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ДИМИТРИЈЕ IL ЈОМНОВИЋ 
(1886-1943) 

Међу заборављеним кулrурним посленицима 

Београда налази се и песник, преводилац, позо
ришни и књижевни критичар Димитрије-Мита 
П Јовановић. Његово деловање у нашем књи
жевном живоrу је заборављено, о њему нема у 

нашим лексиконима ни најосновнијих биограф· 

ских података. Тако је остало заборављено ње
гово деловање пре Првог светског рата, да би 
се тек између два рата представио преводима, 

у посебним књигама, из француске и енглеске 
књижевности међу којима, свакако, најзначај

није место у његовом преводилачком раду има 
превод збирке поезије Цвеће зла Шарла Бодле

ра из 1937. године. 1ако заборављеног прево
диоца открио је, много година после његове 
смрти, Божидар Ковачевић, приредивши ње· 
гов рукопис превода целокупне збирке Цвеће 

зла Шарла Бодлера за београдску издавачку 

кућу "Просвета". 1 Том приликом Божидар Ко
вачевић је изнео и нешто биографских пода· 
така о преводиоцу, истичући и трагичну суд· 

бину његових синова који су страдали 1944. 
године. 

Димитрије Јовановић рођен је у Смедерев
ској Паланци 26. августа 1886. године. Његов 
отац Петар био је шеф Саобраћајног одсека 
Железничке дирекције а мајка Марија до· 
маћица. Основно образовање је стекао у месrу 

рођења, а гимназију и Правни факултет 
завршава у Београду 1910. године.2 До Првог 

светског рата бави се новинарством, као стални 
сарадник листова "Штампа" и "Трибуна". После 
завршеног рата наставља сrудије финансија у 
Белгији. Као правни и финансијски стручњак 
живи у Београду, повучено и ван савремених 
књижевних токова, бавећи се превођењем са 
француског и енглеског језика. Умро је у Бео
граду 14. новембра 1943. године.з 

Док је ова друга, преводилачка, фаза у ње

говом књижевном стваралаштву, превођење 
збирке Цвеће зла, углавном позната и вредно
вана, она прва, која је трајала од 1906. до 1911. 
године, остала је готово непозната. 

Песник 

Целокупно песничко стваралаштво Дими
трија П Јовановића може стати у једну песничку 
збирку, која се састоји из нешто више од два
десет песама. Написане су и објављене од 1907. 
до 1911. године, а плод су његове сарадње у ли· 
С1)' "Штампа" и часописима "Недељни преглед" 
"Национална борба" и "Босанска вила". Започео 
је писати песме са нешто више од двадесет го
дина на страницама веома занимљивог и модер· 

ног листа "Штампа". Око демократског листа за 
политику, привреду, војску и књижевност 
"Штампа" окупили су се у то време углавном 
млађи модернисти, васпитани на француској 

поезији: Владислав Петковић-Дис, &лимир Ра· 
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јић, С. Винавер, Божидар Стојадиновић, Сава Д. 
Петровић и др. Поред оригиналних радова, они 
су у овоме лисrу објављивали и преводе поезије: 
Пола Верлена, Стефана Малармеа, Алфреда 
Рембоа, Шарла Бодлера, Јарослава Врхлицког, 
Хозе Марија де Херсдије, Франческа де Римена, 
Феликса Арвера, Жерара де Нервала, Роберта 
де Монтескијеа, Луја Марсијеа, Хајнриха Хај
неа, Ј. В Гетеа, С. Ј. Надсона, Франсоа Копеа, 
Сили Придона, Детлева фон Лилиенкрона, 
Емила Верхарена, Едгара Алана Поа, Вилијера 
де л' Ил Адама и др. 

Одлика највећег броја сарадника овога ли
ста, а пре свих Димитрија П Јовановића је да 
стварају под великим утицајем француске дека
денције из последњих година XIX века, а на
рочито њених великих претходника Бодлера, 
Рембоа и Верлена. Тада ће Јовановић сматрати 
да је добра песма састављена од интелигенције, 
симбола и музике. При овако постављеној пое
тици, јавило се одмах и питање односа према 
стварности. Иако је преводио Хајнеа, а његов 
превод песме Ковачки ЦЈШрајк Франсоа Копеа4 

рецитован на многим зборовима, игранкама и 
радничким вечерима, он у својој поезији није по
казивао никакву наклоност према социјалним 
темама. У поезији је веома близак декаденцији, 
удаљен од стварности, показује нам само оно 
што је идеално, невидљиво и сакривено иза 
стварности. Идући овим путем он је већ 1909. го
дине пришао групи око Симе Пандуровића и 
часописа "Недељни преглед", где ће објавити и 
две песме. Песник ове оријентације, доследан 
својој поетици, објавио је једну песму у "Нацио
налној борби"и три у часопису "Босанска вила" 
(1909. и 1911. године), али то је већ период када 
су у овом часопису прихваћене естетске идеје 
Димитрија Митриновића. 

ПреводU11ац 

Први превод је штампао у београдском 
књижевном часопису ,Дело" 1906. године, али 
је највредније преводе објавио у "Штампи". Као 
стални сарадник листа "Штампа" (1907-1912), 
поезију преводи од 1908. године. За живота је 
два превода Једној Мали6арци5 и СвеШионици 
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Шарла Бодлера6, објавио посредством Божидара 
Ковачевића у "Српском књижевном гласнику" 

(1940), а све остало у стиху штампао је у лисrу 
"Штампа". Истраживачи нашега преводилаштва 
бавили су се посебно Јовановићевим преводима 
поезије Шарла Бодлера и Хајнриха Хајнеа. За 
преводе збирке Цвеће зла Шарла Бодлера 
Божидар Ковачевић пише да су најбољи у нас, 
а за преводе из Хајнеове поезије Рајнхард Лауер 

