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МИ РО ВУК СА НО ВИЋ

ЈОВАНДУЧИЋОСРЕЋИИОЉУБАВИ*

Ка да је већ од лу че но и ме ни по ве ре но да ова ко, на све ча ном 
ску пу, сла ве ћи век и по Јо ва на Ду чи ћа1, на по се бан на чин, та ко 
да у сре ди шту па жње бу ду Пе сни ко ве ре чи на пи са не у про зном 
об ли ку, ма да је све Ду чи ће во књи жев ност пр ве вр сте, по ку ша ћу 
да ка жем ка ко се ма ло час из го во ре на исти на ла ко мо же ви де ти у 
ње го вим лир ским и фи ло зоф ским есе ји ма, нај ви ше под на сло ви
ма Гра до ви и хи ме ре, Ју тра са Ле у та ра и Бла го ца ра Ра до ва на. 
Не мам на ме ру да ова Ду чи ће ва де ла у це ло сти ту ма чим и при ка
зу јем, ни овла шно ни друк чи је, али хо ћу да при ла зе њи ма на го
ве стим ода бра ним узор ци ма, не са мо ме ни нај дра жим. И хо ћу као 
ду го трај ни Ду чи ћев чи та лац да ис ка жем не по му ће ну ода ност 
све му што је унео у срп ску књи жев ност, да то учи ним у тре нут ку 
ка да тре ба да се чу је увод у Ду чи ће ве ре че ни це о сре ћи и љу ба ви, 
из два ан то ло гиј ска есе ја.

Ова ква за ми сао је до шла са ма, од јед ном, оче ки ва на, а не до
зи ва на. Хо ће да об ја ви ка ко сам тра жио две кључ не ре чи за про зне 
ра до ве Јо ва на Ду чи ћа, али да у исти мах бу ду и озна ке ње го ве 
по е зи је, на ро чи то у де ло ви ма ко ји се пам те и по на вља ју као што 
је стих: „Јер је сан о сре ћи ви ши не го сре ћа” или „По љу бац је су
срет нај ве ћи на све ту”. Сре ћа и љу бав, у сво јим ра зним зна че њи
ма и сли ка ма име ну ју исто што и пе снич ко име Јо ван Ду чић. Код 
ње га је сре ћа сте пе на сто об ја шње на, же ље на и оства ре на, бли ска 

* Бе се да одр жа на у СА НУ, Век и по Јо ва на Ду чи ћа, 6. ок то бар 2021.
1 Још не зна мо ка да је Ду чић ро ђен. Нај че шће се по ми њу го ди не од 1869. 

до 1875. Сва ка од њих је јед на ко тач на и не тач на у исти мах, али је сва ка по год
на да сла ви мо Ду чи ћа као пе сни ка. СА НУ је свом углед ном чла ну по све ти ла 
2021. го ди ну. Је дан про грам је био ка зи ва ње овог тек ста и ода бра них Ду чи ће вих 
ми сли о сре ћи и о љу ба ви. 
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и не до сти жна, та лич на и коб на, тре нут на, а не трај на, истин ска тек 
ако пре ра ста у сла ву ко ја по сто ји. Сре ћа је Ду чи ћу пут до сла ве и 
жи вот у сла ви. А љу бав је Ду чи ћу пут до же не, до ње них ча ри 
ко је су је дин стве не, ка квих дру где не ма, јер је же на љу бав из над 
свих љу ба ви, али и за блу да из над свих за блу да ако је љу бав нео
ства ре на, као што би ва у све му што је ми стич но, не до сег ну то и 
сма шта но. Не ма мо још јед ног пе сни ка у срп ској књи жев но сти 
ко ји је у сво јим есе ји ма то ли ко ни јан си рао до жи вљај сре ће, љу
ба ви и дру гих чо ве ко вих оду ше вље ња све том. За то је Ду чић име 
за по ка зи ва ње сви ма.

