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ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ПЈЕ СМА КАО  
„ЧИ ТУ ЉА ШИ РА ОД ЛЕТ ЊЕГ ДА НА”

О пје сми „Пла ва гроб ни ца – Ви до” Ми ло са ва Те ши ћа

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о пје сми „Пла ва гроб ни ца – Ви до” 
Ми ло са ва Те ши ћа и она се по ре ди са пје сма ма Ми лу ти на Бо ји ћа 
и Ива на В. Ла ли ћа исто га на сло ва – „Пла ва гроб ни ца”.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на слов, ин тер тек сту ал ност, стих, ри там, амфи
брах, ка трен, чи ту ља, пам ће ње, за бо рав. 

Бо ји ће ва „Пла ва гроб ни ца” је култ на пје сма срп ско га пје сни
штва и пје снич ког пам ће ња, ма шта о њој ми сли ли кри ти ча ри и 
ан то ло ги ча ри. Не са мо да се одр жа ла ци је ло сто ље ће и по твр ди ла 
се сво јим тра ја њем, већ је иза зва ла и при зва ла цио низ срп ских пје
сни ка раз лич них ге не ра ци ја и сен зи би ли те та, а ме ђу њи ма су не ки 
од нај ве ћих (Ми лош Цр њан ски, Иван В. Ла лић, Ми ло сав Те шић), 
да по во дом ње про пје ва ју о Пр вом свјет ском ра ту и ве ли ком на
ци о нал ном по стра да њу. 

На слов Те ши ће ве пје сме је, за раз ли ку од Бо ји ће ве и Ла ли ће ве, 
дво дје лан. У пр вом ди је лу се по на вља на слов Бо ји ће ве и Ла ли ће ве 
пје сме, а у дру гом се до да је име ка ме ног остр ва на ко јем су уми
ра ли срп ски вој ни ци у им про ви зо ва ној и очај ној срп ској вој нич кој 
бол ни ци на го лом ка ме ну и под че сто ки шним не бом: „Пла ва 
гроб ни ца – Ви до”. То ка ме но остр во је мје сто уми ра ња и мје сто 
спо ме на. И оно је гроб ни ца, јер је на ње му са гра ђен „Ма у зо леј 
ко стур ни ца, ме мо ри јал но зда ње у ко је су пре не те и по хра ње не у 
мер мер не ка се те ко сти 1.532 срп ска вој ни ка, са хра ње на на том 
остр ву или на не ком од вој нич ких гро ба ља на остр ву Кр фу”. У 
на сло ву је, да кле, ри јеч о двје ма гроб ни ца ма: Пла вој – у ко јој је, 
у ду би на ма Јон ског мо ра, по то пље но око 5.000 срп ских вој ни ка 
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умр лих у им про ви зо ва ној бол ни ци на Ви ду – и ка ме ној, ма у зо ле ју 
на са мом остр ву. За то је Ви до – и као гроб ни ца, и као мје сто уми
ра ња – до шло у Те ши ћев на слов, у ње гов дру ги дио. То остр во 
срп ске смр ти мо ра ло је до би ти ис так ну то мје сто у пје сми – у на
сло ву. За јед но су у на сло ву Пла ва гроб ни ца и Костма у зо леј. 

Те ши ће ва пје сма „Пла ва гроб ни ца – Ви до” – за раз ли ку од 
Ла ли ће ве – ни је ме трич ки ци тат Бо ји ће ве „Пла ве гроб ни це” и дво
стру ко је ду жа од сво јих прет ход ни ца – има два де сет осам ка тре на 
по ве за них уна кр сним жен ским ри ма ма. Уз ка тре не тре ба до да ти 
и стихна по ме ну на по чет ку Те ши ће ве пје сме – праг пје сме – штам
пан кур зи вом:

У Тач ка ма Три ма име на су ина...