у својој дисертацији HeineinSerЬien пише да спа
дају у знатне и да су много бољи од Шан
тићевих. 7 

Димитрије П Јовановић је под разним 
шифрама и иницијалима (.·., Д., Д. Ј., Дим. П 
Ј., Дим. П Јов., Ј., М. Ј) преводио поезију: Пола 
Верленаs, Јарослава Врхлицког9, Алекса Фелик
са Арвера10, Франсоа Konea11, Хозе Марија де 
Хередије12, Детлева фон Лилиснкрона~з, Ал· 
фреда де Мисеа14, Симеона Јаковлевича Надсо
на15, Артура Рембоа16, Франческа де Римена17, 

Хајнриха Хајнеа18, а између два рата романе Бе
сл1рШник Алфонса Додеа19, Боiови су жедни 

Анатола Франса, Брачна ломача Сомерсета Мо
ма21, Право на cU11y Д. Лесиера22 и Мадона сйа
ваћих кола М. Декобра2З. 

Овом приликом треба посебно истаћи, да је 
Димитрије П Јовановић први преводилац Арту· 
ра Рембоа у Срба. Занимљиво је и то, да је из 
целокупног Рембоовог опуса превео само песму 

Сйавач у долини (Dennur du val), у којој је умет
нички ефекат постигнут контрастом светлосrи, бу
јања природе, цвећа и бесмислене смрти. Никола 

Бертолино 1961. године преводи ову песму под на
словом Сйавач у долу а последњи стих гласи: 

,Дрвена му рупа с десне стране гори"?А. Овоме 
преводу Рембоа претходи и Јовановићев превод 
(19()()) песме СмрШ у класју Детлева фон Лилиен
крона, са сличном идејом. Због занимљивог пре
водилачког ПОС'I)'ПКа, доносимо у целини Јовано

вићев превод Рембоове песме Сйавач у долини: 

Кроз зелени крај поток планински жубори 

Разбацује сребро травама на траке, 

Над 1U1анином гордом светло сунце гори 

На маленој дољи растапајућ зраке. 



Њјник млад гологлав отворених уста 
Свој потиљак купа ту у биљу модром, 
Блед, опружен спава испод неба пуста, 
А светлост му плаче над зеленим одром. 

Перуника бујна хладне ноге скрива, 

Ко болесно чедо смеши се и снива, 
Зима му. Природо, огрн га због студи; 

Ноздрве му мирис ко да и не дира, 
Спи скрштених руку сред сунчаног мира. 
Две црвене ране зјапе му сред груди. 

Са великом страшћу Јовановић је преводио 
и песме Пола Верлена; и данас се чува његов 
примерак Chox de Poesies (Paris 1907), на коме је 
обележио шта је све превео25, и Јарослава 
Врхлицког, код кога је посебно истицао бујање 
природе преко мртвих, старих и трулих: 

И природу благо мир свуд разлива, 
Стене кити цвећем, гробове одева; 
А по старом зиду брссквин круни цвет". 

(Про11оi) 

Позорщуни криШичар 

Позоришне критике објављује у "Штампи" 
(1908-1910), "Недељном прегледу" (1909) и "Три
буни" (1911). Представник је импресионистичке 
критике са веома високим мерилима. Кад пише 
о премијерама, препричава садржај комада и да
је оцену о игри глумаца. Критике објављује под 
више иницијала (Ј, Д., Д. Ј, Дим. П Ј). Судећи 
према садржају неких позоришних критика и бе
лежака у "Штампи" и "Трибуни" које нису пот
писане, и оне вероватно припадају Димитрију П 
Јовановићу. Овде се задржавамо на онима које 
су поmисане наведеним иницијалима или пуним 
именом и презименом. Критику позоришног ре
пертоара Народног позоришта у Београду за
почео је приказом представе Шексировог Oi'iie
лa, за коју је већ у наслову истакао да је "па
родисање" Шекспира26. После ове критике пише 
о представама комада Мuло~џ и Јђlкосава Срете
на Сrојковића, за који сматра да не заслужује 

ДИМИТРИЈЕ П. ЈОВАНОВИЋ (1886-1943) 

да се приказује на сцени Народног позориштаZ7, 
Јесења кuiga Бранислава Нушиhа28, Ромео и Ју
лија В Шекспира, опширан приказ у коме поред 
игре глумаца анализира драму и истиче њен 

значај29, Cвeiiiu йламен Пола Хервијеазо, Снови 
Миливоја Предиhазt, Ернани Виктора Игоаз2, 
Уiuойљено звоно Герхарда Хауптама33, Две wко
ле А. Каписа34, ОШело В Шекспира35, С љубављу 
се не wали Мисеа36. Посебан чланак је посветио 
глумици Јулки Јовановиh37, а писао је и о пред
стави оперете БасШијан и БасШијана38. Године 
1911. покушава да се озбиљније бави позо
ришном критиком. Крајем септембра те године 
најављује да ће од 1. октобра почети да издаје 
месечни илустровани часопис "Позориште". То 
ће бити ревија за позоришну уметност, књижев
ност, критику и забаву "уз сарадњу већине 
наших позоришних људи". Часопис је требало 
да излази сваког 1. и 15. у месецу, у свескама 
од два до три табака, са стручним чланцима из 
области позоришне уметности и режије, ориги
налним и преведеним драмским делима, крити

кама, есејима, забавним стварима из позоришне 
белетристике, а имао је намеру да прати "сав рад 
позоришта и развијање позоришне уметности 
код нас и у страном свету." Ова потреба Бео
града за једним часописом за позориште изгледа 
није реализована. Нема података да се појавио 
први број овога часописа. 

