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Факул тет за кул ту ру и меди је 

Мега тренд уни вер зи тет 
Бео град

ПЕСНИК ВЕЛИ КОГ РАТА МИЛУ ТИН БОЈИЋ 
– Пое зи ја бола и поно са –

Саже так: Први свет ски рат пред ста вља гра нич ни моме нат епо ха у 
кул тур ној и поли тич кој исто ри ји Евро пе, а Срби ја је у њему има ла јед ну 
од кључ них уло га. О Вели ком рату оста ла су број на све до чан ства, фак то-
граф ска и умет нич ка, а књи жев на дела инспи ри са на овим пре лом ним дога-
ђа јем свет ске исто ри је, још увек нису до кра ја истра же на. Јед но од умет-
нич ки, али и исто риј ски нај вред ни јих све до че ња епо хе нала зи се у пое зи ји 
срп ског песни ка Милу ти на Боји ћа, јед ног од нај та лен то ва ни јих пред рат-
них модер ни ста, ауто ра хим нич не „Пла ве гроб ни це” и збир ке песа ма које 
су наста ја ле при ли ком повла че ња пре ко Алба ни је и током изгнан ства на 
Крфу. „Песме бола и поно са”, обја вље не у Солу ну непо сред но пред песни ко ву 
смрт, пред ста вља ју тако поет ски тран спо но ва ну и фило зоф ски субли ми-
са ну суму исто риј ског иску ства целог јед ног наро да који се вољом исто риј-
ских и суд бин ских око ло но сти нашао у сре ди шту четво ро го ди шње епо пе је 
библиј ских раз ме ра. 

Кључ не речи: ВЕЛИ КИ РАТ, МИЛУ ТИН БОЈИЋ, „ПЕСМЕ БОЛА И 
ПО НО СА”, ИСТО РИЈ СКА СВЕСТ, „ПЛА ВА ГРОБ НИ ЦА”, КЊИ ЖЕВ НОСТ.

* Контакт: mradonic@megatrend.edu.rs
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Увод

Однос исто ри је и књи жев но сти је сло жен, више зна чан и више сме ран 
про цес који изми че дефи ни ци ја ма и конач ним оце на ма, док исто вре ме-
но пру жа могућ ност пло до но сних ком па ра тив них истра жи ва ња два ју 
дис кур са. Први свет ски рат пред ста вља сва ка ко иза зов и за дру ге науч не 
дисци пли не, али пред исто ри о гра фи јом и књи жев ном исто ри јом изно ва 
се отва ра ју број на пита ња која тра же пре ци зне одго во ре, а још увек нео-
до вољ но истра же на гра ђа нерет ко зах те ва упо ред на истра жи ва ња два ју 
дисци пли на. Вели ки рат је несум њи во гра нич ни моме нат епо ха кул тур-
не и поли тич ке исто ри је Евро пе, а Срби ја је у овој тра гич ној епо пе ји била 
један од кључ них акте ра. У вре ме када се гото во цела држав на, вој на и 
кул тур на ели та Срби је нала зи са сво јом вој ском у изгнан ству, срп ски 
писци и песни ци оста вља ју у сво јим дели ма неиз бри си ва све до че ња о 
епо пе ји библиј ских раз ме ра чији су уче сни ци и све до ци, дају ћи јој лич-
ни тон, про го ва ра ју ћи гла со ви ма непо зна тих вој ни ка, живих и мртвих, 
пева ју ћи о пат ња ма, радо сти ма, нада ма и стра хо ви ма. Без све до че ња 
књи жев но сти, исто ри ја Вели ког рата оста ла би лише на инди ви ду ал не, 
лич не, људ ске димен зи је рат не дра ме која се узди же до уни вер зал ног 
зна че ња и зра че ња и оста је жива кроз веко ве.

Први свет ски рат дола зи у вре ме успо на и пуног про цва та писа ца 
модер ни ста у срп ској књи жев но сти, а крај тог „малог злат ног века”, како 
се често нази ва у нашој књи жев ној исто ри ји, сим бо лич ки озна ча ва 1917, 
када у рату губи мо Диса и Боји ћа1. Срп ску књи жев ност у пери о ду од 1914. 
до 1918 годи не пред ста вља хете ро ген, недо вољ но истра жен и неси сте ма-
ти зо ван кор пус дела, а чине га, поред дела наших истак ну тих писа ца и 
тек сто ви непо зна тих писа ца, наста ја ли на фрон ту, у изгнан ству и еми-
гра ци ји, у бол ни ца ма на Крфу и Бизер ти, обја вљи ва ни у нашим часо-
пи си ма тог пери о да,2 често наив ног тона и неве штог изра за, али пуни 
1 У предговору првог издања Антологије српског песништва од 13. до 20.века, о пери-

оду модерне у српској поезији Миодраг Павловић бележи: „Почетак века, дакле 
перидо од 1900. до условно узете 1917, када су у рату нестали Дис и Бојић, предста-
вља један мали златан век наше поезије. То је време највишег просека наше језичке 
писмености, време највеће концентрације песника трајније и трајне вредности. (...) 
Мешавина парнаса и симболизма у Дучића даје печат целом периоду, који почиње 
доста космополитски, да би пред крај добио јачу националну обојеност (Ракић, В. 
Петровић. Бојић, Дис).” (Павловић, 2010: 37)

2 За време Великог рата наше периодичне публикације излазиле су у Србији, Грчкој, 
Француској и Хрватској и представљају драгоцен извор аутентичних историјских, 
војних, документарних и књижевних сведочанстава о овом значајном периоду: Срп-
ске новине, Београд, Ниш 1914–1916; Српске новине, Крф 1917–1918; Забавник, додатак 
Српских новина, Крф, 1917–1918; Летопис Матице српске 1914; Дело, Београд, Ниш, 
1914–1915; Књижевни југ, Загреб 1918–1919; Ратни дневник,Крагујевац 1915, 1917, 
1918;Југословенски гласник, Ниш, 1915; Гласник југословенске омладине, Париз, 1917–
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чистог патри от ског осе ћа ња или ностал гич не чежње за зави ча јем и бли-
жњи ма. Уз дела наших вели ких писа ца, они чине неза о би ла зно све до-
чан ство и доку мент о непо сред ном рат ном иску ству и дожи вља ју дра ма-
тич них дога ђа ја кроз при зму лич ног, субјек тив ног иску ства.

