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АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ

ОД ПЕ СНИЧ КОГ ОПЕ ЛА ДО ПЕ СНИЧ КЕ  
ЛИ ТУР ГИ ЈЕ

О пе сми „Пла ва гроб ни ца – Ви доˮ  
Ми ло са ва Те ши ћа

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ту ма чи пе сма „Пла ва гроб ни ца ‒ Ви до” 
Ми ло са ва Те ши ћа, тре ћа по ре ду у срп ској пе снич кој вер ти ка ли. 
Са гле да ва ју се ње на фор мал носми са о на свој ства, али и пе снич ки 
и по е тич ки ис ко рак Ми ло са ва Те ши ћа и од но су на ње го ва два слав
на прет ход ни ка, Ми лу ти на Бо ји ћа и Ива на В. Ла ли ћа: пе ва ње у 
ам фи бра шком два на е стер цу, дво стру ко ве ћи број стро фа (28 у по
ре ђе њу са 14 код Бо ји ћа и Ла ли ћа), укљу чи ва ње у пе сму вла сти тих 
име на из Ма у зо ле ја на Ви ду, дво стру ка вре мен ска по зи ци ја пе снич
ког су бјек та, до жи вљај крф ског стра да ња из са вре ме не пе снич ке и 
на ци о нал не пер спек ти ве и та ко ре дом. Од по ја ве Ла ли ће ве и, са да, 
Те ши ће ве по е ме, на ше три „Пла ве гроб ни це” не раз лу чи во су по ве
за не и тра же упо ред но чи та ње и раз у ме ва ње. Оно што је уми ру ћи 
пе сник слу тио над крф ским во да ма, на ста ви ли су мо дер ни пе сни
ци се дам и де сет де це ни ја ка сни је, не без ме лан хо ли је и гор чи не, 
али са истим отаџ бин ским осе ћа њем не пре ки ну те по ве сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Са вре ме на срп ска по е зи ја, по е ма, ро до љу
би ва по е зи ја, „Пла ва гроб ни ца”, „Пла ва гроб ни ца ‒ Ви до”, „Ви до 
у су мрак”, тро хеј ски два на е сте рац, ам фи бра шки два на е сте рац, 
От кри ве ње, Ми лу тин Бо јић, Иван В. Ла лић, Ми ло сав Те шић

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.
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... 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 Твор ца.

Ми ло сав Те шић, „Ви до, у су мрак”

На сто го ди шњи цу по чет ка про бо ја Со лун ског фрон та Ми ло
сав Те шић је у Кул тур ном до дат ку По ли ти ке (15. сеп тем бар 2018, 
стр. 6) об ја вио по е му „Пла ва гроб ни ца – Ви до .ˮ По е ма је од мах 
до шла на ме сто ко је јој при па да ка ко у са вре ме ном пе снич ком 
тре нут ку, та ко и у ду хов ној вер ти ка ли срп ске по е зи је и кул ту ре. 
Пр ви чи та о ци и пр ви слу ша о ци ау то ро вог чи та ња1 од мах су пре
по зна ли ње ну ле по ту, про же тост све тлих ро до љу би вих осе ћа ња 
сен ком ме лан хо лич не осе ћај но сти и по све ће нич ки при зив дво ји
це пе сни ко вих ве ли ких прет ход ни ка, Ми лу ти на Бо ји ћа и Ива на 
В. Ла ли ћа. По е ма је по том об ја вље на у збир ци При вид кру га и 
про пра ће на је, по већ уста ље ном пе сни ко вом оби ча ју, од ре ђе ним 
на по ме на ма да тим у „Гло са ру” на кра ју књи ге.2 

Из у зе тан је слу чај у срп ској по е зи ји да јед на по е ма, већ одав
но ка но ни зо ва на и по твр ђе на књи жев ним и кул тур ним пам ће њем, 
под стак не на ста нак дру ге две, а да све три од мах по на стан ку бу ду 
пре по зна те као ван ред не и као ре пре зен тан ти пе ва ња о Пр вом 
свет ском ра ту, ње го вих те мат скомо тив ских окви ра и по ру ка које 
не за ста ју пред гра ни ца ма књи жев но сти и кул ту ре. „Пла ва гроб
ни цаˮ Ми лу ти на Бо ји ћа (1917) на ста ви ла се у „Пла вој гроб ни циˮ 
Ива на В. Ла ли ћа (1985–1989) и, са да, у „Пла вој гроб ни ци – Ви доˮ 
Ми ло са ва Те ши ћа (2018) – зај ме ћи им свој на слов, сти хов ностро
фич ну ор га ни за ци ју, те мат скомо тив ски са др жај и ево ка тив ни тон. 
А опет, све три по е ме су не по но вљи ве, ис пе ва не у нај ду бљој са гла
сно сти са по е ти ка ма сво јих ау то ра и иду у са ме пе снич ке вр хо ве 
срп ске књи жев но сти. То је би ло мо гу ће јер је реч о три ве ли ка 
срп ска пе сни ка, код ко јих се из у зет но пе снич ко уме ће укр сти ло 
са сна жним осе ћа њем кул тур ног па три о ти зма.

Го то во су бес пре кор но из ве де ни за ми сао и ар хи тек ту ра Бо
ји ће ве „Пла ве гроб ни це ,ˮ по себ но ако зна мо да jе то де ло мла дог 
и уми ру ћег пе сни ка, ко ји се, за јед но са сво јом вој ском, по ли тич ком 
и кул тур ном ели том, на шао у из гнан ству. Ис пе ва на је у че тр на ест 
ка тре на, од ко јих су де сет у тро хеј ским два на е стер ци ма, а че ти ри 

1 Ви де ти нпр., https://www.rts.rs/pa ge/ra dio/ci /story/28/ra diobe o grad2/3557955 
/po e zi jauzi vove cemi lo sa vate si ca.html; од 48.40