Књ1D1Севни криШичар 

Као књижевни критичар Димитрије П Јо
вановић се јавља краћим приказима и белешка
ма у листу "Штампа" и часопису "Недељни пре
глед". Најзначајнији је његов приказ књиге пе
сама ПосмрШне йочасШи Симе Пандуровића40. Ту 
је он, на супротним позицијама од критике под 
насловом Једна књижевна зараза којом се Јован 
Скерлић обрачунао са новим тенденцијама у 
српској поезији. У својој критици Димитрије П 
Јовановић истиче да је Сима Пандуровић пред
ставник модерне поезије. Насупрот песама фа
милијарне садржине и интимности са материја
листичким схватањем, у Пандуровићевој поезији 
критичар налази прави уметнички колорит и 

опажање, нове слике, нове изразе, нове мисли 
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и смеле идеје, оригиналне утиске и оно што је 
најважније - музику. Том приликом Јовановић 
посебно истиче музику речи, ритам и тон који 
C'f најважнији допринос савремене поезије. Пан
дуровић са овом збирком песама уводи у српску 
књижевност школу француских декадената и 
песимиста, и значајни је представник новог пе
сничког правца у нас42. 

1. 
КАСНО 

(Госпођици R.) 

Увело је лице твоје, 
Ал' у срцу пламен гори 
Осећам га, љубав то је 
И ако ти глас не збори.
Некад бејах добар, мио, 
И љубљах те силно, страсно, 
Твој сам подсмех осетио, 
И сад драга, све је касно! 

Пуно бола срце жудно 
Венуло је у самоћи; 
У С'јзама горким бу дно 
Пробдио сам толке ноћи.
Ја те онда љубљах верно, 
А ти беше без милости, 
Плакао сам неизмерно, 
Сад је касно - сад опрости! 

Сахраних то горко време; 
У вечност ми бол потону, 

С груди свалих тешко бреме 
И спрам тебе љубав ону;
Очајнику, тад у свету, 
Беше пусто, тамно, грозно, 
Ти не одгна таму клету. 
Сад је касно, сад је позно! 

У башти је цвала ружа, 
На далеко мирис лије, 
Повија се, лишће пружа, 
Па те моли: узбери је!
Ти не чујеш; тек се прену 
Кад се вече спусти ближе. 
Ал пред вече ружа свену, 
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'I}'жно гледа: ,,доцкан стиже!" 

И ја видиш, тужан, свео, 
Очима те сузним пратим 
Кад бих мог'о, не бих хтео 
Више љубав ту да вратим.
Последње се сузе слише 

У студ ветра што их згасно, 
Не устају мртви више, 
Прођ' се тога - све је касно. 

2. 
УСПОМЕНА 

За С'fМОрних дана, кад освоји туга 
У спа вана поља, а сред лисног луга 
Угаси се живот, умре тичји јек, 
Ја мислима пуштам да развију крила 
У скривену прошлост до пустих могила 
Где ми младост снива свој увели век! 

О свемоћне Парке, за трен само худи 
Зауставте разбој што судбину људи 
Испреда из руна вечитости тајне, 
И Атланте древни са Берберских Гора, 
Свали с плећа терет у валове мора, 
Помози ми снагом моћи ти истрајне 
Да за часак само зауставим лет 
Којим точак брзи, хуком бесном стиже 
На живота крај.-

Већ се застор диже, 
И млађаних дана јави ми се свет; 
Под липама цветним звонке песме јече, 

У веселом сјају живот бујан тече. 
Ја веровах тада, све је љубав рајска, 
Свуд осмејак среће, свуда зора мајска, 
Свуд божанска љубав. 
И покојник дивни што га земља скрива 
У љубави цвећа блажен санак снива 
И мирно чека васкрснућа час! 
А шта ће тек живи? - Њима нема збора! 
Зефир лисје креће усред тичјег хора 
На мирисној липи шумећ' више нас. 
Густа трава буја где смо онда стали 
И божанских ноћи поздрав звездам' слали 
Славећи им сјај. 



Питај само тиче са гранчице оне, 
Реhи he ти како ти пупољци звоне. 
Прислушкиво онда несташко нас тај.
А веруј ми драга, кад бих Господ био, 
Анђеле бих лаке широм света слао; 
Од азура ја бих без дна пехар слио, 
У њ' свих што се љубе, пољупце бих збрао, 
И тај нектар среће из те чаше пио, 
У славу пролећа, кличућ' на сав глас. 
И искапив сласти из те вечне чаше 
Узвихн'о би блажен у част cpehe наше: 
"Свет је тако красан; један само јоште 
Напун'те ми пехар те рајске милоште, 
И живот ми после одузмите вас!" 

О свемоћне Парке, завршите дело! 
На овоме месrу прекин'те ми век; 
Где се бујни часи, срећно време свело, 
Са суморним небом у тугу ми сплело, 
Те из груди сетан измамљује јек.-

3. 
КУД, ЖУДЊО МОЈА"? 

Ку.п,, жудњо моја? Зар би у свет сада, 
Кад чезне слика из бледа оквира! 
У освит дана?". Зар кад вече пада! 
Спокојно вече болова и мира. 

Последњи пламен иза свода тмура, 

Трепери болно, уздрхта, издише, 
Магле се свиле врх обзора сура, 
А сетни сумор, звона прате тише. 

Да нећеш тужна пут зракова они', 
Што мртво лишће врх грања још злате? 
Прођи се жеље, што те њима гони, 
Нестаје и њих, да се виш' не врате! 

Живота нигде! Само лишће сухо, 
Без ветра шуми, шапће, јеца немо 
Последњу песму кроз то вече глухо! 
Споменци мртви, ми се разумемо! 

Пролећу оном живота и плама 
Уздаси тешки у ноћ вам се крећу, 
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И кад вас слушам плачем и ја с вама, 
Кад гроба нема мртвоме пролеhу; -

&ћ пустош тајна. - Ноћ јс, жудњо, твоја! 
Маглена, сетна, гледај, стиже тио, 
Недоглед бола шири недра своја, 
У неми очај сав се сутон слио! 