Већи на зна чај них срп ских писа ца тог вре ме на уче ство ва ла је у Вели-
ком рату, било као вој ни ци на фрон ту или као циви ли који пре ла зе Алба-
ни ју, или губе сво је нај бли же и домо ве у рат ном вихо ру – Ста ни слав Вина-
вер, Бра ни слав Нушић, Сима Пан ду ро вић, Милу тин Уско ко вић, Бора 
Стан ко вић, Иси до ра Секу лић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, Милу тин Бојић, 
Тодор Маној ло вић, Раст ко Петро вић, Дра ги ша Васић, Ста ни слав Кра ков, 
Сте ван Јако вље вић, Раде Дра и нац, Иво Вој но вић, Милош Црњан ски, Иво 
Андрић, Душан Васи љев. Сво ја иску ства пре то чи ли су у књи жев на дела 
која поред естет ске, умет нич ке димен зи је, пред ста вља ју трај на све до-
чан ства о вре ме ну библиј ских раз ме ра кроз које је народ коме при па да ју 
про шао гол го ту, стра да ње и вас кр сну ће у само чети ри годи не. Рат на књи-
жев ност срп ских писа ца не пред ста вља уни со ну сли ку рат них зби ва ња, 
нити је наста ја ла само за вре ме рата – нека од зна чај ни јих дела поја ви ла 
су се после одре ђе не вре мен ске дис тан це, која је ауто ри ма пру жи ла неке 
нове, мир но доп ске уви де, или дру га чи ју пер спек ти ву виђе ног и дожи вље-
ног. Основ на, и може се рећи оштра раз ли ка у књи жев ној тран спо зи и цји 
рат них зби ва ња видљи ва је изме ђу наших писа ца који су рат дожи ве ли са 
овда шње, срп ске стра не, и срп ских писа ца које је рат зате као „пре ко”, чес-
то као вој ни ке Аустро-Угар ске монар хи је и који су про жи ве ли можда и на 
тежи начин ужа се гали циј ског и оста лих источ них фрон то ва, упра во због 
дубо ког уну тра шњег рас це па који их је пра тио. Ода тле поти чу иро ни ја и 
анти рат ни бунт код мла дог Црњан ског, фило зоф ски запи си Ива Андри ћа 
пуни скеп се пре ма про кла мо ва ним иде а ли ма, или сти хо ви песме Човек 
пева после рата пре ра но пре ми ну лог Душа на Васи ље ва „ја сам газио у 
крви до коле на, и немам више сно ва”. У после рат ној атмос фе ри иде о ло-
ги је инте гра тив ног југо сло вен ства, дела писа ца који су рат дожи ве ли са 
побед нич ке, срп ске стра не, оста ја ла су у сен ци антри рат них, бун тов них 
и често рево лу ци о нар них покре та и пра ва ца аван гар ди ста који су завла-
да ли нашом и европ ском књи жев ном сце ном, па су мно ги родо љу би ви 
песни ци и писци пре ра но одба че ни као при год на или минор ни ства ра о-
ци, арха ич ни и пре ва зи ђе ни. Таква суд би на пре ти ла је да заде си и Милу-
ти на Боји ћа, песни ка хим нич не Пла ве гроб ни џе, који зајед но са Дисом3 

1919; La Patrie Serbe, Париз 1916–1918; Београдске новине (Авала), немачко и српско 
латинично издање, 1916–1918, Ратни записи, Београд, 1915, Брка, Београд, 1915.

3 Песник Утопљених душа, једне од најлепших и најзначајнијих песничких збирки 
српске књижевности, Владислав Петковић Дис, био је пребачен у Француску после 
преласка Албаније. 17. Маја 1917. Укрцао се на лађу Италија и кренуо ка својима, 
али је пред зору лађу погодила немачка подморница. По сведочењу малобројних 
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није доче као осло бо ђе ње отаџ би не – умро је у солун ској рат ној бол ни ци 
у 26. годи ни живо та, новем бра 1917, непо сред но пошто је обја вио сво ју 
послед њу збир ку Песме бола и поно са.

1.Прекраћенапесничкабиографија

Песник Милу тин Бојић, кога је непри ко сно ве ни кри ти чар ски арби-
тар пред рат ног вре ме на Јован Скер лић хва лио као нај ве ћи тале нат и 
залог будућ но сти срп ске пое зи је, а није доче као њего ве нај бо ље песме, 
јер га је смрт одне ла пред сам Вели ки рат4, био је јед на од песнич ких 
зве зда тада шњег доба. Изу зет но тален то ван, апсол вент Фило зоф ског 
факул те та, књи жев ни и позо ри шни кри ти чар, песник истан ча ног осе ћа-
ја за звуч ност јези ка и мело ди ју два на е стер ца, којим је посеб но овла дао 
у сво јим дра ма ма у сти хо ви ма, као да је био пред о дре ђен за бли ста ву и 
дуго трај ну књи жев ну будућ ност. Међу тим, као и мно го пута до тада у 
срп ској исто ри ји, бур ни исто риј ски дога ђа ји про ме ни ли су пот пу но ток 
њего вог живо та и ства ра ња, па је песник зано са и стра сти, космо по лит-
ских назо ра, фор ми ран уз пар на сов ске и сим бо ли стич ке песнич ке узо-
ре, постао један од нај зна чај ни јих срп ских родо љу би вих песни ка, испе-
вав ши песме анто ло гиј ске вред но сти и зна ча ја. Живот ни и песнич ки пут 
Милу ти на Боји ћа, „јед на пре кра ће на био гра фи ја” како је нази ва песник 
Мио драг Павло вић у есе ју о Боји ће вом песни штву, дубо ко је пове за на са 
суд би ном њего вог соп стве ног наро да и њего ве домо ви не, и то не само у 
јед ном олуј ном, тра гич ном и узви ше ном исто риј ском вре ме ну Бал кан-
ских рато ва и Првог свет ског рата. Наи ме, у јед ном дубљем, суп тил ни јем 
и суштин ском сми слу, данас нам изгле да као да се Милу тин Бојић родио 
да веч ним гла сом пое зи је испе ва и у веч ност пре не се духов ну исти ну јед-
ног целог наро да у јед ном кон крет ном исто риј ском вре ме ну.

