских ви ди ка, па је и вредно
сни ње гов фор мат та квих ви си на.
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Пу то пи си

Пу то пи се је Ду чић за по чео да пи ше ка да се пр ви пут знат но 
уда љио од род но га кра ја, од но сно кад је оти шао у Швај цар ску, у 
Же не ву, на сту ди је, па је пр ве при ло ге те вр сте (под на сло ви ма: 
„Пи сма – Же не ва 15. ју ли ја 1900” и „Пи сма – Же не ва ав гу ста 
1899”) об ја вио у мо стар ском ча со пи су Зо ра 1900. го ди не. Ду го је 
та кве тек сто ве об ја вљи вао са мо по пе ри о ди ци, а књи гу пу то пи са 
об ја вио је тек три де це ни је ка сни је. У тој књи зи Гра до ви и хи ме ре 
(1930), Ду чић је, пи шу ћи о пу то ва њи ма по Швај цар ској, Фран цу
ској, Грч кој, Ита ли ји и Шпа ни ји, по ну дио из ван ред не обра сце 
еру дит ног пу то пи са, са мно штвом кул тур ноисто риј ских ко мен
та ра и ре мин сцен ци ја. Сви пу то пи си пи са ни су у фор ми по сла ни
це, ко је ау тор ша ље с пу то ва ња не и ме но ва ном са бе сед ни ку. На 
сво јим пу то ва њи ма Ду чић је нај ве ћу па жњу по све тио за пад но е
вроп ским, ма хом ка то лич ким (Фран цу ска, Ита ли ја, Шпа ни ја) или 
ка то лич копро те стант ским зе мља ма (Швај цар ска): ту се он ба вио 
ве ли ким и ути цај ним на ро ди ма и кул ту ра ма ко ји су то по ста ли 
за хва љу ју ћи сна жном раз во ју књи жев но сти, умет но сти, обра зо
ва ња, кул ту ре, на у ке, еко но ми је и др. По себ ну па жњу по све тио је 
Грч кој, од но сно зе мљи и на ро ду с нај ду жом исто риј скокул тур ном 
и ду хов ном тра ди ци јом у Евро пи ко ја, по сле осо бе ног по ли те и зма, 
до ла зи до пра во слав ног хри шћан ства, те за јед но са Рим ским цар
ством и ка то ли чан ством уте ме љу је ду хов но за јед ни штво Евро пе.

Тек сту ал ност Ду чи ће вих пу то пи са подрaзумева ве о ма сло
же не укр шта је раз ли чи тих ти по ва дис кур са. Нај ма ње је из ра жен 
на ра тив ни дис курс, та ко да при ча о пу то ва њу, о по се та ма раз ли
чи тим ме сти ма, о су сре ти ма с љу ди ма, ар те фак ти ма и ма те ри јал
ним чи ње ни ца ма у Ду чи ће вим пу то пи си ма је сте ва жна, али је 
по ста вље на на ве о ма дис кре тан на чин, па се ви ше под ра зу ме ва 
не го што се о њој при по ве да. Уз то по зи ци ја на ра то ра/пут ни ка 
та ко ђе је вр ло не на ме тљи ва, а ви ше се пре по зна је по вр сти ста ва, 
по при ро ди по гле да на свет и вред но сних оце на ко је се из ла жу 
не го што их на ме ће спе ци фич ност на ра тив ног об ли ка. Ви ше од 
за ни мљи во сти при че ау то ру је ва жно укуп но са зна ње о чи та вом 
јед ном на ро ду, ње го вој кул ту ри и на чи ну жи во та. Цен трал на те ма 
Ду чи ће вих пу то пи са је сте су срет са Дру гим (на ро дом, кул ту ром, 
ве ром, вред но сним по рет ком, оби ча ји ма, на чи ном жи во та и сл.), 
са по себ но шћу на чи на на ко ји се тај Дру ги раз у ме и ка ко се до во
ди у ве зу са кул ту ром из ко је пу то пи сац до ла зи. У том сми слу су 
ови пу то пи си увек оп сед ну ти ра зно вр сним об ли ци ма по ре ђе ња, 
ка ко по ре ђе ња срп ске кул ту ре са дру гим бал кан ским, сло вен ским 
и европ ским кул ту ра ма, та ко и по ре ђе ња раз ли чи тих кул ту ра 
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ме ђу со бом. Ду чић се ве о ма че сто и оби ла то слу жи уо би ча је ним, 
чак сте ре о тип ним пред ста ва ма ко је јед ни на ро ди има ју о дру ги ма: 
ти ет нич ки сте ре о ти пи нај че шће су до би ја ли по твр де у пу то пи сној 
тек сту а ли за ци ји, али је по не кад пу то пи сац умео и да од сту пи од 
за да тих обра за ца и да их из ло жи пре и спи ти ва њу, де кон струк ци ји, 
па и оспо ра ва њу. 

У свом из ла га њу Ду чић се ве о ма че сто осла њао на ан тро по
ге о граф ски ме тод ми шље ња и за кљу чи ва ња, па је у том сми слу 
ис ку ство Јо ва на Цви ји ћа у по гле ду ис тра жи ва ња Бал кан ског по
лу о стр ва не сум њи во би ло основ ни обра зац ми шље ња ка кав је 
пу то пи сац при ме њи вао и у слу ча је ви ма дру гих на ро да и њи хо вих 
кул ту ра. Осим при род них чи ни ла ца (ре љеф, пла ни не, рав ни це, 
ре ке, је зе ра и мо ра, кли мат ске окол но сти и сл.), Ду чић је по себ но 
ис ти цао дру штве ноге о граф ске чи ни о це (раз вој при вре де ко ји 
не по сред но про ис ти че из при род них узроч ни ка и на чи на на ко ји 
је дру штво од го ва ра ло на иза зо ве тих чи ни ла ца), а нај ви ше је на
гла ша вао си стем кул тур них чи ни ла ца, у ко ји ма је ука зи вао на 
зна чај ре ли ги је и ње них по јав них об ли ка, обра зо ва ња, књи жев
но сти, исто ри је иде ја, фи ло зо фи је, умет но сти, на у ке и сл. У сво јим 
пу то пи сним ис тра жи ва њи ма Ду чић је не по сред но те жио са гле
да ва њи ма ко ја су по ка зи ва ла ка ко су по је ди ни на ро ди успе шно 
ко ри сти ли при род не окол но сти да би по сти за ли нај ви ше сте пе не 
кре а тив но сти, кул тур них до ме та и ци ви ли за циј ског на прет ка. 