Бар спомен да је, где да суза кане! 
У равну ноh сад лете сузе с ока, 
А други, кроз њих, к'о зрак фат'-моргане, 
Трепери жудњо, сред мрака дубока! 

На путу твоме свуд је магла пала 
Развила оно што се некад снило 

Наде без циља, сан без идеала! -
Ах, ти би сада у мајчино крило? 

Па пођи, тужна, из страдања ова; 
Врати јој ноћи без искуства часе, 
И један стручак разбацаних снова, 
На место нада, што се бледе гасе! 

Ах, тамо, тамо хоризонт далеки".! 
Заласка румен где се скоро слила 
Уз мирис цвећа, цвркут тица меки 
Развијај жудњо још слабачка крила. 

4. 
ЈЕСЕЊА НОЋ 

Свет. М. Гребенцу 
Јесења, мртва, кроз бескрај ноћ ес миче". 
Вечности сен та, пророчки сrупа ћутом 
Замрзлим пољем, где гавран жртви кличе, 
И дрхти ветар, пробуђен немим слутом. 

Врх хоризонта блудеће сенке машу". 
Замагљен месец пада к'о женска јавна 
Облаку у скут! - У лицу мирну нашу 
Спопао дремеж и магла сиво-тамна! 

Тамо пред кућом пас свија се и грчи; 

Из сна се прену, и будну главу трже, 
Лану на облак развратан где сам стрчи 
И месец грли, па под кров скри се брже!". 
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Ни плач далеки, јецање ноћи раном, 
Мртвило древно из снова тих не прену. 
Наричу поља, горе, за мајским даном! 
А ноћ им болу мемљиву сви копрену. 

Па како мирно крај њих сад корача! 
Поуздан ход њен одјекне тек у тами". 
Силовит нагон, к'о рука нека јача, 
Чудно ме увек беспућу њеном мами. 

Очајно кршећ' шире се с болом руке 
Где ничег нема, незнаној светлој тачки". 
Арија ноћних слушајућ' тајне звуке 
Назре се живот нов, - кроз ропац мртвачки". 

Jecr!". Ал' крај пута заману дрва гола 
Скелет прошлога!". Кроз њих се ноћ смеје, 
К'о ехо суза големог неког бола 
Јесења киша низ окна тек завеје!". 

А душа, путник вечит, броди тако 
Беспутном ноћи што се пред њом слила 
У рај зар снова?! - Кроз вечне сумње пак'о? 
Ко Данте можда, - ал без свог Виргила!". 

И док бродоломна, пучином, крају виче, 
Пред ногом ничу ГЈХ>бља разочарења!". 
Разуздан ветар победни тријунф кличе 
И пева песму - вечитог уништења. 
1907. 

5. 
ЗИМСКО ВЕЧЕ 

Бескрајно, немо!". Заснежен видик пусти ... 
По мртвом своду сањив осмех чами, 
Облаци тамни тону у сумрак густи, 

Умире дан у тами! 

Далеко тамо, крај недогледа сива, 
Суморно небо с' бескрајем где се спаја, 
Залеђен уздах, изумро јаук, скрива 

Очајан бол без краја! 
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Са ниских кућа дим пољем кривуда, 
Кроз мртав сутон што без чари тоне, 

Мемљива магла већ притиска свуда, 
Преболне гру,п1{ оне! 

А ружна румен, крајем гасне, трне, 
Последњи дах јощ што је живот крио". 
К'о лик мртваца, душа кад му врне, 

Уздрхта видик тио! 

Уморно, мртво!". Ни ветрић да је пирио". 
И Сава даље без шумора тече". 
Из гора ћутке, краде се глухо, мирно, 

Убого зимско вече! 

6. 
МРТRА. ЧЕВА ПЕСМА 

Ја ту цветам, а ти волиш цвеће 
Руже, мирту; јасмин, зеленкаду, 
Узбери га, о тако ти среће, 
Којом сам те заклињао младу. 

• 

Небројано је пута луна сјала, 
И дерала црној ноћи маску 
И последња од како је пала 
Груда земље на чамову даску. 

• 
Не сећам се неверства ни вере, 

Незнам клетву искрену ни лажну, 
Не дави ме терет преко мере, 
Не осећам студ ни земљу влажну. 

• 
Заборавих као и ти мене 
Последњи час и времена прва 
Прошао сам кроз све нове мене 
И кроз живот инсеката, црва. 

• 
Оглодане, дакле, кости леже, 
Из сокова, крви, из меса, 
Ниче цвеће мирисаво свеже, 
А у хладу туја и чемпреса. 



• 
Ја ту цветам, а ти волиш цвеће, 
Руже, мирте; јасмин, зеленкаду, 
У збери га, о тако ти среће, 
Којом сам те заклињао младу. 
16. 11. 1908. 

7. 
НОЋ ЈЕ ПАЛА 

Свуд пучина пукла тавна! 
Под ружама, под липама 
Угасла је песма давна; 
Ветар стреса лисје меко, 
Све притисла нема тама 
Око мене на далеко; 

Ноћ је пала! 

Дан за даном тихо тоне 
У поноре речне мене; 
Мртве наде душе боне 
Минуле су већ стазама 
Где згажене успомене 
Пригрлила хладна тама. 

Ноћ је пала! 

Нова нада тек беласне 
Дух, ко муња ноћ запари, 
Па све муњом трепти, гасне, 
Расплине се ко уздаси, 
Тек кроз мрак ти пут отвори 
Звезда бледа - па с' угаси. 

Ноћ је пала! 

Рој васкрслих успомена 
Као челе на цвет грну 
Ал' је давно покошена , 
Снова бујних башта цветна. 
Копрену јој сплела црну, 
Тмина ова тужна, сетна! 

Ноћ је пала! 

Уплакана Феба бледа 
Распустила златне вреже, 
Па кроз тмину мотри, гледа, 
После буре што умину 
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Где смрвљене руже леже 
Умотане у тамнину. -

Ноћ је пала! 