За све га 25 годи на живо та (рођен је у Бео гра ду 1892, а умро у вој ној 
бол ни ци у Солу ну на Митров дан 1917. годи не), Милу тин Бојић је обја вио 
сво је Песме 1914, напи сао дра му у сти хо ви ма Кра ље ва јесен 1913, која је са 
вели ком успе хом изве де на у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду у пред ве-

преживелих, једини прибран човек у том хаосу је био Дис. Међу последњима се 
укрцао на чамац за спасавање, али било је касно. Вртлог који се створио, повукао је 
чамац, путнике и песника у још једну плаву гробницу-

4 „У невероватно и опасно великој гомили младих који данас певају, г. Милутин 
Бојић се истиче на првом месту(...) Г.Бојић је песник од талента, од оних природних 
талената који прокључају и у силним млазевима избију у једном бићу. Осећа се у 
његовој поезији нешто самоникло, нешто што је природно морало доћи и што без 
усиљавања долази. У њему пева његова младост, као што у пролеће шуме одјекују 
од птичијих концерата.” (Скерлић, 1914: 714)
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че зје Вели ког рата 1914, обја вио збир ке песа ма Каин 1915, те Песме бола и 
поно са 1917. у Солу ну. У руко пи су су нађе не и обја вље не њего ва дру га дра-
ма у сти хо ви ма Уро ше ва женид ба и збир ка Соне ти. Писао је позо ри шну и 
књи жев ну кри ти ку, публи ци сти ку и пре во дио песме. Почет ком Првог свет-
ског рата као вој ни обве зник упу ћен је у Ниш, где је 1915. годи не покре нуо 
днев ни лист Гла сник, а потом се са вој ском повла чи пре ма југу, ода кле у 
окто бру 1915. са бра том Ради во јем кре ће са избе глич ком коло ном ка При-
шти ни, При зре ну и Пећи. О том путу оста вио је спис потре сног све до чан-
ства Срби ја у избе гли штву и песму Мећа ва. Пре ко Црне Горе и Алба ни је 
успе ва да се про би је до Ска дра и Дра ча, где је поста вљен за писа ра кума-
нов ског начел ства и при кљу чу је се једи ни ци Дунав ске диви зи је. Са реком 
изглад не лих, про мр злих и немоћ них укр ца ће се у брод за Крф, где сти же 
изму чен, скр хан болом и тешким иску ством. Убр зо се опо ра вља и почи ње 
да ради. Осло бо ђен је вој не слу жбе због сла бе теле сне кон сти ту ци је.. Пре ко 
Алба ни је је пре нео дра му у чети ри чина Уро ше ва женид ба. Песме и дело-
ве епо пе је Веч на стра жа обја вљу је у Срп ским нови на ма на Крфу. На мол бу 
шефа Рат ног прес би роа пре пе вао је Оду наро ду срп ском Габри је ла Д’Анун-
ци ја и Краљ Петро ва чети ри вола Едмо на Роста на. У авгу сту 1916. одла зи за 
Фран цу ску на дво ме сеч но одсу ство, где ће послед њи пут виде ти вере ни цу 
у Ници и бра та у Туло ну. Путу је у Лоза ну и Жене ву где се саста је са Гро лом, 
Вељ ком Петро ви ћем и дру гим књи жев ни ци ма. Почет ком 1917. годи не пре-
ме штен је са Крфа у Солун као чинов ник Мини стар ства уну тра шњих дела, 
у јуну 1917. даје у штам пу дру гу збир ку рат них песа ма Песме бола и поно са. 
Почет ком сеп тем бра пада у посте љу. Пре нет је у вој ну бол ни цу пре сто ло-
на след ни ка Алек сан дра, а његов изму чен орга ни зам напа да тубер ку ло за. 
Уми ре у Солу ну, у новем бру 1917, где је сахра њен на вој нич ком гро бљу Зеј-
тин лик, не доче кав ши да види осло бо ђе ње домо ви не којe је у песма ма „бо-
ла и поно са” испе вао, а говор на опе лу је одр жао књи жев ник Иво Ћипи ко:

„Дра ги Милу ти не, овде на ово ме мртвом пољу наше тужне сла ве, где 
почи ва ју вите зо ви пушке и бом би, мени кога си мае стро звао, суђе но је 
да се опро стим с тобом, визе же наше рас ко шне сли ко ви те речи и наше 
буј не мла де нач ке фан та зи је! У овој оскуд ној туђој јесе ни где не чује мо 
хуку наших пла ни на, ни шум река, ни бук та ње пла ме них дра гих нам 
вата ра – у лако мој јесе ни без стра сти, пла ме на и љуба ви – под ле гао си 
ватре ни песни че Бола и Поно са, јед на стра да лач ка раса која веко ви ма 
гине, јер сло бод но хоће да живи (...) Како је овде на земљи, пред тво јом 
отво ре ном раком неу те шно тужно. Сто ји мо пред њом као осе че ни без 
мисли и без речи, О чему већ да мисли мо? За чим већ да тугу је мо? Па 
ипак осе ћа мо, како се из овог мртви ла оти ма око тво га јако га, вул кан-
ско га, то тво ја рас ко шна песнич ка душа бра ти ми се с душа ма палих 
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вите зо ва тво јом песмом опе ва них (...) Јад ни мој Милу ти не, песни че 
стра сна живо та и отаџ бе нич ке љуба ви, мртви песни че Без домо ви не! 
Милу ти не, ми те тужни, у туђи ни изгу бље ни, у туђи ни оста вља мо: С 
Богом!” (Ћипи ко: 1917:16)

Песни ко ви посмрт ни оста ци пре не ти су 1922. на Ново гро бље у Бео-
гра ду, а њего во дело, толи ко хва ље но за песни ко ва живо та, лага но тоне 
у забо рав, а нове и сило ви те, хете ро ге не пое тич ке пара диг ме и кре та-
ња, обје ди ње не зајед нич ким нази вом аван гар да, доно се, изме ђу оста лог 
и ради ка лан рас кид са „ста ри ма”, они ма који им непо сред но прет хо де. У 
таквој кул тур ној и дру штве ној кли ми, упр кос спо ра дич ним похва ла ма, 
нека да шњи „краљ речи” како га је назвао кри ти чар Бран ко Лаза ре вић 
по обја вљи ва њу збир ке Песме бола и поно са, неза слу же но доби ја уло гу 
дру го ра зред ног песни ка, епи го на Дучи ћа и Раки ћа5. Иако је 1935. Иси-
до ра Секу лић напи са ла запа жен есеј о Боји ћу6, у коме наро чи ту пажњу 
и висо ке оце не даје њего вим послед њим, рат ним песма ма, то није мно го 
ути ца ло на књи жев ну јав ност изме ђу два рата7, нити је зна чај но изме ни-
ло сли ку која је у то вре ме вла да ла у оце на ма Боји ће вог песни штва. 