2 Ми ло сав Те шић, При вид кру га, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2019, 
69‒73; На по ме не и об ја шње ња уз по е му 113‒117.
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дру ге стро фе, две оквир не и две пра вил но рас по ре ђе не уну тар 
пе сме (са чу ве ним по чет ним сти хо ви ма „Стој те, га ли је цар ске! 
Спу тај те кр ме моћ не, / Га зи те ти хим хо дом! / Опе ло гор до др жим 
у до ба је зе ноћ не / Над овом све том во домˮ) из гра ђе не су од јамп
ских сед ме ра ца, с тим што су они у пр вом и тре ћем сти ху удво је ни. 
Ње го ва „Пла ва гроб ни цаˮ де це ни ја ма је би ла сим бол ал бан ске 
гол го те, а мо жда уз Ди со ву „Ме ђу сво ји маˮ и је ди на ши ре зна на 
пе сма на ших ве ли ких пе сни ка о Пр вом свет ском ра ту. Пе снич ки 
су бјект Бо ји ће ве пе сме са вре ме ник је тре нут ка о ко јем пе ва и са
бо рац жр та ва са хра ње них на дну мо ра. Њи хо во жр тво ва ње он 
са гле да ва као еп ску дра му сво га на ро да и опре де ље ње за смрт као 
вр ху нац етич ке до след но сти и ле по те. Стра хо та до жи вље ног и ви
ђе ног „при си ли лаˮ је пе сни ка да ту ви дљи вуне ви дљи ву пла ву гроб
ни цу („у та ла са сен ци / из међ’ не дра зе мље и не бе ског сво даˮ) пре
не се у бу дућ ност, као бит ну тач ку ни ка да не пре ки ну тог пам ће ња 
за јед ни це. На де лу је Бо ји ће ва апо те о за жр тво ва њу и стра да њи ма 
сво јих са вре ме ни ка угра ђе ним у исто риј ски сми сао тра ја ња срп
ског на ро да. Тек ти ме не за ми сли ва ко лек тив на пат ња мо же да стек
не оправ да ње, а ужас се пре то чи у хим ну. Оту да и ве ли ке ре чи 
ко је пе сник ко ри сти ка да се обра ћа па лим рат ни ци ма: „Про ме те ји 
на де ,ˮ „апо сто ли ја да ,ˮ „стра шна епо пе ја ,ˮ „ко лев ка ће би ти бај ке 
за вре ме на ,ˮ „по ве сни ца ,ˮ „све та во даˮ и та ко ре дом. Њен ком по
зи циј ски склоп, вер си фи ка циј ско уме ће, све ча ни тон и ре тор ски 
за мах учи ни ли су да је по вест о жр тво ва њу чи та вог јед ног по ко
ле ња, као за лог не рас ки ди ве ве зе пре да ка и по то ма ка („И до ћи ће 
но ва и ве ли ка сме на / Да дом сја ја ства ра на го ми ли ра каˮ), ду го 
иси ја ва ла уми ру ју ћу по ру ку со лун ским рат ни ци ма („И да мр твих 
чу ју хук бор бе не ла ве, / Ка ко вру ћим кљу чем крв пе ну ша њи на / 
У де ци што клик ћу под окри љем сла ве”), али би ла и ви ше не го 
пе снич ки по зив бу ду ћим на ра шта ји ма на по твр ду раз ло га и сми
сла жр тво ва ња (да: „Ов де из над оца по кој го спо да ри, / Та мо из над 
си на по ве сни ца би ва”). 

„Пла ва гроб ни цаˮ је по том, де це ни ја ма, би ла ху де сре ће. Уме
сто да бу де „по ве сни ца за вре ме на ,ˮ по сле оба свет ска ра та по ти
ски ва на је из на шег кул тур ног и обра зов ног си сте ма, го то во са 
истим раз ло зи ма. Ка да се кра јем про шлог ве ка ко нач но вра ти ла 
на ма, и ми њој, би ла су нео п ход на но ва чи та ња и раз у ме ва ња за
вет не Бо ји ће ве пе сме. Не са мо хра бро не го и по е тич ки иза зов но, 
Иван В. Ла лић је се дам де це ни ја ка сни је стао пред Бо ји ће ву пе сму. 
Тре ба ло се оду жи ти прет ход ној по е ми, су о чи ти је са но вим вре
ме ном на де лу и ис пе ва ти сво ју пе сму. Он је, го то во у пот пу но сти, 
по но вио сти хов ностро фич ку ор га ни за ци ју Бо ји ће ве пе сме. Пред 
пе снич ким су бјек том Ла ли ће ве „Пла ве гроб ни це ,ˮ док бо ра ви у 
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про сто ри ма Бо ји ће ве пе сме, да кле, у истом пеј за жу, али са се дам 
де це ни ја ду гим исто риј ским и пе снич ким пам ће њем, ја вља се сна
жно осе ћа ње из не ве ре но сти и ми сао о не ис пу ње ном за да ном обећа
њу. По сле ге не ра циј ских и вре мен ских про ве ра, као и не из ве сности 
ко ја сти же из бу дућ но сти, са вре ме ни пе сник у се би по на вља и ко
мен та ри ше по зна те сти хо ве: пр ва два сти ха су че сто Бо ји ће ва, а 
дру га два Ла ли ће ва („Са хра ње ни ту су не ка да шњи вен ци / И про
ла зна ра дост це лог јед ног ро да... / Са мо да уну ци у њи хо вој сен ци 
/ Кр ва ре због истог, не до хват ног пло даˮ). Уме сто про ме тејâ и апо
столâ, ов де су на де лу Си зиф и Тан тал: „За то се ту Си зиф са Танта
лом гр ли .ˮ Ни пеј заж ни је ви ше исти. Оно што Ла лић ви ди са свим 
је де са кра ли зо ва но и у пот пу ном не скла ду с ње го вим кул тур ним 
пам ће њем. Уме сто за ди вље не при ро де и ве ли чан стве них га ли ја 
цар ских, по глед му от кри ва ба нал не зна ке рав но ду шне ци ви лиза
ци је ко ја по ни шта ва пам ће ње: про фа ну и пр ља ву во ду, пре се че ну 
бра здом тек про ма клог те рет ног бро да – те гља ча („Ис под во де, 
ме ни све те, ко јом плу та / Пе на од тра јек та ко ји коп ну хр ли, / На
ран чи на ко ра, мр ља од ма зу таˮ). 

Док је Бо јић пе вао ко ли ко у име стра дал ног по ко ле ња, то ли
ко, и још ви ше, у име ко лек тив ног ду ха на ци је, над вре ме ног и натпо
ко лењ ског, Ла лић је у крф ској ту ри стич кој вре ви на из глед сам. 
Али са мо на из глед: пе сник је ви ше пу та до ка зао (по чев од пе са ма 
„Пре ци ,ˮ „Опе ло за се дам сто ти на из цр кве у Гли ни ,ˮ „Зар ђа ла 
игла ,ˮ „Ме ли саˮ до „Вој нич ког гро бља ,ˮ ове пе сме и Че ти ри ка но на) 
да пре дач ки гла со ви ни су мр тви гла со ви и да „Ја, је дан, но сим их 
у се би .ˮ Са њим су би ли и те 1985. го ди не над крф ском во дом. Са
зна ња до ко јих до ла зи ‒ и ко ја су иден тич на ње го вом емо ци о нал
ном до жи вља ју – сло же на су и про ти ву реч на: кре ћу се од оча ја ња 
због из не ве ре ног жр тво ва ња це лог јед ног по ко ле ња до те жње да 
пре ци ма до шап не уми ру ју ћу по ру ку („ипак мир но по чи вај те ,ˮ с 
на гла ском на пр вој ре чи ипак, то јест упр кос све му што се де си ло 
по сле ва шег не стан ка). Вар љи ви и ба нал ни мор ски при зор не може 
да пре ки не ве зу из ме ђу пре да ка и по то ма ка, ни ти да по ни шти ва
жност са мог жр тво ва ња, већ, на про тив, из о штра ва пам ће ње. Ратни
ци на дну мо ра и њи хов по то мак су, упр кос све му – ипак, јер крв 
ни је во да, по го то во ни је та обе све ће на во да са ко ром и те гља чи ма 
– не рас ки ди во по ве за ни за јед нич ком при пад но шћу ис тој исто ри ји 
и кул ту ри.