И ту пустош густим стала 
Неискидним крити велом 
На развале идеала 
Мртво цвеhе ветром сноси 
Те дубравом нада свелом 
Смрт веh' нема шта да коси. 

Ноћ је пала! 

8. 
ПРВИ ПУТ С ТОБОМ 

Сневасмо сами. Кроз тишину ону 
У морие ноћи, ход би нам у тами 
Одјекнуо шумно кроз мирну васиону 
Бежећ' далеко пут светова сами! 

Далеко, тамо". Видиком без краја 
Лутаху чежње неуморне наше . 
У свемир дубоки сред глухога таЈа 
&дрином ноћи где јој звезда сјаше. 

Звезданом небу, сфери жудних снова, 
Магленом царству, сакривеном тамом 

Летнуше жеље као прах с' цветова, 
И силно горе заблисташе пламом! 

Буђења пламен осети ли тада 

Где пламти силно у гру дима с' лева? 
Зашушта дрвље пуно скритих нада; 
Чули му песму? - Пролећу је пева! 

Пролећу скором кад богиња Весна 
Пољима мине; па кад сутон пане 

Зваће и нас себи тичја бујна песма 
Да л' ћу бити с' тобом у те сретне дане?! 

9. 
НА ЗАЛАСКУ 

Последњи сунца зрак кроз сумрак сањиви 
снежни, 

Уздрхта сетно, жалосно, 
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На окна моја свој осмејак болни, нежни 
Упире благо, милосно! 

Улица пусга већ! Издише дан и гасне, 
У немој тузи сажиже ... 

Саме ми сузе прате заласка часе красне, 
Иста нас судба постиже! 

Крвави небо, гле, у магли дан пенуша 
И видик крвав изгори 

У срцу згасно жар и надом виш' не куша 
А слутња д:1шу не мори! 

У груд' ма мирно је, у срцу мртве наде, 
Разорен олтар давна, 

Тек један сањив зрак с' чежњива ока паде 
У расвит гробља тавна! 

10. 
ПОЗНА ШЕТЊА 

Алеја влажна, усамљена тија, 
Из чамне вреве милом води месту, 
Уз шапат тајни сутон благ се свија, 
Последњи зраци трепере кроз честу ... 

Мирно и празно! Накит летњи пао, 
Дрвеће голо шумори у магли, 
И с часа на час отме им се "јао!" 
Облаци тешки на груд им се сагли. 

Тек nрође ко год кроз парк што сад снева 
Пољупце слатке, што се овде крали, 
Где ветрић врхом песму смрти пева 
Сањиву, благу, кроз сутон већ пали!". 

До јуче јоште у мирису тако, 
Лиснате гране грлило је цвеће, 
Па неста свега! Кроз честу полако 
Суморна чама с уздахом се креће. 

То шуми бршљан што с' вечно зелени, 
Стуб камен грли, хладном врежом вије, 
И зими, лети, он подобан мени 
С јутарњом росом на кам сузе лије. 
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11. 
ЗА СНОВИМА 

Сустала д:1шо моја, починка, ти би хтела, 
Обали оној даљној, нејасна што се крије, 
Видику светлом снова, rде чежња међе сплела 
Гоњена болом мис'о, куд валом о брег бије! 

Обали снова оних, што још их тамо сплиће 
Наслућај бледи тек им кроз жудњу краја 

слути, 

К'о блесак вечерњаче, што кроз сутон свиће 
Далекој земљи куд те незнани воде пути! 

У лету бујних нада зар већ се крило мори 
Сустајеш, клонеш сад још несагледав' среће! 

И с болом гледаш, освит далеко још гори, 
"Незнаном" што те тужну, самотну, силом 

креће! 

Зар ничег немаш за чим растанак да те боли 
Ма варљив осмех онај, ил' љубав макар 

мртву, 

Обману слатку срцу, без наде бар да воли, 
Ни кап зар суза, уздах, идолу том на жртву? 

Бар један поглед баци - кад оној кренеш 

мети, 

Гробљима с ове стране, - младости узор лежи 
Без спомен крсга, трага, на прошло да те 

сети, 

У мисли хучној што по магленом свету тежи! 

Нирвани страшној, тамо, куд доцкан никад 
није, 

Пучином бола; њој те сиренске песме маме, 
Немирним морем чежњи, завичај далеко гди 
је, 

Камо те рођен вапај из ове диже чаме! 

Сустала д:1шо моја, починка ти би хтела, 
Обали оној даљној, нејасна што се крије, 
Видику светлом снова, где чежња међу 

сплела, 

Гоњена болом мис'о, куд о брег валом бије! 



12. 
МАЋЕДОНИЈА 

Кроз древне кланце шуми ток Њрдара, 
Пресеца страву мртве, тужне ноћи, 
Кб свечан поздрав вечитих фанфара, 

Веков'ма славе, што их чека доћи! 

Ш умори река, с болом грли стење 
Обала српских, некад све у цвету, 
Из уске клети, прелива се, пење, 
Да сузом љуби ову земљу свету!". 

С пролећа славе, о векови давни, 
Овде где смрвљен роб тужно корача, 
Колевка беше предака нам славни'; -
Долином овом што цвили од плача, 

Кретаху некад бојни легиони 
С победном песмом правцем Цариграда; 
На току томе, куд вал река гони, 
Душанов стег се гордо вио тада!". 

• 
• • 

Идоли свети, потомство вам клања, 
Тиранин време вас неће да сруши, 
С развала неће збрисат' траг постања, 
Јер ми вам олтар дижемо у души! 

Заветне мисли поклоници верни, 
За веру ову да животе даду, 
За сваку сузу и бол неизмерни, 
За тебе земљо, што плачеш у јаду! 

Наше је увек што је било пређе, 
Где стижу чете храбрих ти синова, 
Да гробом својим обележе међе 
Доклен си, света земљо Србинова! 

