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Ду чић Јо ван (1871-1943)

Ис так нут срп ски књи жев ник и пе сник, ро ђен у Хру пје ли (Тре-
би ње), а по сле за вр шет ка учи тељ ске шко ле у Сом бо ру, ра дио је 
у Бо сни и Хер це го ви ни; са А.Шан ти ћем и С. Ћо ро ви ћем. Је дан 
пе ри од слу жбо вао у срп ским шко ла ма у Аустро-Угар ској, а по сле 
за вр шет ка пра ва у Па ри зу, ра дио у ди пло мат ској слу жби са ма-
њим пре ки ди ма од 1912 до 1941. го ди не. Бо ра ве ћи у Фран цу ској 
и Швај цар ској упо знао се са пе сни штвом фран цу ских пар на со-
ва ца и сим бо ли ста ко ји су ве о ма ути ца ли на ње га и ње гов књи-
жев ни из раз.

Нај ве ћу па жњу у по е зи ји и књи жев но сти по све ћу је скла ду и са-
вр шен ству сти ха и от ме но сти из ра за па се за то и окре ће ег зо тич-
ним те ма ма и об ли ко ва њу суп тил них осе ћа ња. Нај зна чај ни ја су 
му де ла: пе сме Пла ве ле ген де (1908), пу то пи си Гра до ви и хи ме-
ре (1932), фи ло зоф ско-исто риј ска про за: Бла го Ца ра Ра до ва на 
(1932) и дру го. 
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ИСТОРИОГРАФСКО ДЕЛО  
ВЕЛИКОГ ПЕСНИКА

Извесно је да је Дучић, било да се као година његовог рођења узме 1872. или 1874. година, писао о грофу 
Сави Владиславићу у позним годинама, у седмој деценији свога живота, када је већ био не само познат 

и признат песник, него и дипломата од каријере, најпре посланик у Риму и Букурешту, а затим амбасадор у 
Букурешту. Књига је објављена у последњим годинама његовог живота, које је провео у САД, у Индијани, где 
је, веома утучен страдањем српског народа у Другом светском рату, објављивао политичке брошуре и писао 
у српским листовима у САД. То је, вероватно, и допринело да Дучић пожури и објави монографију о грофу 
Сави Владиславићу, Херцеговцу пореклом, са којим и сам Дучић има родбинске везе, мада је истраживања 
обављао годинама, како сам каже, лично или по поруџбинама у бројним светским и нашим архивима, кори-
стећи своје дипломатске везе, познанства и пријатељства и, наравно, своје познавање више светских језика.

Али, монографија о којој књижевни критичари нису писали јер су сматрали да не припада књижевно-
сти, а историчари такође нису писали сматрајући да Дучић не припада њиховој струци, коју су многи прире-
ђивачи његових изабраних дела заобилазили и нису је објављивали, неки је чак нису ни спомињали, ипак није 
само научно фундирана. Дучић – песник био је, истрајно и стрпљиво радећи на монографији и прикупљању 
података, ипак песник, што је развијено из стила који повремено „искаче“ из строго научних формулација и 
начне терминологије и методологије. То је посебно уочљиво у поглављу „Предање о породици Владиславић“. 
Уосталом, у уводном поглављу „Место предговора“, Дучић и сам каже: „Пишући ову књигу био сам, као пе-
сник, далеко од свог обичног књижевног предмета, који је увек био дело чисте инспирације“.