Непо сред но после Дру гог свет ског рата, кул тур на и дру штве на кли-
ма још мање је пого до ва ла рева ло ри за ци ји Боји ће вог песни штва. Тада-
шњи кри ти ча ри и књи жев ни исто ри ча ри у сво јим оце на ма руко во де се 
у првом реду иде о ло шко-поли тич ким кри те ри ју ми ма, уса гла ше ним са 
духом вла да ју ће иде о ло ги је југо сло вен ства и соц ре а ли зма, мино ри зу-
ју ћи херој ску епо пе ју Првог свет ског рата, те несра змер но вели ча ју ћи 
теко ви не НОБ-а. Тако је песник хим нич не Пла ве гроб ни це поста вљен 
међу минор не при год не песни ке, или како Мио драг Павло вић у есе-
ју о Боји ћу при ме ћу је: „После овог рата (Дру гог свет ског, прим. М.Р.), и 
послед њи траг оре о ла наци о нал ног песни ка нестао је са Боји ће ве гла-
ве” (Павло вић, 1964:131). Међу тим, упра во је овај есеј истак ну тог после-
рат ног модер ни сте, уз Вас ка Попу назва ног песни ком „пре врат ни ком”, 
озна чио пре крет ни цу у рецеп ци ји Боји ће вог песни штва, вра тив ши га на 

5 „Бојић је заборављан (премда не и заборављен) зато, јер оно што је он у нашој пое-
зији успео да наговести, или чак врло одређено изрекне изван домена већ израже-
ног, није лежало на траси непосредног наставка развоја те поезије.” (Лалић, 1980: 
33)

6  Реч је о тексту Белешка о.М Бојићу, објављеном у Српском лњижевном гласнику 
1935.

7 У изванредном есеју-ревалоризацији Бојићевог песништва, Миодраг Павловић 
закључује да Исидорин есеј о Бојићу није наишао на значајнији одјек јер „Исидора 
Секулић никад није била прихваћена за арбитра књижевног укуса, те њена реч није 
имала одлучујући утицај на наша књижевноисторијска преоцењивања”. (Павло-
вић, 1964: 121)
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место које му при па да у срп ској песнич кој тра ди ци ји8. После Павло ви-
ће ве аргу мен то ва не рева ло ри за ци је Боји ће вог ства ра ла штва, и скре та-
ња пажње на висо ку вред ност њего вих запо ста вље них, послед њих песа-
ма9, пото њег есе ја Ива на В. Лали ћа О пое зи ји Милу ти на Боји ћа (1968) 
обја вље ног у књи зи О пое зи ји два на ест песни ка10, те Сабра них дела која је 
1978. при ре дио Гаври ло Кови ја нић, омо гу ћив ши срп ској књи жев ној кри-
ти ци и исто ри о гра фи ји цело вит увид у песни ко во дело, пое зи ја Милу-
ти на Боји ћа поста вље на је на заслу же но место у срп ској песнич кој тра-
ди ци ји, а „оре ол наци о нал ног песни ка” данас поно во сија над песни ком 
који је у изгнан ству испе вао сво ју и нашу песнич ку исто ри ју. 

2.Поезијаират

Појам патри от ске (родо љу би ве) пое зи је у тео ри ји књи жев но сти озна-
ча ва један широк, разно лик, неја сно одре ђен и недо вољ но сите ма ти зо-
ван кор пус умет нич ке лири ке11. Озна ка патри от ска (родо љу би ва) песма 
поста вља се тако уз одре ђе ну песму уко ли ко њено зна чењ ско поље обу-
хва та било наци о нал не, родо љу би ве, херој ске или рат не теме, без јасног 
кри те ри ју ма који би одго во рио на јед но став но пита ње: шта ову песму 
чини патри от ском? Појам патри о ти зма (родо љу бља) у пое зи ји опте ре ћен 
је данас и нега тив ним вред но сним судо ви ма које са пра вом носе број не 
при год не, удво рич ке, шови ни стич ке и днев но-поли тич ке „песме” које 
се масов но про из во де за потре бе одре ђе ног исто риј ског или дру штве ног 
тре нут ка, а сво јим ниским естет ским кри те ри ју ма, мани пу ла ци јом емо-
ци ја ма при ла го ђе ним што широј рецеп ци ји, додат но опте ре ћу ју појам 
8 Есеј о Милутнну Бојићу објављен у књизи Осам песника (1964), пример је Пав-

ловићевих огледа-ревалоризација одређене песничке појаве у контексту српске 
песничке традиције, који заједно са тада новим и откривалачким интерпретација-
ма поезије Јована Дучића и Момчила Настасијевића, чини ову збирку есеја у вели-
кој мери књигом превредновања српске песничке традиције. 

9 „Он није певао патриотску поезију уопште, него поезију једног одређеног народа, 
чији је лик, величину и карактер успео да сагледа. Та његова родољубива конкрет-
ност изузетна је врлина његовог песништва.” (Павловић: 1964: 128)

10 „Могућност и потреба тачнијег вредновања његовог песничког напора јављају се 
тек у тренутку када Бојићеви најдубљи и најинтересантнији акценти почињу да се, 
преко лука година, додирују са гласовима чија је зрелост нова и друкчија, али који 
могу да у њима осете ону врсту сродности која подстиче органски раст традиције.” 
(Лалић. 1980: 34)

11 У Речнику књижевних термина уз одредницу Родољубива лирика стоји: Лирика у 
којој долази до изражаја родољубиво осећање, односно, осећање припадности 
одређеној националној заједници, земљи, крају. У свом основном значењу родољу-
биво осећање је позитивна емоција, али је могућа и његова негативна усмереност, 
која се огледа у националистичком или шовинистичком величању једне земље или 
нације. (РКТ, 1986: 663)
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патри от ске лири ке. Ипак, патри от ско или родо љу би во осе ћа ње је јед но 
од нај ста ри јих и веко ви ма опе ва них људ ских осе ћа ња, па гото во да нема 
зна чај ни јег песни ка свет ске и наше лири ке који се није огле дао, уз мање 
или веће доме те, на вар љи вом пољу патри от ске пое зи је12. 