При том је Ду чић ре дов но те жио са гле да ва њи ма не че га што 
би смо, тра гом сти ли сти ке Леа Шпи це ра, мо гли на зва ти „ду хов ним 
ети мо ном” чи та вог јед ног на ро да и ње го ве кул ту ре: у том пој му 
згу снуо се мен та ли тет ски обра зац по ко јем се чи тав на род мо же 
пре по зна ти, а тај обра зац је ну жно мо рао да про и за ђе из ши ро ког 
спле та при род нона уч них, дру штве но е ко ном ских и кул тур но
исто риј ских чи ни ла ца ко је тре ба са гле да ва ти у сна жном ин тер ак
тив ном од но су. Срп ски пу то пи сац по себ но ис ти че зна чај гра до ва 
у тим про це си ма јер се упра во на та квим ме сти ма ин тен зив ног 
дру штве ног жи во та об ли ку је мен та ли тет чи та вог на ро да и ње го
ве кул ту ре, ис по ља ва ју ћи се по не ким ка рак те ри стич ним осо би
на ма. Ни је ла ко до ћи до та квих уви да тим пре што са зна ња Ду чић 
ни је цр пео са мо из ли те ра ту ре не го је и сам лич но ду го тра гао и 
про ве ра вао усво је не обра сце ми шље ња да би до шао до са зна ња 
ко је мо же и лич но за сту па ти и бра ни ти. Та ко је он из вео те зу о 
то ме да је Же не ва град ко ји не ма ду шу, а да је ту ду шу уни шти ла 
про те стант ска, Кал ви но ва и кал ви ни стич ка, ми стич ка ри го ро зност 
ко ја је, по чев од XVI ве ка, за вла да ла на том про сто ру, па на чи ни ла 
ути ли тар ну, по мно го че му до сад ну Же не ву чи ји љу ди не уме ју 
да се ра ду ју. На тим љу ди ма ре флек ту ју се сна жне ства ра лач ке 
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ан ти те зе из ме ђу Вол те ра и Ру соа: овај пр ви је ства рао „рад су је те 
и отро ва”, са моћ ним кри тич ким ста вом ко јим је ру шио ус по ста
вље не обра сце ми шље ња и по на ша ња, а овај дру ги је са чи ња вао 
„де ло сна и љу ба ви”, уно се ћи но ви дух сло бо де, пе снич ких за но
са и на гла ше не су бјек тив но сти: све му то ме он пре по зна је су да ре 
хлад ног, кал ви ни стич ког ми сти ци зма и то плог, ро ман ског хе ле ни
зма. За раз ли ку од Же не ве, Па риз је пра ви град пун ду ше, па сто
га и свет ска ме тро по ла ко ја пред ста вља ме сто ве ли ких укр шта ња, 
са из ра зи том спо соб но шћу фран цу ског ду ха да све му да од луч ну 
ло гич ку осно ву и кар те зи јан ску ја сно ћу у ми шље њу. Та кво ме сто 
укр шта ња утвр ђе но је сна жним ду хом про све ће но сти, оја ча но 
сна гом ли бе рал них иде ја про и за шлих из Гра ђан ске ре во лу ци је 
1789. и ње них ло зин ки о сло бо ди, брат ству и јед на ко сти, до дат но 
осна же но отво ре но шћу ка про це си ма мо дер ни за ци је, а све то је 
пра ти ло про жи ма ње фран цу ског па три о ти зма и не скри ве ног ко
смо по ли ти зма, ком плек сног ства ра лач ког ду ха, као и раз и гра не 
ду хо ви то сти без ко је се у Фран цсу кој не да за ми сли ти ко му ни ка
ци ја ме ђу љу ди ма. 

Од свих на ро да и кул ту ра, Ду чић је нај ви ше пи сао о Гр ци ма, 
чак у три на вра та, и то о три ма раз ли чи тим ме сти ма, али је у сво јим 
про ми шља њи ма до шао до две, по не што раз ли чи те вр сте са зна ња. 
С јед не стра не на ла зи се Крф као мар ги нал ни фе но мен уну тар 
грч ке кул ту ре, а о ње му срп ски пу то пи сац не ће има ти мно го ле
пих ре чи. На дру гој стра ни су два ја ка ду хов на и кул тур на цен тра 
ан тич ке Грч ке, а то су Дел фи и Ати на, цен три ко ји су об ли ко ва ли 
основ ни хе лен ски дух, ње ну кул ту ру, ства ра ју ћи та ко те мељ за 
крај њу спе ци фич ност са ко јом су Гр ци при ми ли хри шћан ство и 
од не го ва ли соп стве ни пра во слав ни дух. За јед нич ко овим раз ли
чи тим ме сти ма је сте ме ди те ран ски тип ле по те у све тло сти и ам
би јен ту то плог мо ра, а та кав ге о граф ски ам би јент је то ком ду ге 
ан тич ке исто ри је успе шно об ли ко вао кул тур ни иде ал хе лен ски 
ле по га, за сно ва ног на иде ја ма хар мо ни је, исти не, до бра и ле по те, 
као што је као са му осно ву ан тич ког ду ха из гра дио „Иде ју, Ле по ту 
и Ти ши ну”. Упр кос то ме што ју је ви со ко це нио, Ду чић је знат но 
ма ње па жње по све тио ита ли јан ској кул ту ри, али је ука зао на неке 
од ње них нај бит ни јих ка рак те ри сти ка. Пре све га, ис та као је кон
ти ну и тет Рим ске др жа ве ко ја по сто ји не пу не три хи ља де го ди на, 
при че му је ан тич ка, це зар ска др жа ва свој при род ни на ста вак 
на шла, из ме ђу оп ста лог, и у пап ској др жа ви, од но сно Ва ти ка ну. 
Та ква, ка то лич ка Ита ли ја са сво јим ан тич ким, па ган ским за ле ђем 
нај ви ше је за ни ма ла пу то пи сца, али је он, пре све га, ис та као уни
вер зал ни зна чај Ри ма, са иде јом „о оп штој др жа ви” и „оп штој 
ве ри”: је ди но та ко се хри шћан ство мо гло ра ши ри ти оним истим 
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пу те ви ма ко је је из гра ди ла Рим ска им пе ри ја то ком сво јих осва ја
ња. У сред њо ве ков ној, ка то лич кој Ита ли ји Ду чић са сим па ти ја ма 
ис ти че ве ру, љу бав пре ма Бо гу и љу ди ма, про роч ку по све ће ност, 
те бла гу вер ску иди лу све тог Фра ње, а на су прот то ме по ста вља 
Све тог До ми ни ка и ње го во опре де ље ње за дог му, цр кве ни по ре
дак, по слу шност и сви ре пу вер ску по ли ти ку. На те ме љу ова квих 
ан ти те тич ких ре ла ци ја из гра ђе на је да на шња кул ту ра ка то лич ке 
Ита ли је и ње на ду ша ко ја се не мо же раз у ме ти без тих огром них 
вер ти ка ла ко је во де до ан тич ких те ме ља. Ка да рас пра вља о Шпа
ни ји, Ду чић се не по све ћу је ве ли ким гра до ви ма ко ји ука зу ју на 
раз вој мо дер не ци ви ли за ци је и кул ту ре не го ду шу Шпа ни је про
на ла зи у Ави ли, гра ди ћу ко ји је био по знат, пре све га, по Све тој 
Те ре зи Авил ској и ње ним ми стич ким за но си ма, али и по Ел Гре
ку ко ји је ми сти ком оба сјао сво је цр кве но сли кар ство. 