Стих је рит ми зо ван као и сви сти хо ви у пје сми, те га ва ља ра
зу мје ти као дио пје сме ко ји има ау то по е тич ку функ ци ју и об ја шња
ва че сту пје сни ко ву упо тре бу три ју та ча ка у пје сми: оне оби ље жа
ва ју дру га, не у по ре ди во број ни ја име на ко ја у пје сму ни је су мо гла 
ста ти и пје сник их је смје стио у свој увод ни стих и у не до вр ше ни, 
отво ре ни низ на бра ја ња у пје сми. Бу ду ћи да син таг ма три тач ке 
озна ча ва не по ме ну та лич на име на, пје сник те ри је чи – са став ни це 
син таг ме – пи ше ве ли ким сло ви ма ка ко лич на име на и пре зи ме на 
ва ља пи са ти – У Тач ка ма Три ма – а цио стих ин тер пунк циј ски 
за вр ша ва три ма тач ка ма. Пје сник хо ће да ода по шту сва ком од 
1.532 вој ни ка у Ма у зо ле ју, ра чу на ју ћи и оне чи ја су име на озна че
на зна ком пи та ња – „и они што ле же под пи та ња зна ком” – ка ко 
сто ји у че твр том сти ху два де сет пр вог ка тре на. Та ква је, да кле, 
функ ци ја пр во га, из дво је но га сти ха: он је не из о ста ван дио пје сме
чи ту ље, од но сно пје смепо ме на. 

А да је ри јеч о сти ху – у то не ма ни ка кве сум ње. То је ви дљи
во и по ин вер зи ји (У Тач ка ма Три ма, а не: у три ма тач ка ма), и по 
ор то гра фи ји (пи са ње ве ли ког сло ва), и по рит му: увод ни стих 
от кри ва и на го вје шта ва ри там ци је ле пје сме. Стих је че тво ро стоп
ни ам фи бра шки си ме трич ки два на е сте рац – Те ши ћев про на ла зак 
и про ши ре ње ме трич корит мич ког ре пер то а ра срп ско га сти ха – и 
тај два на е сте рац ни ка ко не сми је мо ми је ша ти са Бо ји ће вим и Ла
ли ће вим ше сто стоп ним тро хеј ским си ме трич ним два на е стер цем, 
ко јим је ис пје ва но по де сет стро фа њи хо вих пје са ма, на шта нас 
мо же на ве сти исти број сло го ва (два на ест) и по ло жај чвр сте и јаке 
це зу ре иза ше сто га сло га – тач но на по ло ви ни сти ха. Рас по ред 
ак це на та и ак це нат ских цје ли на је у Те ши ће вој пје сми са свим дру
га чи ји, а са мим тим и број и при ро да сто па. Те ши ће ве „сто пе” су 
тро сло жне и до сљед но су про ве де не и оства ре не кроз ци је лу пје сму, 
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па умје сто Бо ји ће вих и Ла ли ће вих дво сло жних тро хе ја (u) на ла
зи мо код Те ши ћа че ти ри ам фи бра ха (uu), по два у сва ком члан ку 
сти ха, са де сне и ли је ве стра не це зу ре: uu / u u // uu / uu. 

Бо ји ће ва и Ла ли ће ва „Пла ва гроб ни ца” ни је су та ко рит мич
ки јед но ли ке ни уни со не као Те ши ће ва. По че ти ри њи хо ве стро фе 
– пр ва, ше ста, де се та и че тр на е ста – дру га чи је су рит мич ки устро
је не од оних де сет ис пје ва них у ше сто стоп ном тро хеј ском си ме трич
ном два на е стер цу. Стих тих че ти ри ју стро фа ви ди мо као Или ће во 
на сље ђе – као псе у до хек са ме тар – бу ду ћи да су не пар ни сти хо ви 
са ста вље ни од по шест, а пар ни по лу сти хо ви од по три ак це нат ске 
цје ли не. Ове че ти ри стро фе има ју и у Бо ји ћа и у Ла ли ћа на гла ше
ну ком по зи циј ску и ме ло диј ску функ ци ју: оби ље жа ва ју по че так и 
крај пје сме и пра ве два ком по зи циј ска „ре за”, од но сно до но се про
мје ну „му зич ког ста ва”, уво де ћи дру ги ри там и дру гу ин то на ци ју. 
Слич не про мје не рит ма у Те ши ћа не ма, али се мо же го во ри ти о 
ком по зи циј ској, па и ме ло диј ској функ ци ји че тво ро стру ког по на
вља ња сти ха „Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске” – ко ји је алу зи ја 
на Бо ји ћев по лу стих „Стој те, га ли је цар ске!” – у пр вој, је да на е стој, 
осам на е стој и два де сет осмој стро фи. Те шић, очи то, пје ва сво ју пје
сму „Пла ва гроб ни ца – Ви до” ми сле ћи и на Бо ји ћа и на Ла ли ћа, 
од но сно на пје сме прет ход ни це. 