Нај ста ри је песме које бисмо по дана шњој поде ли могли назва ти патри-
от ским јесу песме о јуна ци ма и јунач ким вре ме ни ма и део су нај ста ри је 
усме не тра ди ци је већи не исто риј ских наро да, који су кроз њих опе ва ли 
зајед нич ку исто ри ју, сла ви ли сво је бит ке, јуна ке и побе де, те опла ки ва ли 
сво је пора зе. На тај начин, кроз колек тив но опе ва ну, про чи шће ну и субли-
ми са ну веков ну исто ри ју. ства ра ло се колек тив но сећа ње, мит ска свест, 
зајед нич ка кул ту ра и иден ти тет. Међу тим, како се кроз циви ли за циј ски 
раз вој све више раз ви ја ла поје ди нач на само свест и сла би ла колек тив на, а 
писа на књи жев ност пре у зи ма ла при мат над усме ном, тако се инди ви дуа, 
лич ност, све више наме та ла као основ на мера и одраз свих зби ва ња. Тако 
су песни ци и њихо ва лич ност поста ли цен тар умет нич ког уни ве р зу ма, 
као у доба роман ти чар ске пре на гла ше но сти поет ског гени ја, а сла вље ње 
поје дин ца, лич но сти, као мери ла свих вред но сти поста је и оста је јед на 
од кон стан ти модер ног доба. У епо хи роман ти зма колек тив но сла вље ње 
јунач ких вре ме на, тран спо ну је се у сла вље ње јунач ког, лич ног прин ци па, 
неза ви сног од наци о нал ног или колек тив ног аспек та, па херој ство као чин 
поста је песнич ка пре о ку па ци ја. Моти ви слав не про шло сти пред ста вља ју 
кули се за опе ва ње узо ра лич ног, херој ског под ви га изу зет ног и уса мље ног 
поје дин ца, па гото во сви песни ци роман ти ча ри пишу пое ме или епо ве о 
херо ји ма про шло сти (Иго, Хел дер лин, Пушкин, Лаза Костић).

Сла вље ње рата из јунач ких вре ме на пре ста је од тре нут ка када се инди-
ви дуа, лич ност суо чи са рат ним зби ва њем – она је увек про тив рата, јер он 
вра ћа лич ност у колек тив и под вр га ва је зако ни ма који изла зе из окви ра 
лич не сло бо де и дале ко је нади ла зе. Упра во је Први свет ски рат донео и 
нове, дру га чи је тоно ве у рат но пева ње, и изне дрио чита ву пле ја ду анти-
рат них песни ка који су непо сред но уче ство ва ли у рат ним зби ва њи ма, а у 
типо ло ги ји песа ма са рат ном тема ти ком њихо ва пое зи ја могла би се назва-
ти рат ном, јер сли ка све ужа се и бесми сао рат них суко ба. Рат се овде сагле-
да ва као антро по ло шки фено мен, неза ви сно од патри от ских и поли тич ких 
ети ке та које га скри ва ју, а међу срп ским песни ци ма такву пое зи ју је певао 
Душан Васи љев. Патри от ски песни ци по овој услов ној типо ло ги ји били би 
они који на рат гле да ју као на пита ње побе де или пора за, без сагле да ва ња 
тота ли те та зби ва ња, и међу њима је нај ви ше при год ног, пате тич ног и ути-
ли тар ног тона, те по пра ви лу њихо ве песме не спа да ју у нај ви ше доме те ове 
врсте. Ипак, и вели ки песни ци су у тре ну ту ку поне се но сти јаким емо ци ја-
12 У српској књижевности родољубиву поезију писали су између осталих Ђура Јак-

шић, Лаза Костић, Ј.Ј.Змај, Алекса Шантић, Војислав Илић, Милан Ракић и други.
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ма зна ли да скли зну у ово вар љи во поље, као што се то у почет ку Вели ког 
рата деси ло Бру ку, Рил кеу или Кло де лу, а од срп ских песни ка Дису у пред-
рат ној збир ци Ми чека мо цара, мада је касни је, суо чен са рат ним зби ва њи-
ма испи сао непо сред не, хума не и бол не сти хо ве у Недо вр ше ним песма ма. 

Како бисмо могли одре ди ти песни штво Милу ти на Боји ћа наста ло за 
вре ме Вели ког рата, сле де ћи ову услов ну типо ло ги ју кор пу са песа ма које 
озна ча ва мо тер ми ном патри от ска пое зи ја? Он није при па дао кате го ри ји 
рат них песни ка, а није певао ни при год ну, зане се ну, патри от ску пое зи ју 
– суо чен са вртло гом рат них зби ва ња, иако вео ма млад, Бојић је уз висо ко 
раз ви је ну исто риј ску свест про го во рио гла сом свог наро да, или како је то 
Мио драг Павло вић луцид но запа зио, он се „са инди ви ду ал них пре о ку па-
ци ја у датом тре нут ку вра тио магло ви тој цели ни свог наро да и пону дио јој 
свој глас” (Павло вић, 1964: 121). У њего вом песни штву из рата сусре ћу се 
и склад но про го ва ра ју пое зи ја и исто ри ја - широ ка сли ка рат них зби ва ња 
пре то че на је у исто ри ју кроз дубо ко сазна ње и висо ку поет ску има ги на ци-
ју, и зато се може мо сло жи ти са оце ном да је Бојић ства рао „пое зи ју исто-
ри је”. Ово ме су несум њи во допри не ли, поред неспор ног песнич ког дара и 
пре да ног рада на њего вом раз во ју, и Боји ће ва песнич ка лек ти ра, широ ко 
обра зо ва ње, позна ва ње фило зо фи је, исто ри је и библиј ских тема, те скло-
ност ка апстра хо ва њу и субли ма ци ји нау че ног и дожи вље ног. Иако је у 
књи жев ној и широј јав но сти сла вљен и пре по знат првен стве но као песник 
анто ло гиј ске Пла ве гроб ни це, неко ли ко врхун ских песа ма срп ске пое зи је из 
вре ме на Вели ког рата нала зе се упра во изме ђу кори ца њего ве пред смрт не 
збир ке Песме бола и поно са, изме ђу оста лих Мећа ва са сво јим леде но-сивим 
пре де лом, мир на и бла га мудрост изгна ни ка у песми Без узви ка, избру ше на 
лепо та у Сеја чи ма, библиј ска пара ле ла исто риј ске суд би не Кроз пусти њу, 
дубо ки осе ћај исто риј ског кон ти ну и те та у песми Без домо ви не.