У дру гом из да њу Гра до ва и хи ме ра (1940) Ду чић је овим, 
европ ским пу то пи си ма до дао и пи сма са бли ско и сточ ног про сто
ра, од но сно из Егип та и Па ле сти не, као нај ста ри јим на ро ди ма и 
кул ту ра ма ко ји су угра ђе ни у кул ту ру Евро пе и ње них на ро да, 
али и чи та вог све та. Ти ме је он на при ме тан на чин про ши рио свој 
укуп ни по глед на свет, па је од из ра зи тог за пад ња ка по стао пи сац 
ко ји урав но те жу је ан ти те тич ка упо ри шта ко ја се, у окви ру за пад
ноис точ ног ди ва на, су че ља ва ју на про сто ри ма срп ске кул ту ре. 
То је исто вре ме но зна чи ло и ко нач но отва ра ње Ду чи ћа ка Ису су 
Хри сту, хри шћан ству и пра во сла вљу, па је та ко ре ли ги о зном по
све ће но шћу обе ле жио за вр шни цу сво га жи во та и де ла. У сво јим 
пу то пи си ма он је оста вио ја сне, би ло екс пли цит не би ло им пли
цит не тра го ве не са мо до брог по зна ва ња европ ског пу то пи са као 
жан ра (Хе ро дот, Г. Ј. Це зар, Е. Че ле би ја, Ј. Ге те, Х. Хај не, ма дам 
де Стал, А. С. Пу шкин, Ж. де Нер вал, Т. Го тје, Љ. Не на до вић и 
др.) не го и по зна ва ња ра зно вр сних то ко ва ми шље ња о раз ли чи тим 
на ро ди ма, њи хо вом на чи ну жи во та, мен та ли тет ским обра сци ма, 
о њи хо вој кул ту ри, фи ло зо фи ји, умет но сти, на у ци и сл. Ти ме је 
ње гов обра зац еру дит ног, кул тур ноисто риј ског пу то пи са до се гао 
вред но сти са гле ди ве не са мо у окви ри ма срп ске књи жев но сти. 

Есе ји сти ка

Фи ло зоф ску, мо ра ли стич ку есе ји сти ку Ду чић је за по чео да 
пи ше при кра ју сво јих сту ди ја; пр ви при лог те вр сте, текст под 
на сло вом „Ми сли и па ра док си”, иза шао је у бе о град ском Днев ном 
ли сту 1907. го ди не, а пр ву књи гу то га ти па об ја вио је че тврт ве ка 
ка сни је. У сво јим збир ка ма Бла го ца ра Ра до ва на: књи га о суд би ни 
(1932) и Ју тра са Ле у та ра: ре чи о чо ве ку (1951) Ду чић ми сли и 
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пи ше ма ни ром кла сич ног фран цу ског и ен гле ског есе ја, са ослон
цем на уте ме љи ва че жан ра Ми ше ла Мон те ња и Френ си са Бе ко на, 
на по то ње пи сце ово га жан ра ши ром све та (Р. Де карт, Б. Па скал, 
Ф. Ла рош фу ко, Ж. Ла бри јер, Д. Ди дро, Вол тер, Стен дал, Ш. СентБев, 
Т. Го тје, Ш. Бо длер, П. Ва ле ри; Т. Ма ко ли, Т. Кар лајл, Џ. Ло бок, 
Р. А. Емер сон, Т. С. Ели от; Ф. Ни че, Т. Ман и др.), на срп ске пи сце 
ова квог те мат ског и жан ров ског опре де ље ња (Д. Об ра до вић, Л. 
Ко стић, Б. Кне же вић, Б. Пе тро ни је вић, Б. По по вић, вла ди ка Ни ко
лај Ве ли ми ро вић, ава Ју стин По по вић), али и на да ле ке прет ход ни
ке, као што су Пла тон, Те о фраст, Ци це рон, Се не ка, М. Ау ре ли је и 
др., на ко је је Ду чић с па жњом гле дао. У књи зи Бла го ца ра Ра до ва
на, са свим у скла ду с под на сло вом „Књи га о суд би ни”, Ду чић се 
ба ви цен трал ним пи та њи ма ко ја, по ње му, од ре ђу ју ток чо ве ко ве 
суд би не, да ју основ ни сми сао ње го вом жи во ту и пред ста вља ју оп
се сив ну те му ње го вих ми сли и за но са. От кри ће та квог сми сла есе
ји ста при ка зу је фи гу ром скри ве ног бла га ко је је за со бом оста вио 
цар Ра до ван, мит сколе ген дар на лич ност из на род них ве ро ва ња, а 
сам чин тра га ња и ко па ња сим бо лич ки при ка зу је на пор ко ји чо век 
мо ра да уло жи у по тра зи за сми слом. У та квим на по ри ма има не чег 
ра ци о нал ног што се ис по ља ва у об ли ци ма раз у ме ва ња си ту а ци је 
ко ју тре ба са вла да ти, али има и не чег крај ње ира ци о нал ног што се 
ис ка зу је кроз оп се си је и фа на тич но тра же ње скри ве ног бла га. У 
том по гле ду, сви љу ди ко ји тра га ју је су по зи тив ни лу да ци и сло бод
ни љу ди, а по себ но су то Пе сни ци, Хе ро ји, Про ро ци и Кра ље ви. 
Сво јом књи гом Бла го ца ра Ра до ва на, пе сник и есе ји ста Јо ван Ду чић 
опи су је по тра гу за вред но сти ма ко је је оста вио цар Ра до ван као 
„цар лу да ка, али и цар сви ју љу ди од ак ци је и иде а ла.”

