
Радован Поповић 

ТРАГОМ ПРОШЛОСТИ 

Два Дучићева необјављена писма 

Миодраг Ибровац (1885–1973), угледни професор Београдског универзитета, 
један од најугледнијих стручњака за француски језик и књижевност, који је годинама 
по позиву држао предавања и на најпознатијим универзитетима у свету – од париске 
Сорбоне, до Гренобла, Стразбура, Дижона, Нансија... оставио је богату архивску 
заоставштину која је похрањена у Архиву Српске академије наука (чији је Ибровац био 
редовни члан). 

Рођен у Горњем Милановцу, Ибровац се школовао у Београду и Паризу, одакле 
највероватније и сеже његово познанство са младим поетом Јованом Дучићем. У 
Ибровчевој заоставштини две епистоле откривају њихову блискост, иако је временска 
раздаљина те преписке велика. Ибровац је био ђак Јована Скерлића али и браће 
Поповића – Павла и Богдана, а био је један од уредника „Словенског југа” (1904–1906), 
а потом професор гимназије у Нишу, па у Београду. Био је учесник и балканских 
ратова. Дакле, било је разних прилика да се Дучић и Ибровац сретну (Ибровац је био 
ожењен Јелисаветом Савком Поповић, изузетним преводиоцем са француског језика, 
пријатељицом Исидоре Секулић, са којом је сачинио антологију југословенске поезије 
објављену у Паризу (1935), а у којој је дат избор песништва XIX и XX века). 

 

 

 

У Риму, 10. дец.(ембра).1912 

Поштовани и драги Господине благајниче, 

молим вас да изволите моју Крштеницу коју сте ми тражили. Бићу вам веома 
захвалан ако ми скорим саопштите да је моја ствар с улозима решена сасвим како бих 
знао да определим моје веселе финансије. 

Честитам вам славне победе наше херојске војске и увеличане наше отаџбине, с 
надом да се скорим остваре и сви други идеали нашег великог народа. 

Уједно вас молим да примите моје лепе жеље за идуће свете празнике. 

Ваш Јован Дучић, 

секретар Посланства 

 

Рим, 22.5.1936 

Драги мој Ибровче, Чекао сам да се лично састанемо да вам заблагодарим 
добрим на вашој дивној Антологији, која је једна задобивена битка. Волио бих да је 
било мање имена а више добрих песама, али друго издање може нешто изменити у 
иначе присној непогрешивости ваше књиге. Ја сам успео да раширим својим 
поклањањем ове Антологије у све кругове где сам стигао. 

Сад вас молим за једну услугу за мој родни крај, заборављен када год се дели 
што друго осим дужности и намети. 

Наиме, лепо вас молим да интервенишете у корист мојих Херцеговаца, Нов. 



Краљевића и Петра Бубрешка за француску стипендију овогодишњу. 

Француски језик је најмање проширен у оној мојој ужој отаџбини која је 
ковница српског језика и велике српске херојске рапсодије. Поред других крајева, који 
су увек били исувише гласни, молим вас урадите са пријатељем Д'ампијером да се и 
Херцеговина веже за Француску једном благодарношћу срца и ума, која би била вечна. 

Ја бих обојици вама био на томе и лично благодаран. 

Ваш свагдашњи 

Јован Дучић 
 