Пје сма че сто са др жи сиг на ле за сво је ту ма че и ту ма че ња. 
Не ке смо већ пре по зна ли и на ве ли. По че так пје сме је у том сми слу 
на ро чи то зна ча јан. А на по чет ку је алу зи ја на Бо ји ће ву пје сму, на 
њен пр ви по лу стих: „Стој те, га ли је цар ске!” Те шић ни ти па сти
ши зи ра Бо ји ћа ни ти са њим по ле ми ше, већ де скрип тив но „хва та” 
мор ску сце ну ко ја је у зна ку „ту ри стич ке фар се”, а ту „ту ри стич ку 
фар су” је већ ви дио и осје тио Иван В. Ла лић у сво јој „Пла вој гроб
ни ци”. Те ши ћев пр ви ка трен као да ра за ра ат мос фе ру све ча но сти 
и опе ла, ста вља ју ћи у пр ви план оно што је бје ло да но ви дљи во: 
лу ду гро зни цу и јур ња ву „ту ри стич ке фар се”, јеф ти ни ужи так и 
про ла зну аван ту ру. По вр шни, со бом об у зе ти, са мо до вољ ни ту ри
сти не ха ју ни за Пла ву гроб ни цу, ни за срп ски зли удес, ка ко је то 
већ ви дио и осје тио Иван В. Ла лић. Од Пла ве гроб ни це и Костмау
зо ле ја бли же су и при влач ни је „шкољ ке ужит ка” и „чараван ту ре”. 

На су прот ту ри стич кој по вр шно сти, про фа но сти, јур ња ви за 
про ла зном аван ту ром, сто ји моћ на Тво ре ви на и при ро да са сво јим 
вјеч ним за ко ни ма. „Оке ан не бе са, из Ко ре на зра чан, / на ру бу је тре
на да рас пук не бре скву”, а смр то но сно та чан не ви дљи ви Стре лац 
да је сми сао, устрој ство и по ре дак тре ну ци ма ра су тим у љет њој 
свје тло сти, хва та ју ћи их у „ре ги стар”. У епи фа ниј ском тре нут ку 
пре о бра жа ја и об ја вље ња исти не о про шлим љу ди ма и вре ме ну 
„Рас по лу ти Твар се у све тло сној три ни, / а сун цо крет гра не са 
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во де ног дла на”, па се ста ње што до зри је ва у „там ни ни” пре тва ра „у 
чи ту љу ши ру од лет ње га да на”. Пје сма, ко ја до ча ра ва то пре о бра
же но ста ње у чи ту љу, и са ма по ста је чи ту ља „ши ра од лет ње га да на” 
и сто љет ни по мен упо ко је ним срп ским вој ни ци ма. Ако је Бо јић 
слу жио по ноћ но опе ло 1917. го ди не, Те шић сто ље ће ка сни је да је 
по мен са бес крај ном чи ту љом и име ни ма, ве зу ју ћи се том слу жбом 
– по ме ном – као и Бо јић опе лом, за срп ско ви зан тиј ску тра ди ци ју. 

По мен и чи ту ља под ра зу ми је ва ју име – у овом слу ча ју име на 
– по кој ни ка, па је на бра ја ње при ро дан и не из бје жан по сту пак, и то 
на бра ја ње име на и то по ни ма, од но сно мје ста из ко јих по кој ни ци 
по ти чу. Је зич ки пре о сје тљи ви Те шић, опро ба ни мај стор у по ет ској 
упо тре би то по ни ма још од Ку пи но ва, из ну тра осје ћа да се пред 
њим отва ра цио је дан бо гат и би тан реч ник бит ног спо ме на: 

Бре ме нит је реч ник тог спо ме на бит ног!