Осим увод ног есе ја „Бла го ца ра Ра до ва на”, Ду чић је у исто
и ме ној књи зи об ја вио још осам есе ја о раз ли чи тим фе но ме ни ма 
ко ји те мељ но од ре ђу ју чо ве ко ву суд би ну. И без об зи ра што се у 
са мом жан ров ском опре де ље њу за есеј као не си стем ски жа нр, као 
жа нр ко ји ис тра жу је мо гућ но сти не спу та ног, сло бод ног ми шље ња, 
у Ду чи ће вом из бо ру ових фе но ме на од кон сти ту тив ног зна ча ја за 
чо ве ко ву суд би ну и те ка ко мо же мо пре по зна ти по сто ја ње из ве
сног сми са о ног си сте ма. У пр ва два есе ја ау тор се кон цен три ше на 
два пре вас ход но по зи тив на, су штин ска до жи вљај на об ли ка ко ји 
све до че о ре а ли зо ва ној људ ској суд би ни, а то су есе ји „О сре ћи” 
и „О љу ба ви”. За тим се кон цен три ше на два фе но ме на ко ји ис по
ста вља ју две нај ва жни је дру штве не ре ла ци је без ко јих се ис пу
ње на људ ска суд би на не мо же ре а ли зо ва ти, а реч је о од но су са 
же на ма и од но су са при ја те љи ма („О же ни” и „О при ја тељ ству”). 
По том сле ди још је дан есеј ко ји опи су је на чи не и об ли ке на ко је 
вре мен ско про ти ца ње оста вља тра го ве на чо ве ко вој суд би ни, а ту 
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се раз ма тра и про блем мла до сти и ста ро сти у чо ве ко вој раз вој ној 
пу та њи („О мла до сти и ста ро сти”). И, ко нач но, есе ји ста раз ма тра 
три ја ке па ра диг ме људ ског по сто ја ња („О пе сни ку”, „О хе ро ји ма”, 
„О про ро ци ма”), од но сно три би ћа ко ја оте ло тво ру ју по себ не од
но се пре ма сми слу чо ве ко вог по сто ја ња схва ће ног баш као об лик 
тра га ња за за ко па ним бла гом ца ра Ра до ва на. 

У књи зи Ју тра са Ле у та ра, чи ји под на слов је „Ре чи о чо ве ку”, 
Ду чић на ста вља раз ма тра ње чо ве ко ве при ро де и оних аспе ка та 
лич но сти ко је на ва жан на чин ути чу на људ ску суд би ну. У том 
по гле ду, раз ма тра не су људ ске ка рак тер не осо би не („О мир но ћи”; 
„О су је ти”; „О ка рак те ру”; „О уљуд но сти”), по је ди не чо ве ко ве 
емо ци је („О мр жњи”; „О љу бо мо ри”; „О стра ху”; „О раз о ча ра њу”); 
ко лек тив на осе ћа ња као об лик дру штве ног ста ва („О ро до љу бљу”), 
као и об лик ко лек тив не ве шти не и те ле сне из ра жај но сти („О пле су”). 
Те мат ски се, да кле, Ду чи ће ви есе ји ве зу ју за ан тро по ло шкомо ра
ли стич ку сфе ру, при че му у сре ди ште па жње до ла зи чо век, осо би не 
чо ве ко ве лич но сти и ка рак те ра, по ја ве ин ди ви ду ал не и ко лек тив не 
ду ше, а нај ви ше чо ве ко ви обра сци по на ша ња, вред но сни си сте ми, 
идеј не тво ре ви не и сл. У об ли ци ма ми са о них то ко ва ко је ма ни фе
сту је ова есе ји сти ка ди сци пли нар но се пре ла ма ју ре ли гиј ски уви ди, 
фи ло зоф ски ин то ни ра на мо ра ли сти ка, ро ман ти чар ски по ста вље
на фи ло ло ги ја, ан тро по ге о гра фи ја, пси хо ло ги ја, ка рак те ро ло ги ја, 
чак и фраг мен ти пси хо а на ли зе, а из над све га се ис по ста вља сло
бод ни, есе ји стич ки раз и гра ни дис курс ко ји се не осе ћа оба ве зним 
ни јед ном ме то ду по себ них на у ка ни ти фи ло зоф ски уте ме ље ном 
об ли ку ми шље ња. Ду чић је склон об ли ци ма гном ског, ре тор ски 
ве о ма убе дљи вог об ли ко ва ња ко је че сто ис ту ра ју ја ке, го то во апо
дик тич ке фор ме ра су ђи ва ња, али у да љем то ку из ла га ња пи сац 
ола ко уме да пре ђе и у ста во ве ко ји са свим про тив ре че прет ход ним 
по став ка ма. Есеј је уте ме љен као об лик не си стем ског и не ме тод
ског ми шље ња ко ји сло бод но уво ди лич не, су бјек тив не са знај не 
пер спек ти ве из у кр шта не са са зна њи ма дру гих, ме то до но сно чвр
сто уте мељ них вр ста, па из тих укр шта ја про из ла зе са свим нео
че ки ва ни уви ди. У том сми слу мо же мо ре ћи да је ова кав осо бе ни 
тип есе ји сти ке, по ма ло упо ре див са оним што су ства ра ли Ралф 
Вал до Емер сон, Фри дрих Ни че, Ни ко лај Бер ђа јев, Си мо на Веј и 
др. дао ре зул та те са гле ди ве на ши рем ме ђу на род ном пла ну.