Ако је Ла ли ћу би ла по треб на сме лост за ства ра ње ње го ве 
по е ме, он да је Те ши ћу пи са ње „Пла ве гроб ни це – Ви даˮ пред ста
вља ло дво стру ки иза зов и тра жи ло је дво стру ку хра брост. По сле 
пр ве и дру ге по е ме би ло је нео п ход но да но ва пе сма за др жи од ре
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ђе на бит на њи хо ва свој ства, али и да се учи ни од ре ђе ни сти хов но
стро фич ни и мо тив ски ис ко рак. И Те шић га је учи нио. Пе сма се 
ов де до но си у це ло сти. У њој је пе сник из вр шио не ко лико сит них 
из ме на у од но су на пр во и дру го об ја вљи ва ње:

Да опро сте Се ни и Го спод с ви си на:
У Тач ка ма Три ма име на су ина...

Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске
ни чам ци, ни бар ке, већ гра бе и ју ре –
у гро зни ци лу дој ту ри стич ке фар се –
у шкољ ке ужит ка и чараван ту ре.

Оке ан не бе са, из Ко ре на зра чан,
на ру бу је тре на да рас пук не бре скву,
а Стре лац не ви дљив – смр то но сно та чан –
у ре ги стар хва та тре нут ке у бле ску.

Рас по лу ти Твар се у све тло сној три ни,
а сун цо крет гра не са во де ног дла на –
те пре тво ри ста ње што зри у там ни ни
у чи ту љу ши ру од лет ње га да на.

Над мра мо ром мо ра цвет ту ге је зем ске:
... из Та ко ва Стан ко... и Је врем из Тма ве...
из Дра ги ња Ја ков... и Мо мир из Тем ске...
Ку ку ру зи је дре – а шљи ве се пла ве.

... 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.

... Из Ро га че Жив ко... из Бо бо ве Гво зден...
Бре ме нит је реч ник тог спо ме на бит ног!
... Из Бо жур ње Ко ста... из Кре ма на Обрен...
и Стој ко вић Бо шко из По то ка Жит ног...

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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... Из Сиб ни це Фи лип... из Зла то ва Сте ван...
Низ Чи тан ку гор ку, док ми ри ше смо ла
уз пљу сак са Кр фа и Оче наш пе ван:
... Беò град... и При зрен... Ниш... Ша бац... То по ла...

Ту ли ва де, пла ве од рас цва лог звон ца,
оно стра но сто је, у сја ју – да ле ке:
... из Жу ков ца Бран ко... Си ме ун из Гво сца...
и Ра ко вић Па вле из Ста ни не Ре ке...

Где Очај ник је дан са Дру гим се гр ли,
рас па ме ћен цвр чак јар зра че ња ср че
и жур ба ма е страл, а ва здух се мр ви
док сте жу се гр ла и су зе се зрн че.

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.

То Храм је та јан ства, где брат је 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.

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.

... Из До бра че Ог њан... из Ко ла ра Пет ко...
из Гроц ке је Мла ден... из Гр ки ње Три фун...
из Гр чи ћа Мар ко... из Дев че је Цвет ко...
а та мо да ле ко не жу ти се ли мун.

Ша ре не се ти кве и до зре ва гро жђе,
ко ла ча ре тут ње и ди ше по вра тич:
... из Цр ве ња Јок сим... из Бру са је Ђор ђе...
из Брај ков ца Рај ко... па Ма чу жић Ра дич...

Раз гра нај се, пе смо, ле ко ви та биљ ко,
јер пам ће ње би ва све пли ће и та ње:
... из Ба ри ча Бог дан... из По пов ца Миљ ко...
Ај ду ко вић Влај ко из Ри бар ске Ба ње...
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Где ути че вре ме у шум Веч ног пет ка,
ту пи та њу муч ном рас пар ча се ко ра,
од сло ва до сло ва, од рет ка до рет ка:
Зар ово је за лог за стра да ња ско ра?

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 кој крет њи по при ви ду кру га.

Где пре ста ју ку ће и ви дик се скла ња:
... из Пи ро та Јо сиф... из Дре нов ца Са ва...
из Ужи ца Во јин... Сто јиљ ко из Вра ња...
Ши ро ко је по ље куд не ни че тра ва.

Уз ва пај и хва лу и зов Псал мо пев ца:
... из Ла по ва Ми лић... из Јаг њи ла Иван...
из Бре сни це Пе труш... те Јан ча из Жбев ца...
из Ца ри не Жи ван... до Ми ла на Ми лан...

и ка плар Дра гу тин... кроз стро је ве број не –
уз ди са ње мор ско што хва та се зра ком –
и Сте ван, ка пе тан из До бри ње Гор ње...
и они што ле же под пи та ња зна ком...

У мукосе 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.

Док ћу та ње ра сте у вал што се ба ца:
... из Врд ни ка Јо ван... из Ба њев ца Стан ко...
из Вин че је Ан дреј... а Пе тар из Бла ца...
и Цве јо из Те шња... па све ште ник Ран ко...

Те сна ци су че сти, пу тà ње су уске –
а ли ни ја смр ти ду гач ка и бе ла:
... из Бȍле ча Да мјан... Ми лу тин из Рум ске...
Бур ма со вић Мар ко из Ве ли ког Се ла...

Уз ора ње кре ну жу бо ре ња птич ја:
... из Ра та ра Вељ ко... а Ду шан из Кло ке...
из Ви ро ва Јо ван... те Ја ћим из Лич ја...
и хи ља де дру гих из тми не ду бо ке.
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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.

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.

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.

Сво ју по е му про ду же ног на зи ва и тра ја ња Те шић је ис пе вао 
у два де сет осам ка трен ских стро фа, та ко ђе у два на е стер цу, али 
не у тро хеј ском, не го у ам фи бра шком (ко ји је у пот пу но сти ње гов 
до при нос на шој ме три ци). Ова кав по сту пак и про ду же ње пе сме 
ду бо ко је мо ти ви са но не са мо по тре бом за ис ко ра ком не го ду бљим 
по е тич ким раз ло гом. Нај пре, крф ској Пла вој гроб ни ци и мор ском/
во де ном про сто ру до да то је ка ме но остр во Ви до и Ма у зо леј 
ко стур ни ца са 1.232 ка се те у ко ји ма су по хра ње не ко сти зна них 
рат ни ка (прет ход но са хра ње них на 27 крф ских гро ба ља) и са два 
спо ља шња боч на бун ке ра, са ко сти ма још 1.532 без и ме на рат ни ка. 
Пе ва ње не ста је пред нео бич но шћу и ве ли чан стве но шћу са хра
њи ва ња у пла вој гроб ни ци: стра да ње, у свом ужа су и ве ли чан стве
но сти, би ло је то ли ко да су за ње га би ли го то во не до вољ ни и 
коп не ни и мор ски про сто ри у јон ским во да ма. Те ши ће ва по е ма је 
та ко об у хва ти ла – бар сим бо лич ки и ко ли ко је би ло у ње ној мо ћи 
– све у куп ни срп ски мор скокоп не ни свет мр твих на кра ју ал бан
ске епо пе је и та (све)об у хват ност до след но је спо ве де на од пр ве до 
за вр шне стро фе.