Овај стих је у осно ви по е ти ке ове, и не са мо ове, Те ши ће ве пје
сме. Он је у те ме љу Те ши ће ве по е ти ке и ње го во га од но са пре ма 
је зи ку. Пје сни ко во је да ство ри – „бре ме нит (...) реч ник тог спо ме на 
бит ног!” До бар дио ове пје сме је – бу ду ћи да је по мен – на бра ја ње 
ан тро по ни ма и то по ни ма, ме ђу соб но не рас ки ди во по ве за них. Тек 
из ова квих пје снич ких и је зич ких оства ре ња ви ди се ко ли ко су чо вјек 
и мје сто јед но и не раз двој но. Је зик пам ти; „бре ме нит (...) реч ник” 
та ко ђе, осо би то ако је реч ник „спо ме на бит ног”. Функ ци ја по ме на 
је пам ће ње, од но сно бор ба про тив за бо ра ва; пје сме као по ме на и 
чи ту ље – та ко ђе. Пје сма је за то „ле ко ви та биљ ка” ко ја оја ча ва све 
та ње пам ће ње:

Раз гра нај се, пе смо, ле ко ви та биљ ко,
јер пам ће ње би ва све та ње и та ње 
(...)

На бра ја ње ан тро по ни ма и то по ни ма по чи ње од че твр те и тра
је до два де сет ше сте стро фе, па име на љу ди и мје ста при зи ва ју 
еле мен те пеј за жа из Ср би је:

Ку ку ру зи је дре – а шљи ве се пла ве
(...)
Ту ли ва де пла ве од рас цва лог звон ца,
оно стра но сто је, у сја ју ... да ле ке
(...)
Ша ре не се ти кве и до зре ва гро жђе,
ко ла ча ре тут ње и ди ше по вра тич



305

(...)
Уз ора ње кре ну жу бо ре ња птич ја. 

За ви чај не сли ке бли ста ју у сја ју, оно стра не. При зи ва ју их име
на мр твих и по сли је ци је ло га сто ље ћа. Оне су су прот ста вље не 
ка ме ном Остр ву Смр ти и леб де око ње га и из над мо ра. А „Над мра
мо ром мо ра цвет ту ге је зем ске”, ко јим че твр та стро фа и на бра ја ње 
име на и мје ста по чи ње. 

Име на упо ко је них, са ка се та, по не кад – као у ис тој стро фи – 
усмје ра ва ју асо ци ја ци је, па и пје снич ку сли ку, од но сно ме та фо ру:

(...) Из Ораш ја Ла зар..., па леч ни це: Нов ка
и Љу би ца Са вић ... Дра гу тин из Кле ња...
У сун це се скре ше пле ме ни та псов ка!
Ле ко ви то све тле ало је из сте ња. 

Ме ђу по кој ни ма су и дви је леч ни це – ље кар ке или ме ди цин ске 
се стре, све јед но – што је иза зов, пр во, за срп ску пле ме ни ту псов ку, 
скре са ну у сун це, а он да се рас па ље ни гњев при пи то мљу је биљ
ним сви је том, ко ји код Те ши ћа уви јек има по вла шће но мје сто, па 
ало је из сте ња – ме та фо рич ка за мје на дви ју ли јеч ни ца – ле ко ви
то све тле. Див но је до ча ра на и при пи то мље на оштра ам пли ту да 
емо тив ног та ла са: од псов ке сун ца до ме ког озрач ја ље ко ви тих 
ало ја из сте ња.

То по ни ми, њи хо во на бра ја ње, во де кроз че сте би блиј ске тје
сна це и уске ста зе и пу та ње, а име на по кој ни ка из вла че ду гу ли нију 
смр ти:

Те сна ци су че сти, пу та ње су уске – 
а ли ни ја смр ти ду гач ка и бе ла. 

Те тје сна це, пу та ње и ли ни ју смр ти ис цр та ва сво јим бес крај
ним на бра ја њем пје смапо мен и чи ту ља ши ра од љет ње га да на. 
Кроз тје сна це про ла зи и чо вјек, и ње го ва ду ша, а оста је ви дљи ва 
„ли ни ја смр ти ду гач ка и бе ла”. 