Ду чић сма тра да је сре ћа про из вод и ми шље ња и уми шља ја, 
да са ма по се би и не по сто ји, да је уза лу дан по сао ако се тра жи у 
дра го це но сти ма, у бо гат ству ко је је сте жи вот на си гур ност, али 
не ви ше од то га, да је „не над ма шна сре ћа у љу ба ви и ле по ти”, ако 
је оса мље на и не по де ље на, жи вот но чу до што га чо век мо же спо
зна ти са мо уз бо жан ску во љу, да је та кво осе ћа ње љу ди ма нео п
ход но иа ко је исто вре ме но са ста вље но и од не сре ће, као и та ле нат 
и сва ка ви ша спо соб ност, умет нич ка и на уч на, би ло ко ја, да гре ши
мо ако сре ћу ре дов но тра жи мо у прох те ви ма, јер је древ на му дрост 
да ужи ва ње до но си скром ност, а не гор дост, јер су ста ри Гр ци 
го во ри ли да је „Ди о ген срећ ни ји од Алек сан дра, јер му овај сил
ник ни ти мо же што да ти, ни ти шта од у зе ти”, јер је, пи ше Ду чић 
док сво је ми сли раз ви ја, су ко бља ва и по рав на ва, чо век на стао да 
оства ри циљ ко ји је не раз дво јив од суд би не, да ус по ста вља од нос 
из ме ђу оног што мо же и оног што хо ће. Ду чић на во ди при ме ре у 
ни зо ви ма, у ве ли ком вре мен ском и са знај ном ра спо ну, тра жи и 
ну ди, ни је из ри чит у за кљу чи ва њу, јер је сре ћа по јам раз ли чит 
сам по се би, умно жен у оно ли ко при ме ра ка ко ли ко има љу ди. За
то је Ду чи ће ва фи ло зо фи ја сре ће и ори ги нал на и по де ље на са 
Со кра том, Ари сто те лом, Се не ком и њи хо вим пла не тар но по зна тим 
на ста вља чи ма.

А ка да пи ше о љу ба ви, у свом есе ју ко ји је ве ро ват но нај чи
та ни ји и бли зак љу ди ма раз ли чи тих скло но сти, Јо ван Ду чић под
се ћа на ве ро ва ња „да љу бав по му ћу је здрав ра зум”, да се о то ме не 
мо же па мет но го во ри ти јер је реч о осе ћа њу, истин ском са мо ка да 
је сле по, да се то не мо же ме ри ти ра зу мом, да се „же на мо же са мо 
во ле ти или не во ле ти, али да се не да је раз у ме ти”, да је за то нај бо
љи до каз „што се нај ма ње по зна ју дво је ко ји се нај већ ма во ле”, јер 
се при том пре ви ше раз ми шља и „ис пи ту је сва ки по крет, сва ка 
реч, по глед, алу зи ја”, јер за љу бље ни „жи ве у оп се си ја ма и у по лу
лу ди лу”, што уче сни ци та квог ста ња ви де ка да их же сти на осе ћа ња 
оста ви. До и ста су за во дљи ве Ду чи ће ве ре че ни це о љу ба ви као 
збир ном, оп штем и не за ме њи вом чо ве ко вом до бру, о то ме да је 
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љу бав „при ви ле ги ја нај ви ших ду ша, ако не и нај ве ћих ду хо ва”, да 
су чо ве ко љу бље и љу бав не де љи ви, али да не ма чо ве ка ко ји је 
спо знао же ну, да су сви ли ко ви же на у умет но сти и књи жев но сти 
не у спе ли, да о же на ма не ма до брих књи га. Ду чић из јед на ча ва 
љу бав и ве ру, бо жан ство и же ну, али то убе дљи во не ста је ка да го
во ри о љу бав ни ца ма ко је увек оста ју исто вре ме но ода не и сво јим 
му же ви ма. Же на је сте из вор свих по кре та ср ца и ми шље ња, али, 
ка же он, оси о но и љу ти то, на чи ном по вре ђе ног му шкар ца, же на 
„не зна шта је то оп шти жи вот, ни оп шта сре ћа, ни оп шти иде ал”, 
јер „све ме ри по се би и пре ма сво јим по тре ба ма”. Ни су рет ки ова кви 
тек сто ви у срп ској кул ту ри, јер су на мно гим ме сти ма ис кљу чи ви, 
ли че на по сту пак да не ко га што ви ше уз ди же мо да би смо га што 
ду бље мо гли ба ци ти. Ду чић пе сник у же на ма ви ди бо жан ство, а 
Ду чић чо век у же на ма ви ди ни шта ви ло. Ова до сет ка де лу је као 
успе шан на лаз, али исто вре ме но ка зу је да ни је тач на. Јер ни ко у 
срп ској ли те ра ту ри ни је као Јо ван Ду чић на умет нич ки на чин 
уз ви сио по јам сре ће и љу ба ви, ни ко као он ни је на шао пун сми сао 
сре ће и љу ба ви у чо ве ку ко ји во ли же ну и у же ни ко ја во ли чо ве ка. 
То ни је ма ло до стиг ну ће иа ко ни је це ли ном са вре ме но. Ду чић је 
вир ту оз свог до ба и та ко га тре ба чи та ти. Је дан ме ђу сво ји ма. Мај
стор сво га по сла.

