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МИ ЛО САВ ТЕ ШИЋ

ВИ ДО, У СУ МРАК

У зре њу је ов де сан Под не бља тав ног,
где сва ко се име ли тур гиј ски чу је:
... Фи ли по вић је дан из Ора шца слав ног...
и Ми ли ја Ра кић из Ле нов ца ту је ...

Док пе тров ске ли ле по су мра ку па ле:
... Жи ва но вић је дан из Том ња крај Круп ња...
Ра до ји ца, ко њик из Иван че Ма ле...
и Све то зар Ра чић из До ње га Ступ ња...

Док те жа ју воћ ке уз Ма ри ју Бла гу,
кад окре не је сен да ота ве сун ча,
а отво ри је зик ди во ту и сна гу:
... из Бре зни це Ла зар... са Ја стреп ца Нун ча ... 

Ту Ада ма два су... од мно гих и Аврам...
уз Пра ња не ту су... и Пче ли це обе...
Ја се ни ца... Ра шка... Ло зо вик... и Ка ран... – 
у Ре љефти ши ну пре о бра жен Гро бе!

... Из Гр ља на Ра дул... под на ред ник Лу ка...
Где пре ста је на ук и сва ко ја шко ла:
... из Туч ко ва Ду шан... – кам ка ме ног му ка! –...
и Ми ло вић Пе тар из До бро га До ла...
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До те че ли ми лост са Бо жи јег сту бља,
то по кре не Сло ва с Пла шта ни це ове: 
... из Ле сков ца Мар јан... Та на си је с Ду бља...
па Зо ље вић Па вле из Ва ро ши Но ве... 

Да име ник овај из ра сте у по јам
о Ва ђе њу бла га из пам ће ња све лог:
... из Ша ра на Сре тен... из Се ли шта Сто јан... 
Сте ва но вић Сте ван из По то ка Бе лог... 

Над Ср би јом Ме сец! Кроз атом ато ма:
... Ма су ри ца... Че стин... Жу па ње вац... Та ор...
 из Ме две ђе Жив ко... из Бад њев ца То ма...
те учи тељ... ђа ци... пе ша диј ски ма јор...

Док про ми чу сви ци и ле ти на зо ри, 
а звец ка ју брон зе и уда ра чак тар:
... из Ло пат ња Обрен... у Ка ме ној го ри 
... и Ђур ђе вић Ан дреј из Дра жев ца – ка плар...

У би ти је за ла да бу де још цр ње!
Док не кре не ли ти из Го спо да сла вље:
... Ко те ши ца... Шту бик... и Мој си ње... Ср ње...
Ви о ни ца... Влак ча... и Кла до во... Рав ње...

У бла жен тре ну так, кад про гле да ан ђел
на ла не ну пла вет а ле то окра ћа:
... из Дру гов ца пе кар... из Из во ра Ран ђел...
... те Те о дор Ми тић из древ ног Ста ла ћа...

Док так ми чи Род се у та ње њу кон ца,
у мра мор ном то ку дра ма тич ног чи на:
... из Бр за на Ог њан... Жи во јин из Јов ца...
Пан те ли је, пе шак из До њег Кр чи на...

Над спу ште ним не бом у су мрач ној зо ни,
кад мра мор се стро ши и смр ви се си га,
кроз Име у Сло ву да осва ну Они
о до ла ску Дру гом, што ка зу је Књи га.

... Из Ду бо ке Ла зар... из Са бан те Бог дан... 
и Га ври ло Ва сић из се ла Мра мор ца...
Је ро ти је... Цве тан... Гро зда но вић Јор дан... 
и оста ли што су у треп та ју Творца.
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Гло сар

Ви до – ма ло ка ме ни то јон ско остр во у Крф ском ка на лу, бли
зу гра да Кр фа. На ње му је по сле Пр вог свет ског ра та 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 1.232 срп ска вој ни ка, прет ход но 
сахрањенa на том остр ву или на не ком од вој нич ких гро ба ља на 
остр ву Кр фу;1 а у два ње го ва боч на спре ми шта по ло же не су ко сти 
1.532 умр ла и не и ден ти фи ко ва на срп ска вој ни ка. 