Пје смапо мен је и мо ли тва, па се пе ри фра зом (Го спо дар ко 
Све тла) мо ли тве но за зи ва Бо го ро ди ца да са коп на до ве је ми рис 
та мја на, ка ко би се про сви је тлио бол на Остр ву смр ти:

Да про све тли бол се кад лец не из бри да,
Го спо дар ко Све тла, дах та мја на до веј,
са Кр фа и коп на до остр ва Ви да –
над гроб ни цу Пла ву и Костма у зо леј. 
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Функ ци ја три ју та ча ка по твр ђу је се го то во кроз ци је лу пје
сму, гдје год је на бра ја ње. Оне су при је на бра ја ња – њи ма на бра
ја ње по чи ње у дру гом сти ху че твр те стро фе – из ме ђу име на и на 
кра ју сва ко га сти ха или стро фе ко ји се за вр ша ва ју на бра ја њем. 
Оне озна ча ва ју не по ме ну та лич на име на упо ко је них и мје ста њи
хо во га по ри је кла – њих пре ко шест и по хи ља да у Пла вој гроб ни
ци и Костма у зо ле ју – ко ја је у јед ној пје сми не мо гућ но на бро ја ти, 
све и кад би их пје сник знао. Три тач ке ни гдје ни је су те же ни 
оп те ре ће ни је, ни гдје ту жни је и бол ни је и ни гдје не но се то ли ко 
смр ти. 

Алу зи је на Бо ји ћа и Ла ли ћа Те шић гра фич ки из два ја и озна
ча ва, штам па ју ћи ри је чи или гру пе ри је чи сво јих ве ли ких прет
ход ни ка кур зи вом. Мр тви су у Бо ји ће вој „Пла вој гроб ни ци” Про
мете ји на де, апо сто ли ја да. Код Ла ли ћа се Тан тал гр ли са Си зи фом, 
а у Те ши ће вој пје сми стих „Где Очај ник је дан са Дру гим се гр ли” 
је – упу ћу је нас пје сник у сво ме „Гло са ру” – алу зи ја на по ме ну ту 
Ла ли ће ву ми то ло шку сли ку, од но сно на пр ви стих осме стро фе 
Ла ли ће ве „Пла ве гроб ни це”: За то ту се Си зиф са Тан та лом гр ли. 

У је да на е стој стро фи Те шић „ко мен та ри ше” сти хо ви ма функ
ци ју сво га пр во га, че ти ри пу та по но вље ног или бла го ва ри ра ног 
сти ха у од но су на Ла ли ћа и Бо ји ћа: њи ме се чу ва жар кад поч не 
слу жба – опе ло или по мен – „а кло не ек ста за”:

Не сто је, не ча се те га ли је цар ске,
тек по ме не још се што Бо јић већ ка за
и об но ви Ла лић: да очу ва жар се
кад поч не опе ло – а кло не ек ста за. 

Већ у на ред ној, два на е стој стро фи ва ри ра ју се два Бо ји ће ва 
по лу сти ха: То је храм та јан ства, са по чет ка че твр те, и ле жи брат 
до бра та из тре ћег сти ха дру ге стро фе Бо ји ће ве пје сме. Те шић 
раз ви ја сво ју сли ку Хра ма та јан ства да ју ћи јој и но во зна че ње:

То је Храм та јан ства, где је брат до бра та
и отац до си на; где ду хом се уђе,
у час про све тље ња, и би ћем се схва та
шта ствар но је сво је – а шта је то ту ђе. 

За Те ши ћа, Бо ји ћев Храм та јан ства по сто ји и у ње га се ула
зи ду хом у по све ће ном ча су про све тље ња, па се та мо схва та шта је 
сво је, а шта је ту ђе; та ко се та мо и та да до жи вља ва те жи на, ве ли
чи на и зна че ње жр тве, што се он да раз ви ја и у на ред ној стро фи:
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У крв ном су срод ству – под зна ме њем Кр ста –
по ги би ја љу та и све та Сло бо да,
те се мен ка умре да оп ста не вр ста:
јер пре чи це не ма до Не бе ског Бро да.