Књи жев на кри ти ка и есе ји сти ка

По чев од 1893. Ду чић је пи сао књи жев но кри тич ке тек сто ве, 
при че му је пе ри од ње го ве нај ин тен зив ни је и нај плод ни је де лат но
сти био у пе ри о ду 1908‒1912, у ко јем је чак био ре дов ни кри ти чар 
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ли ста По ли ти ка. У пр вој фа зи кри тич ке де лат но сти (1893‒1899), 
нај че шће у фор ми кри тич ког при ка за, Д. је пи сао о по е зи ји (Ри за
бе г Ка пе та но вић Љу бу шак, Ра до ван Ко шу тић, Сил ви је Стра хи мир 
Крањ че вић), при по вед ној про зи (Јан ко Ве се ли но вић, Иво Ћи пи ко), 
дра ми (књаз Ни ко ла Пе тро вић, Ђу ро Шпа ди јер), пу то пи си ма 
(Мар ко Цар) и пре во ди ма (Ми ха ил Љер мон тов, Адам Миц кје вич, 
Иг њат По та пен ко). У пе ри о ду шко ло ва ња у Же не ви и сна жног 
по е тич ког зре ња, а он да све до по чет ка бал кан ских ра то ва и Пр вог 
свет ског ра та, ка да је пре стао да се ба ви кри ти ком (1899‒1912), Д. 
је, пре све га, на пи сао свој нај зна чај ни ји про грам ски текст „Спо
ме ник Во ји сла ву” (1902), а по чео је да пи ше и об у хват ни је кри
тич коесе ји стич ке тек сто ве не сум њи вог зна ча ја и вред но сти (Све
то зар Ћо ро вић, Бо ра Стан ко вић, Пе тар Ко чић), као и да ши ри сво
је по гле де на стра не, нај ви ше фран цу ске, као и бли ске му ју жно
сло вен ске пи сце. Та ко је у фор ми кри тич ког при ка за пи сао о по
е зи ји (Вла ди мир Ви дрић, Дра гу тин До мја нић, Ан те Анић, Осман 
Ђи кић), при по вет ка ма и ро ма ни ма (Иван Цан кар, Јо сип Ко за рац, 
Си мо Ма та вуљ, Ми та Ди ми три је вић), дра ми (Во ји слав Јо ва но вић 
Ма рам бо), са ти ри (Са ва Ска рић), ме мо а ри ма (То дор Сте фа но вић 
Ви лов ски), кри ти ци (Јо ван Скер лић), пре во ди ма (Во ји слав Ј. Илић, 
Ду шан Ђо кић, Иван Тур ге њев, Шарл Ал бер, Шарл Се њо бос, 
Фран соа Ко пе, Си ли При дом, Ед монд Ро стан, Иван Цан кар, Отон 
Жу пан чич, Пет ко То до ров, Пен чо Сла веј ков). По сле Пр вог свет
ског ра та, у пе ри о ду од 1924. до 1943. го ди не кри ти ком се знат но 
ре ђе ба вио, а углав ном је пи сао по во дом не ких ва жних го ди шњи
ца (Јо ван Јо ва но вић Змај) или при ли ком из ла ска књи га сво јих 
при ја те ља и пи са ца пре ма ко ји ма је не го вао из ра зи те на кло но сти 
(Алек са Шан тић, Гви до Тар та ља).

Сво ју књи жев но кри тич ку свест је у по сле рат ној епо си нај ви
ше усме рио ка об у хват ни јим есе ји стич ким фор ма ма пи шу ћи о 
пи сци ма ко је је по себ но це нио, с ко ји ма је био и у при ја тељ ским 
ве за ма, а сва ка ко их је сма трао сво јим књи жев ним са пут ни ци ма. 
Та ко је на сло вио и књи гу Мо ји са пут ни ци (иза шла је пост хум но, 
у Чи ка гу 1951), у ко јој су са бра ни есе ји „Бо ри сав Стан ко вић”, „Иво 
Вој но вић”, „Пе тар Ко чић”, „Алек са Шан тић”, „Ми ло рад Ј. Ми тро
вић”, „Иво Ћи пи ко” и „Ми ле та Јак шић”. У ка сни јим из да њи ма, по чев 
од Са бра них де ла из 1969. го ди не, књи зи Мо ји са пут ни ци до да ти 
су и есе ји „Вла ди мир Ви дрић”, „Иси до ра Се ку лић” и „Ми лан Ра
кић”, а зна се да је Ду чић пла ни рао да на пи ше и есе је о Ан ту ну 
Гу ста ву Ма то шу и Вла ди ми ру На зо ру. У овим тек сто ви ма он из
но си дра го це на опа жа ња о при ро ди пи шче вог та лен та, о ње го вом 
на чи ну жи во та и спе ци фич ним про бле ми ма ње го вог ства ра лач ког 
чи на, о на чи ни ма ње го вог раз у ме ва ња све та, те ра зно вр сним кул ту
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ро ло шким им пли ка ци ја ма све у куп ног ње го вог књи жев ног де ла. 
У Ду чи ће вом при сту пу пре по зна ју се тра го ви по зи ти ви стич ког и 
кул тур но и сто риј ског при сту па, али нај ви ше има ве о ма лич ног, 
су бјек тив ног, есе ји стич ки об ли ко ва ног до жи вља ја и ту ма че ња 
ка кве на ла зи мо код нај бо љих пред став ни ка им пре си о ни стич ког 
при сту па књи жев ном де лу. За хва љу ју ћи то ме, не ки од ових есе ја 
(о Стан ко ви ћу, Ко чи ћу, Ми тро ви ћу, Вој но ви ћу и сл.) ула зе у круг 
оног нај бо љег што је срп ска књи жев но кри тич ка ми сао да ла.

Исто ри о гра фи ја

Исто ри о граф ску мо но гра фи ју о гро фу Са ви Вла ди сла ви ћу, 
под на сло вом Је дан Ср бин ди пло ма та на дво ру Пе тра Ве ли ког и 
Ка та ри не I Гроф Са ва Вла ди сла вић (Бе о град –Пит сбург 1942), 
Ду чић је при пре мао у пе ри о ду 1933‒1940, ка ко је то на зна че но у 
ау то ро вом увод ном тек сту „Ме сто пред го во ра”. Ука зу ју ћи на то 
да је Вла ди сла вић „по сти гао у исто ри ји Ру си је ве о ма углед но ме
сто ме ђу ње ним ди пло ма ти ма пр ве тре ћи не XVI II ве ка”, да „за 
че твр ти ну сто ле ћа био је уме шан у све ва жне до га ђа је ру ског цар
ства”, а да је „до сад био уоп ште не по знат на шој на у ци”, Ду чић 
ис ти че да је он „као пе сник, да ле ко од свог обич ног књи жев ног 
пред ме та”, али да је на пи сао ову књи гу „из љу ба ви за свој срп ски 
на род”, „из по себ не љу ба ви за гу слар ски крај сво је Хер це го ви не”, 
те да је Са ва Вла ди сла вић „ду бо ко ин те ре сан тан и као ди пло мат, 
и као Ср бин, и као Хер це го вац.” О из во ри ма сво га са зна ња он го
во ри ис ти чу ћи пи са не, ар хив ске по дат ке, као и усме но, пре дањ ско 
све до чан ство: 

А по дат ке о Вла ди сла ви ћу ис тра жи ли смо, лич но или по руџ
би, у ар хи ви ма: у Ду бров ни ку, Ве не ци ји, Мо скви, Хел син ки ју, Бу
ку ре шту и Бе о гра ду. Ве ру је мо да је по сле ово га све га, оди ста вр ло 
ма ло оста ло не ис тра же ног. На род но пре да ње о Вла ди сла ви ћи ма, 
та ко ђе, пред ста вља је дан до ку ме нат сво је вр сте.

