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 О писцу; 

 
 
Као учитељ ради у Мостару од 1895. до 1899. Члан је друштва „Гусле“. У друштву 

са Шантићем створио је књижевни круг и покренуо часопис Зора. Последње 

године боравка у Мостару, заједно са пријатељем и писцем Светозаром 

Ћоровићем, ухапшен је и отпуштен са посла. Исте године одлази на студије у 

Женеву, на Филозофско-социолошки факултет. Провео је скоро десет година на 

страни, највише у Женеви и Паризу. За то време одржава везе са пријатељима 

писцима из Мостара, упознаје Скерлића у Паризу, сарађује са многим листовима 

и часописима (Летопис, Зора, Српски књижевни гласник). На женевском 

универзитету је свршио права и потом се вратио у Србију. Године 1907. у 

Министарству иностраних дела Србије добија службу писара. Од 1910. је у 

дипломатској служби. Те године постављен је за аташеа у посланству у 

Цариграду, а исте године прелази на исти положај у Софији. Од 1912. до 1927. 

службује као секретар, аташе, а потом као отправник послова у посланствима 

у Риму, Атини, Мадриду и Каиру (1926—1927), као и делегат у Женеви у Друштву 

народа. Потом је привремено пензионисан. Две године касније враћен је на место 

отправника послова посланства у Каиру. 

Умро је 7. априла 1943. у Герију. Његови посмртни остаци пренесени су исте 

године у порту српског манастира Светог Саве у Либертивилу, САД. Његова 

жеља је била да га сахране у његовом родном Требињу. Ова последња жеља 

Јована Дучића испуњена је 22. октобра 2000. 
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Зашто ноћас тако шуме јабланови, 

Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме? 

Жути месец споро залази за хуме, 

Далеке и црне, ко слутње; и снови. 

 

У тој мртвој ноћи пали су на воду, 

Ко олово мирну и сиву, у мраку. 

Јабланови само високо у зраку 

Шуме, шуме чудно, и дрхћу у своду. 

 

Сам, крај мирне воде, у ноћи, ја стојим 

Ко потоњи човек. Земљом, према мени, 

Лежи моја сенка. Ја се ноћас бојим 

Себе, и ја стрепим сам од своје сени 

Анализа песме; 

Песма почиње реторским питањима. Песник поставља питање о томе 

зашто шуме јабланови, али на то питање не очекује одговор.Упитне 

реченице које су лишене саговорничке улоге сугеришу читаоцу песме 

снажно осећање усамљености. Сам увод песме наглашава основно осећање-

стрепњу. Мотив јабланова (симбол гордости, снаге, усамљености), шум 
јабланова је доминантна сензација. Јабланови шуме несвакидашње, 
страсно и чудно, њихов шум је доминантна аудио сензација. Ови описи 
стварају слику ноћи, па може нас навести да је реч о дескриптивној 
песми. На први поглед то и јесте, али кад се удубимо у анализу  песме 
видећемо да је реч о рефлексивној(мисаоној) песми. На овакав закључак 
упућују нас дубљи, скривени слојеви песме. Човек у неизвесности и 
страху од непознатог тражи сродно биће, сапатника, некога ко је сличан 
по судбини. Уочавамо персонификацију, јабланови су високи и горди 
као и сам песник, моћни су али они дрхћу пред неком чудном силом. 

Створена је атмосфера потпуног мира, неке гробне тишине и 

тајанствености (жути месец споро залази, а вода је мирна као олово). 

Учињено је то да би се у мртвом затишју јаче зачуло шуштање јабланова. 

Сенка која лежи на земљи асоцира на сенку јабланова, али и на смрт, отуда 

је лакше разумети сам почетак песме и страх од непознатог. 
 

 

 

 