Ду хом се, да кле, у Хра му та јан ства и „под зна ме њем Кр ста”, 
ме ђу мр тви ма, ме ђу мо шти ма, са зна је да су бу квал но „у крв ном срод
ству”, пре ко про ли ве не кр ви, „по ги би ја љу та и све та Сло бо да”: да 
је то од у ви јек та ко би ло и да ће та ко би ти; да је сва ки при го вор 
због па те ти ке сит ни чав, ја лов, бе сми слен и не у ку сан; да је то неки 
ви ши за кон ко ји се ука зу је ис под Кр ста, „јер пре чи це не ма до Не
бе ског Бро да”. До то га Бро да се сти же пре ко Кр ста – пре чи ца не 
по сто ји. Ова стро фа се по ка зу је као епи фа ниј ски тре ну так и ср жно 
ду хов но ис ку ство пје сме. 

За Те ши ће ву тра гич ну ви зи ју на ци о нал не исто ри је од на ро
чи то га је зна ча ја алу зи ја на Бо ји ће ву „Пла ву гроб ни цу” у дру гом 
сти ху два де сет дру ге стро фе. Алу ди ра се на че твр ти стих Бо ји ће ве 
сед ме стро фе ко јом пје сник ис ка зу је сво ју на ду у исто риј ски ис ход:

Да дом сја ја ства ра на го ми ли ра ка.

Те шић пре у зи ма дру ги Бо ји ћев по лу стих, гра де ћи сво ју тра
гич ну исто риј ску ви зи ју пре ма ко јој ће и бу ду ћа исто ри ја би ти 
по диг ну та на го ми ли ра ка, па Те ши ће ва стро фа гла си:

У мук осе ћа њу тек му кло се сљу бе:
и бу ду ћа по вест на го ми ли ра ка,
фло ти ле што жу ре, си ре не што тру бе – 
и зна че ња оп шта од пе не и пра ха. 

Те ши ћу је стра на, па чак и мр ска иде о ло ги зо ва на ви зи ја сви
је тле бу дућ но сти. Го ми ле ра ка из Пр вог свјет ског ра та по на вља ће 
се „по при ви ду кру га” у бу ду ћој исто ри ји, о че му је Те шић већ пје
вао у се дам на е стој и осам на е стој стро фи. Не тре ба за бо ра ви ти да 
је на слов књи ге у ко јој је пје сма об ја вље на При вид кру га. 

На и ме, у пр вом сти ху се дам на е сте стро фе пје снич ки су бје кат 
осје ћа:

Где ути че вре ме у шум Веч ног пет ка,

што би ва ља ло ра зу мје ти да је „шум вре ме на” у зна ку стра да ња и 
рас пе ћа и да се за то – пред Пла вом гроб ни цом и пред Костма у зо
ле јем, на Остр ву Смр ти – ја сно раз о бру чу је пра во ре тор ско пи та ње 
ко је је већ до би ло не дво сми сле но по твр дан од го вор: 
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Зар је ово за лог за стра да ња ско ра?

Да, та „стра да ња ско ра” су се већ до го ди ла, па и по но ви ла, та ко 
да је овај стих из ре чен са ис ку ством већ два пут по но вље них стра
да ња, а у оче ки ва њу но вих. 

Осам на е ста стро фа са др жи у се би, као у жи жи, сли ку из на
сло ва књи ге – При вид кру га. По чи ње по на вља њем пр во га сти ха, 
тре ћи и прет по сљед њи пут у пје сми, ис ти чу ћи рав но ду шност 
мо дер них, убр за них мор ских пло ви ла пре ма смр ти и исто риј ском 
по стра да њу Ср ба, што је из ван ред но осје тио и опје вао Иван В. 
Ла лић, па се от кри ва, го то во се ди јаг но сти ци ра, квар у мо дер ном 
жи во ту ко ји је у зна ку бе сми сле не тр ке и убр за ња: 

Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске
ни гли серко ме те, ни пло ви ла дру га.
Жи во ту у тр ку раз ра дио квар се
у рит мич ној крет њи по при ви ду кру га. 

По себ ну па жњу за слу жу ју за вр шне три стро фе – два де сет 
ше ста, два де сет сед ма и два де сет осма. Оне пра ве сво је вр стан 
за о крет и на пла ну зна че ња, и на пла ну пје снич ког по ступ ка. Са 
два де сет пе том стро фом на бра ја ње је за вр ше но; ду гач ка, би је ла 
ли ни ја смр ти је из ву че на. Име на су по ме ну та и при зва на; за ви
чај на мје ста и пеј за жи су при мак ну ти му че нич ким мо шти ма у 
ка се та ма Костма у зо ле ја на ка ме ном Остр ву Смр ти; по кој ни ци су 
спо је ни са мје сти ма по ри је кла, са за ви ча јем. Ср би ја је сво јом то
по ни ми јом пре мре жи ла Ма у зо леј и Остр во Смр ти. За бо рав је 
убла жен. Тра гич на ви зи ја на ци о нал не исто ри је је оства ре на. Ри
да ње над исто риј ским усу дом је за вр ше но. 