И, дру го: пе сму чи не два са ме р љи ва и мо тив ски пот пу но сли
ве на то ка. Че тр на ест од два де сет осам Те ши ће вих стро фа од го ва
ра ју ду жи ни Бо ји ће ве и Ла ли ће ве пе сме. Ме ђу њи ма су и че ти ри 
стро фе у чи јим се пр вим сти хо ви ма при зи ва ју и ци ти ра ју „га ли је 
цар ске” („Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске”). Те шић ове стро фе 
ни је, као што је био слу чај код ње го вих прет ход ни ка, ме трич ки 
из два јао, не го су и оне ис пе ва не у ам фи бра шком два на е стер цу. 
Ци та ти Бо ји ће вих и Ла ли ће вих сти хо ва, тач ни је сти хов них син таг
ми (пе сник ни је пре у зео ни је дан це ли стих), као и ре ми ни сцен ци ја 
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на нај по пу лар ни ју крф ску (на род ну) пе сму, да ти су кур зи вом, а 
де таљ но су раз ја шње ни и у на по ме на ма.3 

За раз ли ку од Ла ли ће ве и Бо ји ће ве пе сме ко је по чи њу им пера
тив но: „Стој те, га ли је цар ске!”, Те ши ће ва по чи ње опи сом, ко ји није 
емо ци о нал но не у тра лан не го је за сно ван на осе ћа њу из не ве ре ног 
оче ки ва ња: „Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске”. У вре ме ну оме ђе ном 
по вр шним и гро зни ча вим ин те ре си ма, оли че ним у ба нал ном ту
ри стич ком ду ху, су ви шно је за у ста вља ти оно што ста ти не ће:

Не сто је, не ча се ни га ли је цар ске
ни чам ци, ни бар ке, већ гра бе и ју ре –
у гро зни ци лу дој ту ри стич ке фар се –
у шкољ ке ужит ка и чараван ту ре.

Овај по тро шач ки и за ду бље до жи вља је не за ин те ре со ва ни дух, 
ко ји би све да ви ди и до дир не а без же ље да за ста не и раз у ме оно 
што ви ди, већ је у сво јој „Пла вој гроб ни ци” пре по знао Иван В. Ла
лић као бе зна чај но бр бља ње у све том про сто ру („Ту где бес по сле ни 
ту рист сни ма бар ке, / Са слам ним ше ши ром спу ште ним на че ло, 
/ Храм на зи рем, ства ран ис под лет ње вар ке  / Мо ра што тре пе ри док 
шап ћем опе ло, // Шап ћем га у се би, да не бу дем сме шан / У оку 
во ди ча што ру тин ски бр бља / О На у си ка ји, са свим не у ме шан / У 
мо је опе ло и худ удес Ср бља”). Тај дух Те шић ви ди каo знак по су
вра ће ног вре ме на, ко је са сво јим устрој ством про би ја на сва ком 
ме сту на ко јем де лу ју си ле Зла у те жњи да пре у зму и обез ли че свет. 
Па, чак и у тре ну ци ма про же тим Бож јом енер ги јом и ве ге та тив ном 
буј но шћу („Оке ан не бе са, из Ко ре на зра чан, / на ру бу је тре на да 
рас пук не бре скву”), не по су ста ју си ле ко је би све да др же на оку и 
усме ра ва ју („а Стре лац не ви дљив – смр то но сно та чан – / у ре ги стар 
хва та тре нут ке у бле ску”). Уки да ње људ ске ау тен тич но сти и пре
власт при вид ног над ствар ним за сно ва но је на од су ству кул ту ре 
пам ће ња и не свр хо ви том, без раз ло жном убр за њу, без мо гућ но сти 
кре та ња дуж ди ја хро ниј ског ка на ла соп стве не кул ту ре.4

3 Иа ко је реч о сти хо ви ма ко је сва ки обра зо ва ни ји чи та лац по е зи је зна, 
Те шић је сма трао да је ко ри сно да у пот пу но сти раз ја сни сво ја пре у зи ма ња и 
пре о бли ко ва ња. То, с јед не стра не, ука зу је на ње го ву те жњу да чи та о цу омо гу ћи 
да се у пот пу но сти по све ти пе снич ком тек сту, да не тра га за из во ром не го за 
ње го вом но вом уло гом и до дат ним сми слом. С дру ге стра не, ње го ви гло са ри до
би ја ју ши ри обра зов ни ка рак тер: са ци тат ним из во ри ма, лек сич ким и то по ним
ским об ја шње њи ма при зи ва ју се и об на вља ју кул тур ни сло је ви из ко јих по ти чу, 
ства ра ју ћи дра го це ни кон текст, зна ча јан сам по се би, али и за чи та о чев до жи вљај 
радa кул ту ре у пе сни ко вим сти хо ви ма. (Ви ше о при ро ди и уло зи пе сни ко вих 
на по ме на и раз ја шње ња ви де ти у: Јо ва но вић 2018: 142‒146, 192‒193, 266‒267.)

4 „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 кој крет њи по при ви ду кру га”, пева 
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Ка да се у тре ћој стро фи су о чи мо са сли ком пре пу ном све
тло сти над во дом, ко ја по ти ску је ба нал не мор ске при зо ре, пред 
на ма се отва ра ју уну тар њи про сто ри ове по е ме: 

Рас по лу ти Твар се у све тло сној три ни,
а сун цо крет гра не са во де ног дла на –
те пре тво ри ста ње што зри у там ни ни
у чи ту љу ши ру од лет ње га да на.

Ме то ни миј ском упо тре бом ре чи сун цо крет до дат но је по ја
чан, све тло сно по кре нут и ожи вљен, сун чев од сјај на мор ској во ди. 
Али у опи су се на слу ћу је при су ство бо жан ског („Рас по лу ти Твар 
се у све тло сној три ни, / [...] / те пре тво ри ста ње што зри у там ни
ни”), ко јим се пре део уз ди же и као да леб ди у ва зду ху, а сли ка 
сун цо кре та мо же епи фа ниј ски, до пу ште но је и да се та ко раз у ме, 
упу ћи ва ти на за ви чај са хра ње них рат ни ка и њи хо вог по том ка. 
Бо жан ско и епи фа ниј ско пре о бра жа ва ви ђе но у жи во се ћа ње пе снич
ког су бјек та и из јед на ча ва пам ће ње са све тло шћу, а пе ва ње са пам
ће њем. „Чи ту ља ши ра од лет ње га да на” је дан је од сти хо ва ко јим 
по е ма име ну је са му се бе, али све до чи и све тло сну об ја ву оног што 
је, по ти сну то не се ћа њем, пре би ва ло у там ни ни. Од ред ни ца „ши ра” 
ни је усло вље на са мо бро јем рат ни ка ко је мо ра да об у хва ти, не го, 
још ви ше, сна гом све тло сти ко ју иси ја ва. Оба ова мо мен та по твр
ђу ју се, по том, то ком це ле по е ме.