По сле ди це овог исто ри о граф ског прег ну ћа су са свим ја сне. 
Ако пр ви том На род не ен ци кло пе ди је срп ско‒хр ват ско –сло ве нач ке 
(1924), под ру ко вод ством Ста но ја Ста но је ви ћа, ни је имао ни ка кву 
од ред ни цу о Са ви Вла ди сла ви ћу, Ду чи ће ве ре чи из пре до во ра 
по ка зу ју се са вр ше но очи глед ним и тач ним, па се „по сле ове књи
ге, Са ва Вла ди сла вић не мо же ви ше ни кад по ти сну ти из исто ри је 
о зна ме ни тим љу ди ма срп ске ра се, ни ти ње го во име за бо ра ви ти 
у ши ро ким сло је ви ма срп ског на ро да.” Упр кос чи ње ни ци да су 
пре ма Ду чи ћу, па и пре ма ње го вом де лу, укљу чу ју ћи и сту ди ју о 
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гро фу Вла ди сла ви ћу, у пе ри о ду вла да ви не ко му ни стич ке иде о ло
ги је по сто ја ле и си сте мат ски не го ва не озбиљ не ре зер ве и сум ње, 
ипак се по ка за ло тач ним оно што је овај пе сник као исто ри о граф 
ре као: од ње го ве књи ге нај о збиљ ни је је уте ме ље на свест о зна ча ју 
жи во та и де ла овог Ср би на ко ји је ра дио у ру ској ди пло ма ти ји. 

Утвр ђу ју ћи сво је срод нич ке ве зе са Са вом Вла ди сла ви ћем, 
Ду чић је у мо но гра фи ји ре кон стру и сао чи тав жи вот ни пут сво га 
пре тка, а по ка зао је ка ко је он пре ко Ду бров ни ка (где се у по чет ку 
шко ло вао, а где му се и отац Лу ка до се лио), ба ве ћи се тр го ви ном 
и по вер љи вим по ли тич ким по сло ви ма, пре ко Ца ри гра да, до шао 
до Мо скве и Пе тро гра да, те се по сте пе но укљу чи вао у струк ту ре 
ру ске др жав не вла сти. По став ши чо век од по ве ре ња са мо га ца ра 
Пе тра Ве ли ког, па и ње гов двор ски са вет ник, он је пу то вао на 
раз не ди пло мат ске за дат ке. Из Си би ра он пи ше де таљ не из ве шта
је и из ра ђу је ге о граф ске кар те тих обла сти, а бо ра ве ћи у ки не ском 
цар ству и у Пе кин гу, у свој ство опу но мо ће ног ми ни стра, ис ко ри
стио је да оба ви утвр ђи ва ње гра ни це из ме ђу Ру си је и Ки не. За све 
за слу ге сте као је ти ту лу гро фа ко ју му је при зна ла и ца ри ца Ка
та ри на I. Упр кос чи ње ни ци да Ду чић ни је исто ри о граф, на чи нио 
је узор но на уч но де ло ко је се углав ном осла ња на ар хив ску гра ђу, 
па ње го ва са зна ња, те мељ но по ста вље на, при хва тљи ва су по узу
си ма на уч не исто ри о гра фи је. То ја сно по ка зу је ко ли ко се овај пе
сник до бро сна ла зио у сло же ним исто риј ским си ту а ци ја ма, ка ко 
је ва ља но раз у ме вао њи хо ву при ро ду, те ка ко је при бе га вао ра зно
вр сним мо гућ но сти ма њи хо вог ре кон стру и и са ња и ту ма че ња.

По ли тич ка пу бли ци сти ка

У све у куп ном раз у ме ва њу исто риј скопо ли тич ких при ли ка 
и не при ли ка, Ду чи ћу је од ве ли ке по мо ћи би ло зна ње ко је је сте
као ка ко на сту ди ја ма та ко и у ак тив ном чи та њу ра зно вр сне ли
те ра ту ре, а од по себ ног зна ча ја су му би ли ди пло мат ска слу жба 
и ис ку ство сте че но у ра ду у раз ли чи тим др жа ва ма и по ли тич ким 
си сте ми ма. За жи во та је об ја вио ве ли ки број тек сто ва по ча со пи
си ма, но ви на ма и у по себ ним пу бли ка ци ја ма, а по себ но се ба вио 
пи та њи ма Бо сне и Хер це го ви не, ути ца јем Тур ског и Хаб збур шког 
цар ства на бал кан ске при ли ке, при ро дом срп скобу гар ских од но са, 
де лом зна чај них лич но сти срп ске по ли ти ке и исто ри је и сл. По
себ ну вред ност има ју ње го ви Ди пло мат ски спи си (прир. Ми ла дин 
Ми ло ше вић, Бе о град 1991), на чи ње ни као слу жбе ни из ве шта ји из 
зе ма ља (Ита ли ја, Бу гар ска, Грч ка, Швај цар ска, Еги пат, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Шпа ни ја) у ко ји ма је оба вљао раз ли чи те ди пло мат ске 
функ ци је. 
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Сва ка ко нај ва жни ји Ду чи ће ви по ли тич ки при ло зи су се ‒ уз 
на по ме ну: „По ли тич ка сту ди ја из пе ра јед не ком пе тент не лич но
сти” ‒ по ја ви ли у ње го вом аме рич ком пе ри о ду, и то пр во у ли сту 
Аме ри кан ски Ср бо бран, а по том 1942. и у три књи жна из да ња: Др 
Влат ко Ма чек и Ју го сла ви ја; Ју го сло вен ска иде о ло ги ја: исти на о 
„ју го сла ви зму”; Фе де ра ли зам или цен тра ли зам. У овим сту ди ја ма 
Ду чић је под вр гао кри ти ци хр ват ске по ли ти ча ре, па је до ка зи вао 
да Ма чек „ни кад ни је хтео ни Ју го сла ви ју, ни при зна вао на род но 
је дин ство, што је сто пу та отво ре но по ка зао, и што је нај зад за пе
ча тио и сво јим ве ли ким цр ним пе ча том.” (Др Влат ко Ма чек и 
Ју о сла ви ја, стр. 20) Ана ли зи ра ју ћи по на ша ње хр ват ских по ли ти
ча ра, он по ка зу је ка ко је њих је ди но за ни ма ла на ци о нал на, хр ват
ска иде ја, те да су у Кра ље ви ну СХС ушли не ис кре но, без же ље 
да истин ски и кон струк тив но уче ству ју у сло же ној ју го сло вен ској 
за јед ни ци. Ју го сла ви зам је по ли тич ки по ро дио ужа сан не спо ра зум 
из ме ђу Ср ба и Хр ва та, а за Ср бе је он зна чио са мо пе ри од лу та ња 
и на за до ва ња јер „срп ство је за ста ло, па ра ли зо ва но, у свом исто
риј ском и кул тур ном раз вит ку” (Фе де ра ли зам или цен тра ли зам, 
стр. 80). Из ре че не оце не Ду чи ћа су во ди ле за кључ ном ре то рич ком 
пи та њу и ја сно под ра зу ме ва ном од го во ру на ње га: 