Са два де сет ше стом стро фом ак ти ви ра ју се ср це и ум пје снич
ког су бјек та, оно га ко је пје вао и „слу жио” пје смупо мен. На кра ју 
ва ља по би је ди ти гор чи ну и тје ско бу, и то се овом стро фом чи ни. 
Ус по ста вља се ин тен зив на ве за из ме ђу ми са о ног и емо тив ног на
по ра и ста ња пје снич ког су бјек та и ко сти ју у мра мор ним ка се та
ма и у мор ским ду би на ма. Ни шта ни је као што је би ло на по чет ку 
пје сме. Пје смомпо ме ном се при пре ма Је ван ђељ ска ја ва:

Кад про ра ди ср це и ум се рас цве та,
гор чи на се сро же и пук не те ско ба,
а ко сти се трг ну из мер мерка се та,
из мор ске ду би не и бун ке ра оба. 

Сна гом ср ца и ума по би је ђе не су гор чи на и тје ско ба; ко сти 
су се тр гле из спо менка се та и из оба бун ке ра Костма у зо ле ја, али 
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и из мор ске ду би не Пла ве гроб ни це; име на спо је на са сво јим за
ви ча јем по ре да на су да по те ку у за ум ну Је ван ђељ ску ја ву; у Но ви 
за ви чај и „за ум но бив ство”. За бо рав је по би је ђен и че ка се да Го
спод отво ри От кро вењ ску ре ку, а са њом и Вра та Спа са:

Је ван ђељ ском ја вом – што про ре че Пи смо – 
где не ма ни мо ра, име на по те ку
у за ви чај Но ви, у за ум но бив ство –
кад отво ри Го спод От кро вењ ску ре ку. 

На кра ју, пре ма оче ки ва њу, че твр ти пут се по на вља пр ви стих 
и у ње му га ли је цар ске. Оста ла пло ви ла су зна чењ ски по мје ре на 
остав ши не и ме но ва на и по став ши чу да што пло ве, чи ме је на ја
вље на ат мос фе ра чу да и би ће по ја ча на у два за вр шна сти ха сли ком 
мо шти ју са Бо жи је ла ђе, ко ја зра че из цр ни ла, и мо ти вом Не бе ске 
по ште:

Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске
ни чу да што пло ве, а чи ни се: мо шти –
са Бо жи је ла ђе кад упе ри фар се –
из цр ни ла зра че у Не бе ској по шти.

Жр тве на Ви ду и у Пла вој гроб ни ци не сум њи во су дио срп
ског тра гич ног уде са, али њи хо во му че ни штво и по стра да ња ни
је су бе сми сле ни ни исто риј ски, ни ме та фи зич ки, ни те о ло шки. Те 
жр тве зра че са Бо жи је ла ђе и одр жа ва ју на шу ве зу са исто ри јом, 
и са Не бе ском по штом. Не мо ра се сми сао тра жи ти ни на ла зи ти 
са мо у исто риј ском оп ти ми зму или по ли тич ком књи го вод ству. И 
тра ге ди ја мо же има ти, и има, свој ду бо ки и ду бо ко оба ве зу ју ћи 
трај ни сми сао. То по твр ђу је и Те ши ће ва пје сма, и пје сме са ко ји ма 
је она у ди ја ло гу. Пла ва гроб ни ца је ви ше од сто ље ћа у срп ској 
по е зи ји, а са мим тим и у Бо жи јој по шти. Она је јед на од ду хов них 
си ла ко ји ма се одр жа ва на ша ве за с Не бом. А на От кро ве ње ће мо 
са че ка ти. Што се по е зи је ти че, она га је при пре ми ла. 

Др Јо ван М. Де лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским  
књи жев но сти ма
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