Че тр на ест дру гих стро фа (а оне се са пр ви ма ни жу на из ме
нич но, у сло бод ни јем рас по ре ду: бр. 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 

се у 18. стро фи по е ме. Из ове стро фе по ти че и на слов збир ке у ко јој је по е ма 
об ја вље на. Као и у дру гим Те ши ће вим збир ка ма, и у овој се пе ва о Злу и ква ру 
ко ји су угра ђе ни у са ме осно ве чо ве ко вог по сто ја ња. ‒ Мо жда у овом тре нут ку 
тре ба украт ко усме ри ти па жњу и на ци клус „У сли ци и ре чи”. У де вет ње го вих 
пе са ма пе ва се јед но по су вра ће но ор ве лов сконео ли бе рал но вре ме, са сво јим 
устрој ством и ме ха ни зми ма убр за ног обез ли ча ва ња вред но сти и раз гра ђи ва њем 
сми сла, у ко јем ап со лут но пре ва же оли гар хиј ска свест („А ово је ге сло, ак си ом 
и би ном: / И зве зде по сто је да зве че сит ни ном”). До вољ но је на ве сти са мо на слов
не сти хо ве по је ди них пе са ма, „У функ ци ји све је – а ни шта не ва жи”, „Уз ро бо
те дич не и чар ра чу на ре”, „Да за пла че че стит, бе за злен да цви ли”, „Што јест 
– не по сто ји, што вре ди – не вре ди”, да би се ви де ле основ на сми са о на ли ни ја 
и пе снич ка сли ка све та пред ко јом онај ко ји пе ва осе ћа ужас. „Вред но сти” су 
осу ђе не на крат ко ва же ње и не пре ста но про из во ђе ње но вих, исто та ко крат ко
трај них, у про гра ми ра ној ме диј ској и вир ту ел ној при ро ди на ше га све та, у ко јем 
не сме да бу де про сто ра за се ћа ње: „У сли ци и ре чи, тек се кунд што ва же, / 
ко ма да се зби ља на ша ре не ла же”. Ци клус је ис пе ван у два на е сте рач ким ам фи
бра шким дис ти си ма, ко ји сво јим рит мом као да да ју је дан раз и гра ни тон, а с 
дру ге стра не убр за ва ју пе сму ка ко нач ној по твр ди по су но вра ће ног вре ме на. И 
та ко све до по след њег ди сти ха с не из ве сним од го во ром, без ко јег и ово пе ва ње 
не би има ло сми сла: „А Хо дач по во ди, што хра ни и по ји, / шта пре ска че пр стом 
– а шта ли то бро ји?”
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21, 23, 24 и 25) пе снич ки су по мен рат ни ци ма са хра ње ним у Ма
у зо ле ју ко стур ни ци на Ви ду. Упра во се њи ма по е ма пре о бра жа ва 
„у чи ту љу ши ру од лет ње га да на”. У овим стро фа ма са др жа ни су 
не ки од нај бит ни јих по е тич ких ис ко ра ка Ми ло са ва Те ши ћа у од
но су на ве ли ке прет ход ни ке. Бо ји ћев и Ла ли ћев стра дал нич ки на
ра штај, про ла зна ра дост це лог јед ног ро да, у Те ши ће вој по е ми је, 
баш као у ствар ном по ме ну, по је ди нач но име но ван. У сти хо ви ма 
се, уз пу но пе сни ко во по што ва ње, да ју њи хо ва ствар на име на и 
ме ста из ко јих по ти чу: „... из Ра та ра Вељ ко... а Ду шан из Кло ке... 
/ из Ви ро ва Јо ван... те Ја ћим из Лич ја... / и хи ља де дру гих из тми
не ду бо ке”. У че ти ри сти ха се да ју пу на име на и име на ме ста („и 
Стој ко вић Бо шко из По то ка Жит ног...”, „и Ра ко вић Па вле из Ста
ни не ре ке...”, „Ај ду ко вић Влај ко из Ри бар ске ба ње...”, „Бур ма со вић 
Мар ко из Ве ли ког Се ла”), што до при но си то ме да се све ча ни тон 
до дат но уз ди же.5 У са гла сју са ау тор ским мо том пе сме: „Да опро
сте Се ни и Го спод с ви си на: / У Тач ка ма Три ма име на су ина...”, 
ис пред и/или иза сва ког име на сто је, без из у зет ка, три тач ке у ко
ји ма се чу ва ју сва не по ме ну та зна на и не зна на име на рат ни ка („и 
они што ле же под пи та ња зна ком” [...] „и хи ља де дру гих из тми не 
ду бо ке”) ко ји су мо ра ли, из по е тич ких и ме трич ких раз ло га, да 
оста ну пред сти хо ви ма. Због то га се обе ре чи у син таг ми „Тач ка
ма Три ма” пи шу ве ли ким сло ви ма: њи хо ва оп штост не же ли да 
по ни шти ни јед но вла сти то име и пре зи ме, ни ти да га из о ста ви из 
по ме на. У овим стро фа ма, у три де сет јед ном сти ху, по ми ње се пе
де сет јед но име. Њи ма тре ба до да ти и стих у це ли ни по све ћен 
то по ни ми ма и стих ко ји об ја шња ва мо то пе сме. (Оба сти ха су 
на ве де на у на ред ним па су си ма овог тек ста.)6

5 „Сва име на (из у зев јед ног: из ме трич ких раз ло га име Ан дре ја пре и на че но 
је у Ан дреј) и пре зи ме на у овој пе сми, као и то по ни ми, да ти су у об ли ку у ко јем 
су укле са ни у че о не пло че мер мер них ка се та” (Те шић 2019: 113). У Гло са ру 
Те шић је дао и по дат ке о сва ком од ме ста из ко јих по ти чу рат ни ци по ме ну ти у 
по е ми. Иа ко је чи та лац ре ла тив но ла ко мо гао да се оба ве сти и сам, пе сник то 
ни је ура дио слу чај но: пе снич ка то по ним ска бро ја ни ца се ‒ са свим у ду ху ње го ве 
по е ти ке ‒ по твр ђу је тач ним ге о граф ским од ре ђе њем. Ле по та пе ва ња и го то во 
на уч нич ка пре ци зност да ју по себ ну бо ју Те ши ће вом пе ва њу и је дан су од ње
го вих за штит них зна ко ва.