3.Песникисторије

Иако у првој фази свог ства ра ла штва (1910-1912) мла ди Бојић пише 
пое зи ју стра сти и зано са, њего во истан ча но осе ћа ње исто ри је13 реа гу је 
муње ви то на дру га чи ју атмос фе ру која се рађа у вре ме Бал кан ских рато ва 

13 Појам осећање историје (historical sense) уводи у књижевотеоријску мисао Т. С. Ели-
от у једном од најутицајнијих тесктова светске књижевности Традиција и индиви-
дуални таленат: „Традиција је ствар која има много шири значај. Она се не може 
наследити, а ако вам је потребна морате је стећи великим трудом. Она на првом 
месту обухвата осећање историје за које безмало, можемо рећи да је неопходно сва-
ком оном ко би хтео да буде песник и после своје двадесет пете ходине; а то осећање 
историје обухвата запажање не само онога што је прошло у прошлости, већ и што 
је садашње у прошлости”. (Елиот, 1963:35)
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и песник звуч них пар на со-сим бо ли стич ких алек сан дри на ца досе же у пе-
сми Земља олу је, испе ва ној тлу Ста ре Срби је, до гла са аутен тич ног бар да:

Маче ви дач ки, секи ре Јапо да,
Леги је рим ске и хор де Тата ра,
Или вите зи с визан тиј ских вода
Крва ви ли су ова поља ста ра.
И пито ми народ кад је пао на њих,
Збра ти мио је орло ве и челик,
Ту, где је мржња Већих про тив Мањих, 
Сиро вом душом постао је велик.

(„Земља олу је”, Песме )14 

Песма осли ка ва оно што Иси до ра Секу лић нази ва „фило зо фи јом 
отаџ би не” у есе ју о Боји ћу, јер ова ко јасно иска за ну свест о исто ри ји као 
кон крет ном спо ју људ ске суд би не и одре ђе ног кон крет ног тла, нису досе-
за ли у то вре ме ни мно го ста ри ји и зре ли ји Боји ће ви савре ме ни ци песни-
ци. И данас, један читав век после рато ва о који ма је Бојић певао са истан-
ча ним осе ћа њем исто ри је, и рато ва који су усле ди ли да би опет крва ви ли 
ова поља ста ра,/ ту, где је мржња Већих про тив Мањих, могу се чути мно-
го број ни гла со ви који твр де да исто ри ја није и не мора да буде спој људ ске 
суд би не и кон крет ног тла, да се ова суд бин ска пове за ност може избе ћи уз 
више мудро сти и рас ки дом са насле ђе ним колек тив ним сећа њем. Песни-
ци, ипак, виде и слу те дру га чи ји след зби ва ња, а Бојић завр ша ва Земљу 
олу је пита њем које оста је без одго во ра - Јеси ли сита крви што спа са ва?

Одго вор сти же уско ро, јачи и потре сни ји од нај ду бљих стреп њи – још 
се тло није ни сле гло од олу је Бал кан ских рато ва, почи ње вели ка, крва-
ва и суд бо но сна рат на дра ма у којој ће се народ и земља који ма песник 
при па да наћи пред пита њем опстан ка. У таквим вре ме ни ма и мудри ји и 
иску сни ји не нала зе одго во ре, а мла ди Бојић, који је за сво јих два де сет 
и пет годи на дожи вео три рата, сазре ва док пре ла зи заве ја не албан ске 
гуду ре са ран цем књи га на леђи ма,15 и беле жи сти хо ве песме Мећа ва који 
доно се пеј заж леде не пусти ње и јасну сли ку пута којим су про ла зи ли 
десе ти не хиља да срп ских вој ни ка и избе гли ца: Кроз тиши ну гроб ну хра-
сто ва и ива / Ни погреб но зво но не чујем да лупа ./ Кô над гроб не пло че стр че 

14 Сви стихови Милутина Бојића у раду цитирани су према књизи Милутин Бојић, 
прир. Миодраг Павловић, Нолит, Београд, 1963.

15 Знаменити српски песник, есејиста и преводилац Станислав Винавер, учесник Бал-
канског и Првог светског рата, као поручник у чувеном Ђачком батаљону прешао 
је голготу Албаније, а о Милутину Бојићу са којим се срео на том путу и задржао у 
трочасовном разговору о поезији, забележио је: „Он је дан и ноћ читао Вуков реч-
ник, који је носио и на одступању кроз Албанију...” (Винавер, 1963: 175)
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брда сива / И гле че ре густа сума гли ца купа. // Већ дани ма тако без про ме не 
све је: / Ни цика, ни сузе у тој полу та ми; /.../ И под не и поноћ јед но ли ки, 
мукли. / („Мећа ва”, Песме бола и поно са)