Пре ма да на шњој те ри то ри јал ноад ми ни стра тив ној по де ли 
Ре пу бли ке Ср би је, ов де се, сле де ћи њи хов ре до след ја вља ња у 
пе сми, да ју и по да ци о ме сти ма из ко јих по ти чу рат ни ци по ме ну
ти у њој, од но сно ко ји су са хра ње ни у Ма у зо ле ју ко стур ни ци:2 

Ле но вац (I, 4)3 – на се ље у За је чар ском окру гу, у оп шти ни 
За је чар;

То мањ (II, 2) – на се ље у Ма чван ском окру гу, у оп шти ни Кру
пањ;

Иван ча Ма ла (II, 3) – на се ље у под руч ју Гра да Бе о гра да, у 
оп шти ни Со пот; 

До њи Сту пањ (II, 4) – на се ље у Ра син ском окру гу, у оп шти
ни Алек сан дро вац;

Пра ња ни (IV, 2) – на се ље у Мо ра вич ком окру гу, у оп шти ни 
Гор њи Ми ла но вац; 

и Пче ли це обе (IV, 2) – Ве ли ке и Ма ле Пче ли це, на се ља у 
Шу ма диј ском окру гу, у оп шти ни Кра гу је вац; 

1 Пот пун спи сак име на тих вој ни ка и ме ста ода кле су (че сто и са дру гим 
основ ним по да ци ма) по сто ји у пу бли ка ци ји Љу бо ми ра Са ра ман ди ћа Хо до ча шће 
на Крф (че тр на е сто из да ње), Бе о град: Те тра тон, 2004, стр. 93–114.

2 У овај спи сак ни су уне та име на по зна ти јих или оп ште по зна тих ме ста, 
као и оних ко јих у Ср би ји има ви ше са истим име ном, те се не мо же, без по себ ног 
уви да, по у зда но зна ти ко јем са да шњем окру гу и оп шти ни при па да ју: Бре зни ца 
(III, 4), Ја се ни ца (IV, 3), До бри До (V, 4), Се ли ште (VII, 3), По ток Бе ли (VII, 4), 
Ме две ђа (VI II, 3), Бад ње вац (VI II, 3), Дра же вац (IX, 4), Рав ње (X, 4), Из вор (XI, 
3), Јо вац (XII, 3) и Ду бо ка (XIV, 1).

3 Ред ни број од но си се на стро фу у ко јој се да то на се ље ја вља, а арап ски 
на ре до след сти ха у ко јем се оно у тој стро фи на ла зи. То ва жи и за стро фе и сти
хо ве ко ји се да ље на во де.
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Ло зо вик (IV, 3) – на се ље у По ду нав ском окру гу, у оп шти ни 
Ве ли ка Пла на;

Ка ран (IV, 3) – на се ље у Зла ти бор ском окру гу, у оп шти ни 
Ужи це;

Гр љан (V, 1) – на се ље у За је чар ском окру гу, у оп шти ни За је чар;

Туч ко во (V, 3) – на се ље у Зла ти бор ском окру гу, у оп шти ни 
По же га;

Ду бље (VI, 3) – на се ље у Ма чван ском окру гу, у оп шти ни Бо
га тић;

Ша ра ни (VII, 3) – на се ље у Мо ра вич ком окру гу, у оп шти ни 
Гор њи Ми ла но вац;

Ма су ри ца (VI II, 2) – на се ље у Пчињ ском окру гу, у оп шти ни 
Сур ду ли ца;

Че стин – (VI II, 2) – на се ље у Шу ма диј ском окру гу, у оп шти
ни Кнић;

Жу па ње вац (VI II, 2) – на се ље у По мо рав ском окру гу, у оп шти
ни Ре ко вац; 

Та ор (VI II, 2) – на се ље у Ко лу бар ском окру гу, у оп шти ни 
Ва ље во;

Ло па тањ (IX, 3) – на се ље у Ко лу бар ском окру гу, у оп шти ни 
Осе чи на;

Ко те ши ца (X, 3) – на се ље у Ко лу бар ском окру гу, у оп шти ни 
Ва ље во;

Шту бик (X, 3) – на се ље у Бор ском окру гу, у оп шти ни Не го тин;

Мој си ње (X, 3) – на се ље у Мо ра вич ком окру гу, у оп шти ни 
Ча чак;

Ср ње (X, 3) – на се ље у Ра син ском окру гу, у оп шти ни Кру ше вац;

Ви о ни ца (X, 4) – на се ље у Мо ра вич ком окру гу, у оп шти ни 
Ива њи ца;
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Влак ча (X, 4) – на се ље у Шу ма диј ском окру гу, у оп шти ни 
Кра гу је вац;

Дру го вац (XI, 3) – на се ље у По ду нав ском окру гу, у оп шти ни 
Сме де ре во;

Бр зан (XII, 3) – на се ље у Шу ма диј ском окру гу, у оп шти ни 
Ба то чи на;

До њи Кр чин (XII, 4) – на се ље у Ра син ском окру гу, у оп шти ни 
Вар ва рин;

Са бан та (XIV, 1) – Гор ња или До ња Са бан та, на се ља у Шу
ма диј ском окру гу, у оп шти ни Кра гу је вац;

Мра мо рац (XIV, 2) – на се ље у По ду нав ском окру гу, у оп шти
ни Сме де рев ска Па лан ка.