6 Не по ме ну та име на ина, упр кос ви ше не го очи глед ним по е тич ким и ра
ци о нал ним раз ло зи ма за што не мо гу сва да уђу у пе сму, још од са мог на стан ка 
и об ја вљи ва ња пе сме „Пла ва гроб ни ца – Ви до” по е тич ки су (а сло бод но се мо же 
ре ћи, и лич но) оп се да ла пе сни ка да им се још јед ном вра ти и до дат но до пу ни 
(што је и ина че ње гов чест ства ра лач ки по сту пак). Ко ју го ди ну по сле на стан ка 
и об ја вљи ва ња пе сме, Те шић је до пи сао њен мо то и ис пе вао пе сму „Ви до, у су
мрак”. Сти ху ко ји се на ла зио ис пред по е ме „У Тач ка ма Три ма име на су ина...”, он 
је при до дао још је дан, „Да опро сте Се ни и Го спод с ви си на” (већ укљу чен у овај 
текст): њи ме се на са мо мом по чет ку мо ли тве но пе ва не до вољ ност пе снич ког 
чи на да се у чи ту љи ши рој од лет ње га да на са чу ва сва ко по је ди нач но стра да ње 
и жр тва. Иа ко је реч о по себ ној и по мно го че му за о кру же ној пе сми, „Ви до, у 
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Ни шта ни је пре пу ште но слу ча ју: упо ре до са ме трич ком стро
го шћу (и за хва љу ју ћи њој) оства ру је се и пре се ца ви ше сми са о них 
то ко ва, мај стор ски скло пље них у скла ду са по е ти ком по е ме и 
уло гом ко ју јој је пе сник на ме нио. Нај о чи глед ни ји је онај то по ним
ски. Го то во да ни је из о ста вље но ни јед но од на ших ка рак те ри стич
них име на („...из Врд ни ка Јо ван... из Ба њев ца Стан ко... / ...из Вин че 
је Ан дреј... а Пе тар из Бла ца...”; „из Ца ри на Жи ван... до Ми ла на 
Ми лан...”; „и ка плар Дра гу тин... кроз стро је ве број не – [...] и Сте
ван, ка пе тан из До бри ње Гор ње...”) ни ти ије дан од на ших кра је ва 
и кул тур ноисто риј ских ме ста, укљу чив и на ше ствар не или сим
бо лич ке пре сто ни це („...Бе о град... и При зрен... Ниш... Ша бац... То
по ла...”). Сво је вр сна је то пе снич ка ан тро по ге о гра фи ја, не у по ре ди во 
ду бља од ну жног иден ти фи ко ва ња. У по е ми је та ко ство рен срп
ски ве нац име на и кра је ва, сво је вр сна то по ним ска бро ја ни ца или 
пле те ни ца, у ко јој је по је ди нац не рас ки ди во отаџ бин ски сје ди њен 
ко ли ко са сво јим рат ним дру го ви ма то ли ко и са род ним пре де ли ма, 
од ко јих су се мно ги, тек у ра ту, по пр ви пут одво ји ли. Из сва ког 
сти ха или по лу сти ха про би ја до нас дах људ ске суд би не, о ко јој 
се у пе сми не ка же ни шта ви ше осим да је пре ки ну та у тре ну ци ма 
пу не бол не жуд ње за жи во том и за за ви чај ним пре де ли ма, ко ји су 
оста ли та мо да ле ко. 

То је усло ви ло број на и ви ше стру ко мо ти ви са на пре та па ња 
пе снич ких сли ка (што је још је дан од Те ши ће вих за штит них зна
ко ва) и укр шта ња вре мен ских пла но ва, а по е му обо ји ло сна жном 
ме лан хо ли јом и дра ма ти ком. Пе снич ки су бјект ове по е ме је сте 
са вре ме ни пе сник у тре нут ку и про сто ру ис пред и уну тар Ма у зо
ле јако стур ни це, са сво јим исто риј ским, кул тур ним и пе снич ким 

су мрак” је сте, да се та ко на зо ве, пе смаћер ка: сво је пу но зна че ње до би ја тек на 
под ло зи пе сме „Пла ва гроб ни ца – Ви до”, ко јој се при до да је мо тив ски и по то ну. 
Она тра жи де таљ ну ана ли зу, а на овом ме сту да ју се са мо не ко ли ко нео п ход них 
на по ме на. У ње них че тр на ест стро фа (од го ва ра ју ћих ма у зо леј ским стро фа ма 
основ не пе сме) про ду же но се ли тур гиј ски пе ва ју име на са хра ње них рат ни ка и 
ме ста из ко јих по ти чу („где сва ко се име ли тур гиј ски чу је”) да би се, бар ма ло, 
сма њио про стор не се ћа ња у Тач ка ма Три ма, од но сно: „Да име ник овај из ра сте 
у по јам / о Ва ђе њу бла га из пам ће ња све лог”. Емо ци о нал ноду хов ни до жи вљај 
пе снич ког су бјек та про пу штен је и кон кре ти зо ван у ат мос фе ри лет њег су мра ка 
(„У зре њу је ов де сан Под не бља тав ног”; „Док пе тров ске ли ле по су мра ку па ле”; 
„Над Ср би јом Ме сец”; „Док про ми чу сви ци и ле ти на зо ри”; „Над спу ше ним 
не бом у су мрач ној зо ни”), кроз ко ји иси ја ва ју не из ве сне а сна жне слут ње о Дру
гом Хри сто вом до ла ску, пот пу ном пре о бра жа ју све та и ко нач ној прав ди („Кроз 
Име у Сло ву да осва ну Они / о до ла ску дру гом, што ка зу је књи га // [...] / и оста ли 
што су у треп та ју Твор ца”). Стих „и оста ли што су у треп та ју Твор ца” име ну је 
нај пре све по ме ну те и не по ме ну те из Ко стур ни це на Ви ду, укљу чу ју ћи сво јом 
све о бу хват но шћу и све стра дал ни ке у ал бан ској гол го ти, а са ма сли ка у треп
та ју Твор ца – ко јом се пе сма упе ча тљи во за тва ра – из у зет но је по год на да се на 
њу пре не се и по то ња суд би на срп ских рат ни ка, на стал ној сре до кра ћи из ме ђу 
за бо ра ва и пам ће ња, у тре нут ку ко ји се пе ва њем пре о бра жа ва у веч ност.
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пам ће њем ‒ са све шћу да при зи ва ње и пе ва ње сво јих прет ход ни
ка је сте чин ко ји уве ли ко пре ва зи ла зи по е зи ју и кул ту ру, и да се, 
без пре те ри ва ња, до ти че са мог тра ја ња на ро да ко јем без у слов но 
при па да. Али го то во епи фа ниј ски, он пре у зи ма че жњу рат ни ка 
под ма сли на ма за за ви ча јем и страх да су, чи ни им се, не по врат но 
уда ље ни од ње га. Тре ну так са вре ме ног пе ва ња и крф ска из гна
нич ка че жња да се бу де у сво ме кра ју и ме ђу сво ји ма сто пље ни су 
у је дан глас, исто вре ме но пе сни ков и пре дач ки:

Ту ли ва де, пла ве од рас цва лог звон ца,
оно стра но сто је, у сја ју – да ле ке.