За сваку стопу крви своје даше, 
За тужан вапај оголела робља 
На овој земљи њих бранећи па'ше, 
Наша је земља, јер су наша гробља! 
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Кроз древне кланце шуми ток Њрдара, 
Пресеца страву мртве, тужне ноћи, 

Кб свечан поздрав вечитих фанфара, 
Веков'ма славе, што их чека доћи! 

13. 
КАЛЕМЕГДАНСКЕ НОЋИ 

Пролог 

Сетно вече пошло и ноћ се отегла 
У недоглед широм кроз шипражје тамно, 
Сањива и тужна свуд тишина легла, 
И свежином дише силно и примамио. 

Лаган ветрић лишће тихо пољуљкава 
И тек с часа на час из тишине неме 
Са оближњег торња удар откуцава, 
Суморно и мирно. - И одмиче време . 

Месеца контура из ведрине нагли 
У наручје меко замршена грања 
'I)'жан му је изглед, поглед му се магли 
Сустао и смеран и он би да сања! 

Само празном стазом кроз мртвило, тмину, 
Нечујна прилика повлачи се нека 
Застаје и дуго мотри у даљину 
Сваки шушањ слуша к'о да неког чека. 

Испијене очи диже небу горе, 
Где хиљаде звезда сјаје до сванућа, 
Мичу му се усне, ал' ништа не зборе 
Већ уздахе шаљу у мртва беспућа! 

Патња му се види у изразу нему, 
Свака му се жеља угаси у сузи; 
Он осећа живот да плаче у њему 
А узрока незна ни болу ни тузи. 

Наједаред ноћ му диже застор сиви, 
Пред погледом немим вечност се отвара, 

И забруји шумор звучни, све оживи; 
Природа с љубимцем својим разговора. 
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Све лепоте дражи њему поверава 
Оrхрива му тајне, своја недра гола 
Место мрачних мисли, песме дошаmава, 
И тренути прођу с мало мање бола. 

14. 
ИЗ МОЈЕ ЛИРИКЕ 

Г-ђици Н. С. 

1. 

Са осмејком нових дана 
Кад пролеће цвасти стане, 
Бол ме стеже старих рана, 
А на срце туга пане. 

И кроз стење гола крша 
У те дане песме звоне, 
А кад срце залепрша 
На дно груди пада, клоне. 

'ЈУжи, вене, јад га свија, 
Кад у цвету бујном све је: 
"Моје сунце зар не сија?" 
- "Сија, сија - ал не греје!" 

2. 

Са бокором мајске зоре 
Један цвет је доле пао, 
И по милом твоме лицу 
У осмех се расцветао. 

1У небесним огњем цвета, 
Ал'бујније још би блисно, 
Кад би силним својим жаром, 
Врео пољуб на њ' притисно. 

3. 

У далеким дубравама, 
Испод траве, суха грања, 
Погажени гроб се скрива, 

Мета крајњег поуздања. 
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Кроз шипражје тице лете 
Ал'с веселом песмом стану 
За леIПИром кад полете 
Па на ово место пану. 

"Чиј је гроб тај?" - Да ли знаде 
Угажена ова трава? 
"Твој стан вечни!" ветар шапће, 
Па ми тајну разрешава. 

4. 

Кроз гај цветни с драгом ходим, 
Провирује цвет из траве 
Па леmирка себи мами 
Да нас отуд оmоздрави. 

С липе шуми лишће мило, 
Из гњездашца славуј поје 
Па шапуће друго чило: 
"Гле и њих је, видиш, двоје!" 

Ал' кроз гору ветар мину, 

И на пут ми грану пови, 
По лицу ме врелом шину: 
- "С тобом блуде само снови." 

5. 

Ти не слутиш, цвете, јоште, 
Да већ зимски стижу часи! 
Мајски данак пун милоште 
Румено ти лице краси; 
Неувеле твоје груди 
Не знају за боле, 
Не знају за студи! 

Ни ја небих боле знао, 
Нит' бих студи осетио, 
Кад бих с твога неба пао, 
На срце ми зрачак мио! 
Ти му сунце оно буди 
За ким срце вене, 
За ким жељно жуди! 
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6. 

Ти не питај зашто су ми 
Песме ове сетне тако 
Јер кад бих ти моро рећи, 
Ја бих само горко плако. 

Али ако узажелиш 
Угушићу пој тај бони, 

Јер ја знам и песму једну, 
Која много слађе звони. 

15. 
ПРОШЛО СГ 

Не разгрћи папрат, што по стењу пла~пи, 
Вековима онде успављује славу, 
Рујина је под њим што минулост памти, 

Ал' предана лежи давном забораву. 

Плуг време дубоко засеца и оре, 
Поравњује гробља, идоле обара, 
Векови се онде сусрећу и боре, 
Светилиште скрвне старога олтара! 

Траг нестаје тако прошлости са гроба, 
Док с призором трагично ес мења, 
Над зидином трошном гомила се доба, 
Узмирује срећу, прошла покољења. 

По градишту мирно коза гризе сада 
Пожутелу траву и обронке руши, 
За каменом камен као суза пада 

У понор где јеца и плачем се гуши! 

И док тако ветрић креће траву суху, 
Сањалица тужан размишља и снева, 
И сновима занет предаје се слуху; 
1}'жбалицу слуша што му прошлост пева! 

16. 
СВИТАЊЕ 

Лаким су шумом гране задрхтале, 
Далеки цвркут ноћ из снова трже, -
Небом месец ронећи кроз вале 
Оближњем гају хитао је брже. 

ДИМИТРИЈЕ П. ЈОВАНОВИЋ (1886-1943) 

Још тамно беше. Нејасно ко у сну, 
Млади дан тек је извириво крајем, 
Кад крвав талас иза брега пљусну, 
Погаси звезде и месец за гајем. 