Зна ју ћи да је та ко, и да те шко мо же да бу де друк чи је, у то 
убе ђен још док сам био гим на зи ја лац, ома мљен као рет ко кад, па 
и ка сни је, кроз го ди не ту ђих ту ма че ња и соп стве них до те ри ва ња 
мла да лач ких та ла са ња, увек, кроз су сре те са Ду чи ће вим есе ји ма, 
пу то пи си ма и би о гра фи јом ње му слав ног срод ни ка, ко ји је по стао 
гроф, с ко јим је же лео да се по сва ку це ну по јед на чи, да на ђе пле
мић ко по ре кло и се би и сво јој пе снич кој ре чи, по ја ви, за вод ни
штву, ди пло мат ској ка ри је ри и вер но сти ма лом Тре би њу са же љом 
да од тог жи во пи сног ме ста ство ри кул тур но, вер ско, исто риј ско 
и хер це го вач ко сре ди ште, с по кло ње ним Ње го ше вим спо ме ни ком 
под пла та ни ма и кра љи цомза штит ни цом на град ским зи ди на ма, 
са сво јим ле га том, на цр ти ма за свој над гроб ник, спо ме ни ком ро
до љу би ма, ро ђач ким хра мом, и дру гим да ро ви ма, да та ко пре до
чи још јед но ду хов но тре бље ње у гра ду за ко ји се ве ру је да баш 
по тре бље њу и но си име. А у мо јем чи та њу ко је се об на вља ло 
ше зде се так го ди на, нај че шће сам по чи њао и за вр ша вао са есе ји ма 
„О сре ћи” и „О љу ба ви”. Кре нем ода тле кроз књи гу Бла го ца ра 
Ра до ва на и срод не Ду чи ће ве за пи се, ре дом или на пре скок, ка ко 
кад, за ви сно од рас по ло же ња и за да те при ли ке, а гле дам сву да 
пе сни ка ко ји уме да ми сли, осе ћа, из два ја, укра ша ва и ка зу је, ко ји 
је обра зо ван у кла сич ном и пу ном сми слу тог на зи ва, ко ји сло бод
но про ла зи кроз епо хе и узи ма за нас ода бра не из ре ке, у сти ху и 
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у про зи, из хе лен ске и рим ске ли те ра ту ре, јед на ко као од Дан теа, 
Шек спи ра, Ге теа и оста лих што су ства ра ли свет ску књи жев ност. 
И увек сам, са та квим при ме ри ма Ду чи ће ве уче но сти, по у чен и 
на гра ђен, при твр ђи вао исти ну да вр хун ски пе сник мо ра да има 
тро струк дар – онај што је до био ро ђе њем, онај да има ве ли ке уз
о ре, да од њих учи, и онај дар уз др жа но сти ко ји му не до зво ља ва 
да би ло шта пре у зи ма, од би ло ко га, осим у на вод ни ци ма. Ду чи ћа 
су, по не кад, злоб но и без раз ло га, за по не што од то га оп ту жи ва ли.