За то да ни је би ло пра зног гу бље ња вре ме на у уни жа ва ју ћој 
бор би с Хр ва ти ма, где би би ли да нас по сле че тврт ве ка наш на пре дак 
се ла, на ша на у ка у Ака де ми ји, пре стиж уни вер зи те та, ре ор га ни
за ци ја на ше цр кве не ад ми ни стра ци је, мо дер ни зо ва ње шко ле, форми
ра ње но вог срп ског дру штва! [...] Без Хр ва та ни кад не би у Ср би ји 
до шли дик та то ри, не у став ност, ко руп ци ја, ра су ло бе о град ске омла
ди не, кри за у по ро ди ци (Фе де ра ли зам или цен тра ли зам, стр. 80).

Ове Ду чи ће ве рас пра ве озна чи ле су нај о штри ји и нај у те мељ
ни ји об лик по ли ти ке и иде о ло ги је ју го сло вен ства, а основ ни раз
лог про па сти ове иде је и прак се он про на ла зи у при ро ди срп ско
хр ват ских од но са. Ак ту ел ност Ду чи ће вих ту ма че ња из но ва је 
по кре ну та то ком кр ва вог рас па да СФР Ју го сла ви је 90их го ди на. 

Ре цеп ци ја

У све му што је ра дио, Ду чић је оства рио ви со ке стил ске и 
жан ров ске стан дар де, те трај не есе тет ске вред но сти, али је време
ном са зре вао као ства ра лац и оспо со бља вао се за нај ви ше до ме те. 
Он је пре во дио с ру ског, фран цу ског, не мач ког, сло ве нач ког, бу гар
ског, че шког, али је нај ви ше успе ха по сти гао пре во де ћи А. С. Пу шки
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на (из ме ђу оста лог, и Ан џе ло, Бах чи са рај ски ше др ван, Кав ка ски 
су жањ, Ци га ни и др.).Кри тич ки при јем Ду чи ће вог пе снич ког и 
књи жев ног де ла про ла зио је кроз не ко ли ко фа за. У пред мо дер ном 
пе ри о ду (1896‒1901) на пи си су из у зет но рет ки, али се ма ни фе сту
је из ве сна бла го на кло ност пре ма мла дом пи сцу ко ји обе ћа ва. У 
дру гом пе ри о ду мо дер не (1901‒1918), ка да пе сник 1901, 1908. и 
1911. об ја вљу је сво је збир ке пе са ма и ка да по ста је кључ ни но си лац 
ино ва ци ја у по е зи ји и књи жев но сти сво га до ба, на пи си по ста ју 
до ста че сти, а до ми ни ра ју ви со ки то но ви по хва ле, али не и апо
ло ги је: по хва ле су ве о ма че сто про же те из ве сним при мед ба ма (Ј. 
Скер лић, М. Цар, М. Грол, С. Сте фа но вић, П. Ла га рић, В. Ро сић, 
В. Га ћи но вић, И. Ивач ко вић, Р. Ве снић, Д. До мја нић, Б. По по вић 
и др.), а по не кад има и по ку ша ја озбиљ них оспо ра ва ња (А. Г. Ма
тош). У пе ри о ду аван гар де и ње не по ли тич ке ак ту е ли за ци је 
(1918‒1945), ка да је пе сник за по чео об ја вљи ва ње сво јих Са бра них 
де ла (1929, 1930, 1932, 1942, 1943), Ду чи ћев опус је већ сма тран 
кла сич ном вред но шћу срп ске мо дер не књи жев но сти, па се по ја
вљу ју из ра зи ти по ку ша ји оспо ра ва ња (М. Кр ле жа, В. Гли го рић, 
К. Ци цва рић, М. Ћур чин, М. Ђи лас, Ђ. Јо ва но вић, В. Илић Мла ђи 
и др.), али они углав ном оста ју у рав ни ја ких ре то рич ких ге сто ва 
ли ше них озбиљ ни је кри тич ке ар гу мен та ци је; с дру ге стра не, ја
ча ју гла со ви оних ко ји Ду чи ћа сма тра ју јед ном од нај зна чај ни јих 
срп ских пе сни ка и књи жев ни ка уоп ште (Б. По по вић, М. Са вић, 
А. Са вић Ре бац, И. Се ку лић, В. Пе тро вић, Т. Ма ној ло вић, В. Ћо
ро вић, П. Сли јеп че вић, М. Бог да но вић, Б. Јев тић, Е. Фин ци, М. 
Ма ле тин, Ж. Ми ли ће вић, М. Вељ ко вић, В. Жи во ји но вић Ма су ка, 
В. Ву јић, М. Ста јић, Т. Ђу кић, Н. Бар ту ло вић, Ј. Ра ду ло вић, М. 
Ибро вац, К. Ата на си је вић, П. ЛеблАл ба ла, А. Бе лић, Н. Ву лић, 
М. Де ли ба шић, Б. Ко ва че вић, М. Де вр ња и др.); у овом пе ри о ду се 
за чи њу и крај ње озбиљ ни, ана ли тич ки об ли ци кри тич ког ра су ђи
ва ња ко ји оста ју као трај на вред ност (П. Сли јеп че вић, Н. Мир ко вић). 