И први рефлекс губио се сводом, 
Окупан, румен, у јутарњој моћи; -
Широке сенке бежаху над водом, 
Мрачни фантоми раскидане ноћи. 

17. 
ПУЧИНА 

Спокојство моје раскида све дивље, 
Огроман талас мора неког, мени 
Још непознатог, што ко страст све живље 

Узвире, кипти, таласа се, пени. 

И сваким куцањем срца се покрене 
Пучина ова, над скривеним добом 
Диже се плоча; и прошлост од мене 

Отима миле и одвлачи собом. 

Даве се тако без вике и шума 
Новорођене жеље, слике разне 

Шаблонске наде и појмови ума 
Визије смеле, илузије празне. 

Пролазност тако куца ми на врата 

Опрезно, мукло, - и не чује уво 
А прошлост лења све широм захвата 
И време пада монотоно, глупо. 

Али ће снови с јавом да се стопе 
Умреће мис'о што нас буни страхом 
И над нама ће вали да се склопе 
Засуће све нас временом и прахом. 

18. 
НОЋ И СЕЋАЊЕ 

Осећам душу. Ко ноћ кад се рађа 
И стиша песму у грању, сред гњезда, 
Буди се свет мој кад ватре првих звезда 
Засветле ко свеће далеког предграђа. 

89 



СfАНИША ВОЈИНОВИЋ 

И ·ожиnи душа, да места похађа 
Утеху и спомен где се нада срешће, 
Као знанце старе. 1У где некад жешће 
Витлана вихором, нег' на мору лађа. 

Очарана сада дахом тихе свирке 
Своме болу пева мелодијом вала, 
Кад позната рука такне свести дирке. 

И навале звуци светлих интервала, 
Па ко гране ноћу, пробуђено сања 
И од месечева дрхти миловања. 

19. 
РАНдЕВУ 

Месец страсно пљуска у шипражје тавно, 
Троваторе жудно чека на сињору; 
С мандолине жица, шаптање љубавно 
Канцонете бије". Ал' у том на двору 

Капија се чује. - "Реч ми баш одржа, 
На састанак први ево хита журно, 
Већ ми брекну усне, крв навире бржа 
И комеша срце у грудима бурно!" 

- "О сењоре, ваше серенаде плачне 
Мојој госпи ноћас". Ал' рећи ћу краће, 
Биће одвећ сетне за ноћи јој брачне!" 

- "Како?" - "Ноћас Конте својом љубом зваће 
Њу!" - ,Дворкињо, чујте ви бар ову станцу!" 
- Ал' већ тешка брава пада у катанцу. 

20. 
НОЋНИ ПЕЈЗАЖ 

Месец се јави с ореолом жутим 
По плавој води ницале су сени 
У дугом плашту; и кораком крутим 
Бежале на брег расув се по стени. 

Певају попци. Море уздиже се. 
С месеца капљу бледуњаве зраке, 
Грцају тужно кроз сане чемпресе, 
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И водом плове ко авети каке. 

То лаке шајке возе из тајанства, 
Сребрнокосе нимфе главу дижу 
Из вала белих - из свију пространства 
Богови ноћи на зборишту стижу! 

21. 
ТРИЈУМФ ПРОЛАЗНОСГИ 

Преко форума векова и мена, 
Крај звезда што ко жртвеници стоје, 
Пролази Она гонећи часе своје, 
Да брже крећу поворку времена. 

И кол'ко жеља гази сваког трена, 
Колико нада, илузија, које 
Падају под њом, чим душу освоје 
Да с њима падне од ударца њена. 

Ко заробљене, оковане жртве, 
У мрачну прошлост са победног поља, 
Трофеје борбе, што се води с добом, 

Вуче и нас њена крута воља. -
Ни осврнули се нисмо за собом 
А други већ нас броје међу мртве. 

22. 
ЗБРИСАНЕ СЕНКЕ 

Са болом гледах, како вече збриса 
Контуру сенке, штЬ сунчев из.ли сјај 
На белом песку, кад њен стас исписа, 

Последњу радост ми, кад зађе украј. 

И залуд после јутром кад са виса 
Кроз багремове јурне зорин уздисај, 
Гледајућ' како инсект жудно сиса 
Јутарњем цвету медни садржај, 

Тражим међ' прве, што одскоче сени, 
Њен стас са надом, да ће арабеске, 
Што гране с' цветом сплету, вратит' мени 



Синоћне сенке са више небеске. 
Ни сенке, ни ње; свуд одсуство њено, -
А мишљах све још није изrубљено. 

23. 
УГАШЕНА СГРАСГ 

Зелена месечина гори по свили 
Крваве боје пламена пурпура 
Пада кроз отвор где још нису скрили 
Застори тешки окна од пурпура. 

У полутами што мори и дави, 
Спи дивна жена на крзну од тигра, 
Црна јој коса бела плећа плави 
И сањив осмех на уснама игра. 

Притисла очи тешка трепавица 
Испод ње као танке змије бију, 
Пламени зраци, што са врела лица 
Слађане росе пољубаца пију. 

Сломљене руже, искидане лале 
Дрхтећи рука баца с влажна чела, 
А жуте магле преко лица пале, 

Са мртва жишка скоро догорела! 

"Ах! Сања! Сања!" - шапћу робињице 
С пожудном чежњом страсти јоште вреле 

ДИМИТРИЈЕ П. ЈОВАНОВИЋ (1886-1943) 

"Ах! Сања! Сања!" светли јој се лице 
Уздрхћу ноге откривене, беле! 

Опијен месец мирно ноћи ходи, 
Тишина свуда што крепи и свежи, 

Лепрша лабуд весело на води. 
Роб један своме завичају бежи! 

24. 
АПАТИЈА 

Припекло подне. Дан ко да је стао, 

Непомичан лежи тежак и уморан 
На стрејама кућа на које је пао 
И притисно видик празан и суморан. 