Доју че ра шњи побед ни ци које је песник сла вио у Земљи олу је про ла зе 
пред њего вим очи ма као сен ке у муклој тиши ни и реду који је ина че вла-
дао у срп ској вој сци при повла че њу из домо ви не, и иза звао чуђе ње и неве-
ри цу, а потом и дивље ње код саве зни ка. Наи ме, прет по ста вља ло се да ће 
срп ска вој ска сти ћи у Ска дар у пот пу ном расу лу, раз би је не дисци пли не и 
уз побу не, јер су дуго били у непре кид ној бор би, а потом пешке и глад ни 
пре шли леде не гуду ре. Они су пак сто ич ки под но си ли муке и слу ша ли без 
пого во ра коман де ста ре ши на,16 а мла ди Бојић је спо знао и схва тио душу 
свог наро да у том и таквом исто риј ском тре нут ку. Песник је на ћутљи вим 
лици ма сво јих сапут ни ка-сапат ни ка видео оно што дру ги нису могли да 
виде - коло ну срп ских рат ни ка, сеља ка и гра ђа на, који су у души пре но-
си ли са собом и свој зави чај који напу шта ју, али са поу зда ном вером да 
одла зе да пре дах ну, одмо ре, саку пе сна ге и вра те се поно во на фронт да 
повра те сво ју домо ви ну. Осе тљи ви Бојић, склон мелан хо ли ји и инте лек ту-
ал ној скеп си, са неве ри цом беле жи тај тре ну так несум њи ве вере у песми 
Одла зак, упр кос све му што јој је очи глед но про тив реч но. Песник се пита 
ода кле тај мир и поуз да ње упр кос тешкој зби љи: Кроз зим ску поноћ којом 
очај веје / кроз вијор, клан це, сме то ве и воде / кора чаш мукло док се суд ба 
сме је, / кора чаш мукло поро бље ни роде // Но ниг де јаук, ни роп та ње гла сно 
/ ни тешки уздах да про ло ми горе / Да ли што бра ниш сва ку сто пу часно / 
и што још пам тиш лово ри ке ста ре? //... Знаш ли да зна чи сва ки корак даље 
/ збо гом кула ма што су тво је биле? / Гол го та чека. Знаш ли њој да гре ду / 
Путо ви тво ји маглом зави је ни? // Ода кле та сна га у стра да њу коме се крај 
не нази ре? Рат ни ци не при ча ју, али песник спо зна је: А ти ме гле даш мир но, 
без боја зни / и вера кра си тво ју гла ву бле ду / и збо риш: „Чему раз го во ри раз-
ни?/ Јер вра ти ћу се у исто ме реду. // Поно во ведар, вас кр сао, смео, / са новом 
крвљу охо лом и здра вом, сре шћеш ме гор да, к'о што си ме сррео / на поља на ма 
позла ће ним сла вом”.// („Одла зак”, Песме бола и поно са). Песма је напи са на 
док је изму че на и глад на вој ска при сти за ла у Ска дар, а иоет ска инту и ци ја 
мла дог песни ка виде ла је оно у шта ни његов разум није могао да веру је, 
али је забле жио ово све до чан ство које се пока за ло про роч ким. 

При пажљи вом чита њу збир ке Песме бола и поно са, поста је јасно зашто 
Бојић не може да носи ети ке ту патри от ског песни ка, ни рат ног песни-
16 У својим сећањима на Први светски рат и прелазак Албаније са старијим братом 

Милутином, Радивоје Бојић бележи: „Војска се повлачила у три правца: један део 
ишао је преко Елбасана и Тиране ка Драчу, други преко Љум-куле и Везировог Мо-
ста за Скадар, а трећи се повлачио преко Рожаја и Чакора кроз Црну Гору, такође за 
Скадар. Над сва три дела, Команда је чврсто држала у својим рукама пуну власт.” 
(Бојић, Р. 2008: 286)



Маја Радо нић40

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 6, год. VI (2014): стр. 29-46

ка, него само песни ка исто риј ске суд би не јед ног наро да. Про ме на тона и 
осе ћа ња, изве сна амби вал не ци ја при сут на у њего вим песма ма из рата, 
која про ла зи пут од оча ја до јаке вере и сна ге, не поти че од уоби ча је ног 
само о хра бри ва ња које се осе ћа у декла ра тив ним патри от ским песма ма, 
када песник изри че гром ке фра зе у тешким тре ну ци ма стреп ње. Бојић 
изри че сво је стреп ње, сум ње, и поста вља пита ња на која нема одго вор, 
а бодрост, сна га, вера у вас кр се ње је колек тив ни глас, неиз ре чен, али 
видљив песнич кој има ги на и ји – песник води дија лог са сво јим наро дом 
и сво јим пре ци зним осе ћа њем исто ри је доби ја одго во ре. Он је имао спо-
соб ност и поет ску сна гу да пре ци зно осли ка дух тог колек ти ви те та коме 
је и сам при па дао, моћ да апстра ху је и издво ји сушти ну из све га виђе ног, 
нау че ног и дожи вље ног, и дар да све то пре то чи у јед но став не и надах-
ну те сти хо ве дубо ког сазна ња. Песник не хра бри ни себе ни дру ге убе-
дљи вим фра за ма – хра брост у њего вим песма ма дола зи из колек тив ног 
духа, из наро да са одре ђе ног тла и у кон крет ним исто риј ским окол но-
сти ма. Ода тле убе дљи вост Боји ће вих сти хо ва лише них декла ма тар ског, 
пате тич ног или егзал ти ра ног тона – сна га и исти ни тост њего ве пое зи је 
поти чу из мира и само по у зда ња јед ног исто риј ски пре ка ље ног наро да 
коме је песник дао свој глас и изра зио његов дух и душу. 