Док те жа ју воћ ке уз Ма ри ју Бла гу,
кад окре не је сен да ота ве сун ча,
а отво ри је зик ди во ту и сна гу:
... из Бре зни це Ла зар... са Ја стреп ца Нун ча (III, 1–4) 

Ма ри ја Бла га – пра зник по све ћен рав но а по стол ној ми ро но
си ци Све тој Ма ри ји Маг да ле ни, ко ји се сла ви 22. ју ла по ста ром, 
од но сно 4. ав гу ста по но вом ка лен да ру. 

ота ва – но ва тра ва на ли ва ди, из ра сла по сле прет ход не ко
сид бе, пр ве или дру ге. 

До те че ли ми лост са Бо жи јег сту бља,
то по кре не Сло ва с Пла шта ни це ове (VI, 1–2)

Пла шта ни ца – плат но с пред ста вом по ла га ња Хри сто вог 
те ла у гроб, што се ста вља на ме сто у цр кви ко је сим бо ли ше тај гр об 
и ту се др жи од ве чер ња на Ве ли ки пе так до по чет ка Вас кр шњег 
ју тре ња. 

Док про ми чу сви ци и ле ти на зо ри, 
а звец ка ју брон зе и уда ра чак тар:
... из Ло пат ња Обрен... у Ка ме ној го ри 
... и Ђур ђе вић Ан дреј из Дра жев ца – ка плар (IX, 1–4)
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зо ри ти – зре ти, са зре ва ти.

брон за – ма ње ли ве но зво но ко је се ве же сто ци око вра та, 
ме де ни ца.

чак тар – ве ће ли ве но или ли ме но зво но ко је се ве же сто ци 
ока вра та, клеп ка, кле пе ту ша.

кад мра мор се стро ши и смр ви се си га,
кроз Име у Сло ву да осва ну Они
о до ла ску Дру гом, што ка зу је Књи га (XI II, 2–4)

си га – кал ци јумкарбонатнa сте на шу пљи ка ве струк ту ре и 
по год на за об ли ко ва ње, којa се у ви ду те ра са обра зу је на во де ним 
то ко ви ма, а ко ри сти се у гра ђе ви нар ству и ар хи тек ту ри.

до ла зак Дру ги – дру го Хри сто во по ја вљи ва ње, ка да ће се (уз 
ње го ве по бе де над Са та ном и Ан ти хри стом) зби ти по след њи ово
зе маљ ски до га ђа ји: вас кр се ње мр твих, свеопштe  и по след ње су
ђе ње, су штин ска об но ва и пре о бра жај при ро де, као и уки да ње 
исто риј ског вре ме на, по сле че га ће на ста ти но ва ег зи стен ци ја, 
од но сно ус по ста ви ће се Цар ство Бо жи је, то јест Но ви Је ру са лим 
(cf. От кри ве ње, XIV –XXII):

„И ово ре кав ши [апостолима] ви дје ше они гдје се [Христос] 
по ди же и од не се га облак из очи ју њи хо ви јех. И кад гле да ху за њим 
гдје иде на не бо, гле, два чо вје ка ста до ше пред њи ма у би је ли јем 
ха љи на ма, ко ји и ре ко ше: Љу ди Га ли леј ци! шта сто ји те и гле да те 
на не бо? Овај Исус ко ји се од вас узе на не бо та ко ће до ћи као што 
ви дје сте да иде на не бо” (Дје ла апо стол ска, I, 9–11);

„И ви дјех при је сто ле, и сје ђа ху на њи ма, и да де им се суд, и 
ду ше исје че ни јех за свје до чан ство Ису со во и за ри јеч Бо жи ју, који 
се не по кло ни ше зви је ри ни ико ни ње зи ној, и не при ми ше жи га 
на че ли ма сво ји ма и на ру ци сво јој; и ожи вље ше и ца ро ва ше с Хри
стом хи ља ду го ди на. А оста ли мр тва ци не ожи вље ше, до кле се не 
свр ши хи ља да го ди на. Ово је пр во вас кр се ни је. Бла жен је и свет 
онај ко ји има ди јел у пр вом вас кр се ни ју; над њи ма дру га смрт не ма 
обла сти, не го ће би ти све ште ни ци Бо гу и Хри сту” (От кри ве ње, 
XX, 4–6).4

4 Ву ков пре вод, пре ма из да њу (уз ма ле из ме не тех нич ке при ро де): Све то 
пи смо Ста ро га и Но во га за вје та („но во из да ње у ко ме су по би ље же на јед на ка 
мје ста”), Бе о град: Бри тан ско и ино стра но би блиј ско дру штво, 1938.