Оно стра но и у сја ју сто је, нај пре, за по гле де рат ни ка с оне 
стра не и из тми не ду бо ке, али, исто вре ме но, и за пре у зе ти по глед 
пе снич ког су бјек та, што у ис тој ме ри и очи глед ни је ва жи и за да
ле ке. Број не опо зи ци је, ов де –та мо, ту ђи на –за ви чај, бли ско –да ле ко, 
ово стра но –о но стра но нео сет но се ус по ста вља ју, тра ју и ме ђу соб
но про жи ма ју, ста па ју ћи се са име ни ма рат ни ка као њи хов про ду
же ни дах, за у ста вљен пре јед ног ве ка, мо жда у тре нут ку ис пу ње ном 
упра во сли ка ма ко је им се са да у по е ми вра ћа ју („Над мра мо ром 
мо ра цвет је ту ге зем ске: / ... из Та ко ва Стан ко... и Је врем из Тма ве... 
/ из Дра ги ња Ја ков... и Мо мир из Тем ске... / Ку ку ру зи је дре – а шљи
ве се пла ве”; „а та мо да ле ко не жу ти се ли мун”; „Ша ре не се ти кве 
и до зре ва гро жђе, / ко ла ча ре тут ње и ди ше по вра тич: / ... из Цр ве
ња Јок сим... из Бру са је Ђор ђе... / из Брај ков ца Рај ко... па Ма чу жић 
Ра дич...”; „Уз ора ње кре ну жу бо ре ња птич ја: / ...из Ра та ра Вељ ко... 
а Ду шан из Кло ке”). Бар на тре ну так, ка ме ни пре део са ма сли на ма 
пре о бра жа ва се у за ви чај не ли ва де, ви но гра де и воћ ња ке, а из бра
зда на мор ска пу чи на ожи вљу је јед но дру го и при сни је ора ње, у 
свом пу ном сли ков нови зу ел ном си не сте зиј ском до жи вља ју и ту
ђи ном очи шће но од се љач ке му ке.7 

Не мо же се до вољ но на гла си ти пе снич ка, го то во ма те ма тич
ка пре ци зност Те ши ће вих сти хо ва. Они су, ка рак те ри стич но за 
ње га, ви ше слој не и пе снич ке сли ке, емо ци о нал но и ми са о но сна жно 
обо је не, али су ве о ма че сто и пе снич ке ло зин ке. Упр кос сво јој 
са же то сти и склуп ча но сти, стих нам ну ди ви ше мо гу ћих пра ва ца 
раз у ме ва ња, ко ји се не ис кљу чу ју, не го се ме ђу соб но сна же и до

7 Упра во овим сво јим то ком „Пла ва гроб ни ца – Ви до” при зи ва две ан то
ло гиј ске пе сме о истом пе ри о ду, „Пан те ли ју” Ста ни сла ва Ви на ве ра и „Ме ђу 
сво ји ма” Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, а са же тим сли ка ма род них пре де ла, 
име ни ма ме ста и за ви чај ног би ља, она је сте и ве ли ка хим на Ср би ји и при дру
жу је се, уз све услов но сти и раз ли ке, ве ли ким отаџ бин ским по е ма ма као што 
су „Ср би ја” Оска ра Да ви ча, „Ср би ја је ве ли ка тај на” Де сан ке Мак си мо вић, „Ноћ 
пред по ла зак” Та на си ја Мла де но ви ћа и „1804” Ива на В. Ла ли ћа. 
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пу њу ју, али су увек у пу ном са гла сју са пе смом у ко јој се на ла зе. 
Ов де су из дво је на два та ква ме ста.

Че твр та стро фа у пе сми, већ у це ли ни на ве де на, по чи ње сти
хом „Над мра мо ром мо ра цвет је ту ге зем ске”, ко ји нас, по том, не 
на пу шта до кра ја по е ме. Њи ме се, нај пре, име ну је по глед пе снич
ког су бјек та и ње гов емо ци о нал ни од нос пре ма оно ме што ви ди: 
про стор по е ме и обе гроб ни це у ње му. При то ме, мра мор мо ра рет ко 
је ус пе ла, ко ли ко нео че ки ва на, то ли ко и на до хват ру ке, ме то ни миј
ска сли ка пла ве гроб ни це, а ту га зем ска је, мо же би ти, опет ме то
ни миј ско, име но ва ње рат ни ка у ма у зо ле ју, али у из ра зу цвет туге 
је зем ске и кон кре ти зо ва ни дах њи хо ве оно стра не че жње. На то 
нас упу ћу је и за вр шни стих: „Ку ку ру зи је дре – а шљи ве се пла ве”, 
пр ви од оних ко ји ма се при зи ва и сла ви за ви чај ни про стор. И ту 
ни је крај, јер све у по е ми ко ли ко при па да про сто ру и ње го вом пам
ће њу, то ли ко, исто вре ме но, је сте и опред ме ће на емо ци ја оно га ко ји 
пе ва: ту га зем ска име ну је и ње гов до жи вљај пред спо менко стур
ни цом у ко јем је, чи ни се, са др жа на и свест о ну жно сти по е тич ке 
до пу не сво јих прет ход ни ка и етич ка ди мен зи ја Те ши ће вог пе снич
ког чи на: ве ли чан стве ност са хра њи ва ња у мор ским ду би на ма не 
би сме ла да по ти сне ве ли чи ну жр тве оних ко ји су за у век оста ли 
на коп ну. За то већ на ред ним сти хом и за по чи ње по мен. Ме ђу тим, 
ова ква или дру га чи ја чи та ња овог сти ха мо гу да до при не су сло же
ни јем чи та лач ком до жи вља ју и раз у ме ва њу, али не мо гу ни ка да 
у пот пу но сти да об ја сне ње го ву ле по ту и све што иси ја ва из ње га. 
Стих „Над мра мо ром мо ра цвет је ту ге зем ске” је дан је од ср жних 
сти хо ва и ове по е ме, а мо гао би, та ко ђе, са до брим раз ло зи ма да 
сто ји и као мо то ис пред ње.

И дру ги при мер. Ка да у дру гом де лу пе сме про чи та мо: „Те
сна ци су че сти, пу тà ње су уске – / а ли ни ја смр ти ду гач ка и бе ла”, 
у чи та лач кој све сти се од мах оцр та сли ка ви ју га ве ко ло не срп ских 
рат ни ка ка ко се про вла чи кроз ал бан ске гу ду ре и ле лу ја на сне жним 
ста за ма из над ам би са, али се, исто вре ме но, пој ми и као сим бо ли
зо ва на пу та ња на ших лу та ња и не сна ла же ња, по себ но у прет ход
ном и овом ве ку. 

Јед но од бит них свој ста ва Те ши ће ве по е зи је је сте при су ство 
сна жног ме та по ет ског то ка у го то во сва кој пе сми, чак не за ви сно од 
те ме и мо ти ва. У по е ми ко ја се ро ди ла из два ве ли чан стве на класич
на оства ре ња срп ске по е зи је, пе ва ње о пе ва њу ну жно је угра ђе но у 
ње не осно ве и је дан је од све про жи ма ју ћих то ко ва. „Бре ме нит је 
реч ник тог спо ме на бит ног” ре ћи ће Ми ло сав Те шић у 6. стро фи, 
пре ки да ју ћи тек на тре ну так по мен у њој („... Из Ро га че Жив ко... 
из Бо бо ве Гво зден... / Бре ме нит је реч ник тог спо ме на бит ног! / 
... Из Бо жур ње Ко ста... из Кре ма на Обрен... / и Стој ко вић Бо шко из 
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По то ка Жит ног...”). Бре ме нит, јер се из ње га све ра ђа: дах жи во та 
стра дал них рат ни ка, њи хов за ви чај, све оно што су они до не ли са 
со бом и спо мен ко ји пре ла зи у по е му.