У пе ри о ду ко му ни стич ког и со ци ја ли стич ког по ли тич ког 
си сте ма (1945‒1990) Ду чић је ду го тре ти ран као кла сни, па и на
род ни не при ја тељ, та ко да је све до по ло ви не 60их го ди на био из ла
ган раз ли чи тим об ли ци ма вр ло оштрог оспо ра ва ња (М. Ри стић), 
али су на по ре до са та квим при сту пом об ја вљи ва ни и уте ме ље ни, 
ана ли тич ки при ло зи (М. Се ли мо вић, П. Сли јеп че вић, Ж. Стој ко
вић / Б. Ми хај ло вић Ми хиз, Д. Ви то ше вић, З. Га ври ло вић, М. Бе гић, 
П. Зо рић, М. Мак си мо вић, Б. Бу ла то вић, С. Ле о вац, Б. Пе тро вић, 
И. В. Ла лић). Кључ ни до га ђа ји зби ли су се 1964. го ди не и не по
сред но на кон то га: по ме ну те го ди не је иза шао кри тич ки текст 
Ми о дра га Па вло ви ћа у ко јем је озбиљ но пре тре сен пе сни ков опус 
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и по твр ђе на ње го ва нај ви ша вред ност, а по ја ви ла се и Ан то ло ги ја 
срп ског пе сни штва у ко јој је Ду чи ће во пе снич ко ме сто ис так ну то 
као но си лац нај ви ших вред но сти. По сле то га су на ста ја ли но ви, 
из у зет но ва жни тек сто ви и сту ди је М. Ка ша ни на, В. Фи ли по ви ћа, 
В. Ка ле зи ћа, П. Па ла ве стра, Р. Кон стан ти но ви ћа, Д. Ви то ше ви ћа, 
М. Да ној ли ћа, Д. Але ри ћа, Ж. Ру жи ћа, Н. Пет ко ви ћа, уз до при
но се исто ри о граф ских син те за Јо ва на Де ре ти ћа Исто ри ја срп ске 
књи жев но сти (1983) и Пре дра га Па ла ве стре Исто ри ја мо дер не 
срп ске књи жев но сти: Злат но до ба 1892‒1918. (1986), мо но гра фи ја 
В. Р. Ко шу ти ћа Пар на сов ци и сим бо ли сти у Ср ба (1967) и Слав ка 
Ле ов ца Јо ван Ду чић: Књи жев но де ло (1985), као и збор ни ка ра до
ва Срп ски сим бо ли зам – ти по ло шка про у ча ва ња (1985), са ве ли
ким бро јем при ло га о Ду чи ћу. У овом пе ри о ду, од по ло ви не 60их 
го ди на па до по чет ка по след ње де це ни је XX ве ка, нај зад је са свим 
ста би ли зо ван суд о нај ви шој вред но сти, пре све га, Ду чи ће ве по
е зи је, а јед ним де лом и остат ка ње го вог опу са, по себ но пу то пи са 
и де ли мич но есе ја.

Но ва фа за у ре цеп ци ји Ду чи ће вог де ла на ста ла је са про па
шћу ко му ни стич ког по ли тич ког си сте ма и рас па дом СФР Ју го
сла ви је, тј. од 1989/1990. го ди не. У том пе ри о ду је до шло до об ја
ве ви ше књи га, од ко јих тре ба по ме ну ти трок њиж је Сло бо да на 
Ви та но ви ћа Јо ван Ду чић у зна ку Еро са (1990), Јо ван Ду чић и зна
ку Апо ло на и Ди о ни са (1994) и Јо ван Ду чић у зна ку Ате не (1997), 
сту ди је Вла ди ми ра Гво зде на Јо ван Ду чић пу то пи сац (2003) и Ива
на Не гри шор ца Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа (2009). СА НУ је об ја
ви ла све ча ни збор ник ра до ва О Јо ва ну Ду чи ћу (1995), са при ло зи
ма П. Па ла ве стре, М. Бећ ко ви ћа, С. Ле ов ца, М. Фла ша ра, С. Ви
та но ви ћа, В. Кре сти ћа, З. Бо јо вић, Г. Те ши ћа, С. Тут ње ви ћа, М. 
Ђор ђе ви ћа, В. Кр ње ви ћа, Б. М. Ка ра пан џи ћа, М. Ста ји ћа, Р. Ба ту
ра на, С. Ра ки ти ћа, М. Стој нић, И. Тар та ље, Н. В. Пе тро ви ћа, А. 
Сте фа но вић, Љ. Си мо ви ћа, Д. Ог ња но ви ћа, П. Зо ри ћа, В. Ма то вић, 
Д. Пу ва чи ћа, Т. Ро сић, С. Пе ко вић, М. Ма га ра ше ви ћа. У ни зу ис
тра жи вач ких и кри тич ких при ло га ве о ма об у хват но су раз ма тра
ни ра зно вр сни аспек ти Ду чи ће вог де ла, а у том по гле ду, ва жни су 
тек сто ви Р. Вуч ко ви ћа, С. Вел мар Јан ко вић, А. Пе тро ва, М. Шу
ти ћа, П. Ми ло са вље ви ћа, Ј. Де ли ћа, Ђ. Ву ко ви ћа, Л. Ко је на, С. 
Ра ич ко ви ћа, Б. Ра до ви ћа, Р. П. Но га, Д. Брај ко ви ћа, М. Пан ти ћа, 
Ј. Зи вла ка, М. Те ши ћа, Б. Чо ла ка и др. У овом пе ри о ду по твр ђе на 
је вред ност пе сни штва и пу то пи са, а то ме је до да та и ви со ка це на 
књи жев не, фи ло зоф ске и мо ра ли стич ке есе ји сти ке, као и ва жност 
исто ри о граф ске сту ди је о Са ви Вла ди сла ви ћу, те по ли тич ке пу бли
ци сти ке о при ро ди Ју го сла ви је и о срп скохр ват ским спо ро ви ма. 
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Уза све ду хов но и сто риј ске про ме не и кри тич ка пре и спи ти ва ња, 
те у том сми слу и оба ве зне успо не и па до ве у ре цеп ци ји, Ду чи ће во 
де ло је вре ме ном пре вас ход но до би ја ло на естет ској убе дљи во сти, 
са знај ној сна зи и истин ском по што ва њу ши ро ких чи та лач ких сло
је ва.

Иван Не гри шо рац / Др Дра ган М. Ста нић 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 
sta nic ne gri so rac @gmail.com 