Јо ван Ду чић је био пе сник с ве ли ким успе хом и чо век са бо га
тим жи во том. То је до и ста мно го они ма што о ње му ши ре анегдо те 
љу бо мо ре и за ви сти. Сад као и не кад до да је му се и оно што ни је 
да би до да ва чи не ка ко по ста ли ви ши но што је су. Да, ни је ла ко 
гле да ти у ле ђа оно га што да ле ко од ми че. Од ви шно је о то ме. Није 
тре ба ло ни ово ли ко. Али мо рао сам да по ме нем ка ко су у по след
њих сто го ди на по ку ша ва ли да Ду чи ћу оште те зва ње принц срп
ских пе сни ка, да га про гла се за из да ји цу, ма да је ма ло та квих вер
ни ка свом на ро ду и је зи ку тог на ро да, да му бра не да по чи не по 
те ста мен тар ној же љи, не мар ни и кад та ко ни су мо ра ли, па би мо
жда и да нас био у аме ри кан ској да љи ни да ни је би ло Бран ка ко ји 
је дао да се по диг не тре бињ ска за ду жби на, гра ча нич ка и са бор на, 
за сми рај Пе сни ку чи ју го ди ну ро ђе ња још ни смо бес при го вор но 
утвр ди ли, чи ју ку ћу ро ђе ња ни смо ни са чу ва ли ни ме сто где је 
би ла по у зда но по го ди ли. Пе сник је све то на мер но скрај њи вао. 
Хтео је да веч но оста не млад и леп.

То и је сте та ко јер је Јо ван Ду чић и ро ђен и ра стао и жи вео 
и пре ми нуо и по ко пан у срп ском је зи ку и срп ској по е зи ји. Сва ки 
по ку шај да га на ђе мо из ван то га – и без сми сла је и уза лу дан је. 
Ду чић је пе вао на свом је зи ку као ни ко пре ње га и као што се те шко 
мо же по но ви ти. Стих је Ду чи ћев за ви чај. Ми сао је Ду чи ћев за вет.

И ево, да још ка жем са мо то, што кра ће и тач ни је, ка ко сам 
спре мио наш са да шњи су срет. Узео сам књи гу у ко јој су есе ји о 
сре ћи и љу ба ви. Из њих сам одва јао Ду чи ће ве ре че ни це, оса мље
не или у вен ци ма. Обе ле жа вао сам их раз ли чи тим бо ја ма. Ис ти цао 
сам ме ста где сам се нај ви ше пу та вра ћао, где сам раз ми шљао о 
зна че њи ма, где сам ле по из не на ђен гле дао ка ко се по ре ду ства ри, 
пре кла па ју Ду чи ће во пе снич ко, чи та лач ко и жи вот но ис ку ство, 
ка ко нас је Пе сник срећ ном ру ком од ме нио. И та ко сам, по не где 
не са гла сан с њим, по не где и с љут њом ка да пре го ни пре ма ми ље
ни ца ма у ко је сум ња, та ко и пре ма му шком и фи зич ки ерот ском, 
ре ђао од лом ке не ре ме те ћи им хро но ло ги ју. Узи мао сам, да кле, 
Ду чи ће ве ми сли ко је мо гу да сто је са ме за се бе, ко је су це ло ви те, 
до вр ше не и ау тен тич не. Имао сам на уму и све до че ње да је Бра на 
Пе тро ни је вић ре као Бо жи да ру Кне же ви ћу да из сво јих оби ла тих 



907

и сла бо чи та них спи са ода бе ре ми сли као за себ не де ло ве и да смо 
та ко до би ли књи гу му дро сти ко ја има две оба ле – фи ло зоф ску и 
књи жев ну. Си гу ран сам да би смо с ма ло на по ра до би ли та кву 
књи гу и под име ном Јо ва на Ду чи ћа. Са ми про су ди те да ли је та ко 
док слу ша те од лом ке два ње го ва есе ја из књи ге Бла го ца ра Ра до
ва на. Мо жда ће те по др жа ти те зу да се Јо ван и Ду чић мо же на пи
са ти као сре ћа и љу бав, а да се у име ни ца ма го то во ни шта не про
ме ни. Са мо што би сва ки чи та лац имао свој из бор – за так ми че ње 
ко ји је из бор нај бо љи.