Опуштена лишћа сана дрема лоза. 
Недалеко река равна ко од стакла 
Приrушена даха спи украј рогоза, 
А ни сенка врба није воду такла. 

&ћ свуд ко да виси мир спарушен, свео, 

На лишћу, на небу, у очима људи, 
Док у мртвој ватри гори простор цео. 

Опаљено, бледо, зјапи небо пусто, 
Ни исушен поглед из ока не блуди, 
Већ на први предмет пада крут и сусто. 
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42 Димитрије Јованови!\ је написао и једну белешку 

nоводом смрти Алuернона Чарлса Сви ибера (1 lедељни 
преглед, 11, 1909, бр. 16 (53), 19. април, 255). Том приликом 
пише о његовој поезији: •... у његовим песмама има изра
зитог сликарског колорита и декора и снажних музичких 

инспирација, са силном навалом тонова, који изпивају 
осећаје душе у занимљиву мелодију речи и В11Зија."" 

БИБЛИОГРАФИЈА 

Песме 

1. Касно. (Г-ђици R)- Штампа, УЈ, 1907, бр. 309 (9. 
новембар), 3. 

2. Усйомена. - Штампа, УЈ, 1907, бр. 313 (13. новем
бар), 3. 

3. Куд, жудњо мо1а".? - Штампа, УЈ, 1907, бр. 345 (15. 
децембар), 3. 

4. Јесења ноћ. - Штампа, У!, 1907, бр. 355 (27. децем
бар), 3. 

5. Зимско вече. - Штампа, УП, 1908, бр. 36 (5. фе
бруар), 3. 

6. Мрйiвачева йесма. Рукопис. /Налази се исписана на 
корицама књиге: Р. Yerlen, Chosde Poesis (Париз 1907) која 
се налази у Библиатеци Божидара Ковачевића). 
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7. Ноћ је йала. - Штампа, УП, 1908, бр. 69 (9. март).З. 
8. Први йуШ с йiобом. - Штампа, УН, 1908, бр. 75 (15. 

март), 3. 
9. На заласку. - Штампа, Yll, 1908, бр. 84 (24. март), 

3. 
10. Позна ц1eiiiњa. - Штампа, УП, 1908, бр. 91 (31. 

март). 3. 
11. За сновима. - Штампа, УП, 1908, бр. 104 (15. 

април), 3. 
12. Маћедонија. - Национална борба, Щ 1908, бр. 1 

(април), 11. 
13. Калимеiданске ноћи (пролог). - Штампа, VII, 1908, 

бр. 122 (3. мај). 3. 



14. Из моје лирике. 1-VI. - Штампа, УП, 1908, бр. 154 
(6. јуни), 3; бр. 170 (22. јуни), 3; бр. 174 (26. јуни), З. 

15. Проц111осiiЈ. Штампа, УП, 1908, бр. 181 (3. јули), 
3. 

16. Cвuiiiaњe. - Штампа, УП, 1908, бр. 244 (4. сеитем· 
бар), 3. 

17. Пучина. - Штампа, УП, 1908, бр. 255 {15. сеuтем· 
бар), 3. 

18. Ноћ и сећоње. - Недељни преглед, 11, 1909, бр. 
5/42 ( 1. фебруар), 77. 

19. Рандеву. - Штампа, УШ, 1909, бр. 67 (8. март), 
3. 

ДИМИТРИЈЕ 11. ЈОВЛЈЮВИЋ (1886-1943) 

20. Ноfши йејзаж. - Босанска вила, XXIY, 1909, бр. 
8 (30. април), 117. 

21. Тријумф йролазносiiЈи. - Недељни преглед, 11, 
1909, бр. 20/57 (17. мај), 319. 

22. Збрисане сенке. - Недељни преглед, П, 1909, бр. 
20/57 (17. мај), 319-320. 

23. Уiа!!1ена cШpaciii. - Босанска вила, XXIV, 1909, 
бр. 13 и 14 (15. и 30. јули), 200. 

24. Aйaiiiuja. - Босанска вила, XXVI, 1911, бр. 11-12 
(15. и 30. јуни), 164. 

DIMIТRIJE Р. ЈОУ ANOVIC 

StaniSa Vojinovic 

Dimitrije Р. Jovaпovic (1886-1943), poet, translator lite
rary and dramatic critic, was active in these fields from 1906 till 
1937. Не Ьесаmе ап outstanding figure when he translated in 
а separate Ьооk Les ј/еш du та/ Ьу Charlse Baudelaire and 
when Ье translзted for the first time in SerЬian а poem written 
Ьу Arthur Rimbaud. As а ~ramatic critic, impressionist, he was 
active in the periodical »Stampa« (Press) and in the literary 
week.ly »Nedeljni pregled« (Weekly Revicw). ln 1911 he tried 
to launch а periodical for theater criticism under the title 'Ро· 
zo~te" (The Thcater). 

Вetween two world wars Ье translated the novels L'lm· 
то11е/ Ьу Alphonse Daude~ Les die1a 0111 soif Ьу Anatole Fran· 
се and а novel Ьу Somзrset Maughman under the tiUe Brac11a 
/отаеа (Saгe11i veo), etc. 

As а poet he was active at the same time as were 
Yladislav Petkovic Dis and Sima Pandurovic writing poems 
infiuenced Ьу French decadent poetry (Baude\aire and Paul 
Yerlaine). Не represents an interesting appearance in 
Scrbian poetry of the first decades of the twentieth century 
because of his attitude towards tradition and his 
contemporaries. Since he remained without his co\lection of 
poems, he puЫished them in various periodicals and 
magazines from 1907 till 1911. This time all his poems have 
been puЫished, so has been опе poem according to the 
preserved handwriting. The poems ranged so in 
chronological order of puЫishing and coming into being, 
reveal the infiuence of French poetry on our poets of the 
second rank. 
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