Али по мен и пе ва ње на јед ном од нај све ти јих ме ста срп ске 
исто ри је и по е зи је ни је, ни ти мо же да бу де, тек по је ди нач но се ћа
ње, не го је пу ни тре ну так су о ча ва ња са оним што смо би ли и што 
ви ше ни смо, а што би смо мо ра ли да бу де мо:

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.

То Храм је та јан ства, где брат је 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.

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.

Те ши ће ви сти хо ви и сли ке го то во то ком це ле по е ме име ну ју 
од су ство на шег исто риј ског и кул тур ног пам ће ња, али и сна жну 
по тре бу да се оно при зо ве и на ста ви. Та уло га је упра во на ме ње на 
по е зи ји и ње ној мо ћи да се су прот ста вља за бо ра ву у обез ли че ној 
са да шњо сти („Раз гра нај се, пе смо, ле ко ви та биљ ко, / јер пам ће ње 
би ва све пли ће и та ње”; од но сно: „да очу ва жар се / кад поч не опе
ло – а кло не ек ста за”). Је ван ђе о ски, исто риј ски и пе снич ки мо ти
ви, ја сно на зна че ни у под тек сту ових сти хо ва и це ле пе сме, је су 
упра во при лог очу ва њу жа ра и ус по ста вља њу је дин стве ног стру
ја ња из ме ђу пре дач ког и бу ду ћег. При зи ва ње прет ход ни ка, кроз 
суп тил не ци та те, али и не по сред ним име но ва њем („тек по ме не још 
се што Бо јић већ ка за / а об но ви Ла лић”), ни је са мо ве ли ка по хва ла 
њи хо вом пе ва њу не го и сво је вр сно вра ћа ње соп стве ног пе снич ког 
ду га. 

Исто вре ме но, по е ма „Пла ва гроб ни ца – Ви до” пе ва је дан хе
рој ски и сто ич ки од нос из ме ђу по је ди нач не суд би не и од бра не ко
лек тив ног по сто ја ња, она кав ка кав зна мо из на ше еп ске по е зи је 
или Ра ки ће вог ко сов ског ци клу са („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 
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умре да оп ста не вр ста: / јер пре чи це не ма до Не бе ског бро да”). 
Не ма отаџ бин ског спа се ња без лич ног уло га и опре де ље ња да се 
не од сту пи у тре ну ци ма ка да пој ми мо да је угро же но све оно што 
нас од ре ђу је. Још јед ном је на де лу ле ко ви та моћ по е зи је, ко ју је 
Те шић не слу чај но упо ре дио са биљ ком, и ње но свој ство да нас, 
бре ме ни тим пе ва њем у бит ном про сто ру, при зо ве се би („То Храм 
је та јан ства, где брат је 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”).

Ми ло сав Те шић пе ва о све том про сто ру из обе све ће ног про
сто ра и вре ме на. Оту да се та, чак и фи зич ка не ла го да пе снич ког 
су бјек та и ње го ва не пре ста на упи та ност над на шом ко лек тив ном 
суд би ном, пред о дре ђе ном на веч но стра да ње:

Где ути че вре ме у шум Веч ног пет ка,
ту пи та њу муч ном рас пар ча се ко ра,
од сло ва до сло ва, од рет ка до рет ка:
Зар ово је за лог за стра да ња ско ра?

На ве де ни сти хо ви из раз су те ско бе и стреп ње оно га ко ји пева, 
али су исто вре ме но ди на мич на сли ка са ме по е ме у тре нут ку на
ста ја ња и уоб ли ча ва ња („ту пи та њу муч ном рас пар ча се ко ра, / од 
сло ва до сло ва, од рет ка до рет ка”). У пи та ње муч но ста ло је мно
го шта, по чев од не ла го де и уз не ми ре но сти оно га ко ји пе ва, док 
је пу ца ње ко ре чин осло ба ђа ња пе ва њем („од сло ва до сло ва, од 
рет ка до рет ка”).8

За вр шне три стро фе су пе ва ња ка тар зич ног от кро вењ ског 
тре нут ка пе снич ког су бјек та и са ме пе сме у ча су у ко јем су се 
укр сти ле све ње не сми са о не ли ни је: 

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.

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.

8 Упо ре ди ти овај Те ши ћев стих са сти хом Ива на В. Ла ли ћа у „Пла вој гроб
ни ци”: „Ми сао јед ну гор ку хо ћу да раз о бру чим”. „Ми сао гор ка” исто знач на је 
Те ши ће вом „пи та њу муч ном”, а исто се мо же ре ћи за „рас пар ча се ко ра” и „да 
раз о бру чим”.
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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.

У емо ци о нал ноин те лек ту ал ном оба сја њу („Кад про ра ди срце 
и ум се рас цве та”), у тре нут ку, те ши ћев ски ре че но, ко ји не ма це ну, 
пе снич ки су бјект се осло ба ђа гор чи не и ску че но сти („гор чи на се 
сро же и пук не те ско ба”). То је, ме ђу тим, и тре ну так у ко јем ‒ као 
на чу де сним сли ка ма Ми ли ћа од Ма чве ‒ ко сти из мер мер них ка
се та, бун ке ра и мор ских ду би на, из гроб ни це Пла ве и Костма у
зо ле ја, по ста ју све те мо шти, а по лу за бо ра вље ни стра дал ни ци се 
уз ди жу у „за ви чај Но ви”, у Не бе ски Је ру са лим („кад отво ри Го спод 
От кро вењ ску ре ку”) и пре о бра жа ва ју у све ти те ље. Пут је то из 
цр ни ла ка Све тло сти, од не се ћа ња ка пам ће њу, од те ско бе ка спо
ко ју, од исто риј ског уде са до уо ча ва ња трај ног сми сла стра да ња 
‒ ко ји за јед но пре ла зе рат ни ци и њи хов пе сник. У оба сја њу не бе
ске све тло сти и за хвал но сти ус по ста вље но је пу но је дин ство из ме
ђу по том ка и пре да ка, и пре вла да на, ла ли ћев ски ре че но, ста ти ка 
смет њи. Пе сма из пе снич ког опе ла и по ме на пре ла зи у пе снич ку 
ли тур ги ју, у пе ва ње не из ве сне, али пу не на де у лич но и ко лек тив но 
спа се ње. 

Од по ја ве Ла ли ће ве и, са да, Те ши ће ве по е ме, на ше три „Пла
ве гроб ни це” не раз лу чи во су по ве за не и тра же упо ред но чи та ње 
и раз у ме ва ње. Ме ђу соб но са ме ре не, оне су дра го це не не са мо за 
са гле да ва ње раз вој ног пу та срп ске по е зи је о Пр вом свет ском ра ту 
и на шег пе снич ког раз во ја уоп ште не го и за про ми шља ња уде сног 
хо да срп ске исто ри је. Оно што је уми ру ћи пе сник слу тио над крф
ским во да ма, на ста ви ли су мо дер ни пе сни ци се дам и де сет де це
ни ја ка сни је, не без ме лан хо ли је и гор чи не, али са истим отаџ бин
ским осе ћа њем не пре ки ну те по ве сти.
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