Поме ну ту изве сну поде ље ност осе ћа ња у Боји ће вом песни штву, која 
се нази ре још од Бал кан ских рато ва, Мио драг Павло вић обја шња ва спе-
ци фич ном ситу а ци јом у којој се нала зи срп ска наци ја у вре ме Првог свет-
ског рата, и пре ци зно уоча ва: „Она је тре ба ло да у исти трен сла ви сво је 
побе де и да опо је сво је мртве и сво ју сиро ти њу” (Павло вић, 1964:115). Та 
поде ље ност изме ђу бола и поно са јасна је сли ка стал ног и јед но вре ме-
ног при су ства ових јаких емо ци ја у душа ма изгна ни ка, а лепо те јон ског 
остр ва не пру жа ју им олак ша ње, само пре дах до конач не бор бе: Опро-
сти те, што смо умор ни се сте кли, / Да ваш врт нам пру жи сан и исце ље-
ња: / Ми иде мо куд су бого ви про ре кли: / Пре ко сла них гора путем вас кр се-
ња.// („На остр ву”, Песме бола и поно са). Мир и заду бље ност у себе вла да 
и под опој ним сун цем Крфа, а вој ска Без домо ви не се пита: Мисао нас 
јед на раном зором буди, / Мисао нас јед на целог дана пра ти, / Мисао нам 
јед на ноћу тишти гру ди: / Да ли отац пати? //... / Бол нас један зором као 
тру ба буди, / Болом јед ним сва ка нали та је чаша, / Болом јед ним кри шом 
пла чу наше гру ди: / Где су деца наша? //...Само један пут ће одго во ра дати: 
/ Пре ко реке крви и мостом леши на /Дому сво ме сти жеш, где изгле да мати 
/С неве ри цом сина./ („Без домо ви не”, Песме бола и поно са). Висо ки ква ли-
тет Боји ће вих позних песа ма видљив је у тран сфор ма ци ји песни ко вих 
непо сред них дожи ва ља ја исто риј ских поу ка у пое зи ју која се узди же до 
уни вер зал ног опште људ ског зна че ња, попут библиј ских пара ле ла које је 
песник гра дио и у рани јим песма ма, али је врхун це досе гао у послед-
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њој збир ци, попут песме Кроз пусти њу у којој досе же спи ри ту ал ну вред-
ност, а врхун ски ће је избру си ти у анто ло гиј ској песми Сеја чи, Песник 
даје мета фи зич ку димен зи ју соп стве ној све сти о тра гич ној наци о нал ној 
исто ри ји, и изго ва ра је са досто јан ством мудра ца: И Васе ље на њива наша 
поста / За семе части — које сун цу сиже. / Госпо де, казне зар не беше доста? 
/ Вре ме је жетви, дан косид бе сти же,/ Вре ме да пло ча с гро бо ва се диже .// 
Кô лута ли це, које пат ње пра те. / С чежњи вог југа, са суд би ном Јова, / Ево 
нас к теби, наш леде ни бра те! / Охо ли, мада без рода и кро ва. / Спрем ни смо 
гро бља да сеје мо нова.// („Сеја чи”, Песме бола и поно са).

На некој има ги на нар ној лестви ци поет ских, сазнај них и естет ских 
вред но сти Боји ће вих песа ма бола и поно са, на самом врху нашла би се 
песма Без узви ка, песма чисте бла го сти, мир ног поно са и кри стал но 
јасног и дубо ког поет ског сазна ња, која по речи ма песни ка и есе ји сте 
Ива на В. Лали ћа „можда нај леп ше згу шња ва поет ски иску ство изгна ни-
ка што у свом сећа њу носе дугу исто риј ску пат њу, па у свом изгнан ству 
сазна ва ју само исти ну о себи, непо ра же ни пред кон крет но шћу зби ва ња 
која су само фраг мент већег иску ства” (Лалић, 1980: 49). Дола зак чита ве 
изгна не вој ске и држа ве у стра ну земљу, није иза звао вели ки потрес код 
наро да нави клог на дуго трај но трпље ње и бор бе кроз бога ту исто ри ју: 

Ни чуд ног ни новог за нас нема више,
Све су земље нама и дра ге и срод не,

каже песник мир но, без уту че но сти и без раз ме та ња, сли ка ју ћи бла-
гост изгна ни ка и пове ре ње у оста ле наро де, које про из и ла зи из вере у 
соп стве не морал не врли не. Ипак, то није био тек излет у туђу земљу, спо-
ко јан и добро во љан:

Сред сја ја, и врх нас кад се буре сви ше, 
Бесмо мир ни, као усред земље род не.
Мир ни смо на гозби у свет ској дво ра ни 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Пона вља мо ска лу што позна смо рано, 
Ска лом суд бе, којом дру ги једва мили; 
Зато нама данас ништа није стра но, 
Чини нам се, сву да већ смо јед ном били.

(„Без узви ка”, Песме бола и поно са). 

Мудрост и само у ве ре ност јед ног исто риј ски пре ка ље ног наро да, мир-
ног „на гозби у свет ској аре ни” као да осли ка ва трај ни поло жај и исто-
риј ску суд би ну јед ног наро да, сви клог да савла да ва и немо гу ће и да при 
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томе задр жи јасну свест о про ла зно сти и доброг и лошег у ходу кроз вре ме 
и исто ри ју. Ипак, нај ду бље сазна ње које су изгна ни ци сте кли јесте да је 
нај ја ча домо ви на у људи ма, у њихо вој све сти о кон ти ну и те ту и тра ја њу 
њихо вог иску ства, а таква домо ви на је неу ни шти ва схва та песник: И, ку-
шам те, суд бо, такву је погре би! Овај стих, поен та песме Без узви ка зао-
кру жу је на одре ђе ни начин целу збир ку и под вла чи нај ду бљу пору ку која 
изви ре из песа ма бола и поно са, што је видљи во и по сти ху из Кор не је вог 
Сер то ри у са (Cor ne il le, „Ser to ri us”): „Rome n’est plus dans Rome; elle est tou-
te ou je suis.”17 који је песник ода брао за њен мото.

У кру гу ових песа ма испе ва на је и чуве на Пла ва гроб ни ца – вели ка 
хим нич на Боји ће ва песма, вели ка по вред но сти, по поет ској убе дљи во-
сти, по узви ше но сти тона, по рето рич ном зама ху, вели ка по зна ча ју и 
пре по зна тљи во сти, веч ни сим бол срп ске епо пе је у Вели ком рату. Захва-
љу ју ћи Пла вој гроб ни ци песник ника да није уто нуо у забо рав, који је 
годи на ма после рата леб део над њего вим делом, и није слу чај но баш она 
поста ла нај чу ве ни ја срп ска песма из вре ме на рата. Мио драг Павло вић 
је нази ва при ме ром врхун ске пое зи је ''херој ског кул та'', а Иван В.Лалић 
види у Пла вој гроб ни ци син те зу „херој ског опе ла и пева ња живи ма који 
наста вља ју иксу ство мртвих”(Лалић, 1980:50).

Може мо само слу ти ти шта је све мла ди песник видео, дожи вео и 
осе тио док је гле дао коло не уми ру ћих како при сти жу на Крф, да би их 
одве зли до Вида, „остр ва смр ти” са којег су потом спу шта ни у масов ну 
гроб ни цу под морем. Све те сли ке које смо виђа ли по ста рим фото гра-
фи ја ма утка не су у ову песму, као и стал но осе ћа ње бола и поно са код 
изгна них, а све је то песник Бојић у јед ном тре нут ку врхун ски кри ста ли-
зо ва не песнич ке инспи ра ци је пре то чио у сти хо ве које зна ју, чини нам се, 
сви пото њи срп ски нара шта ји:

Стој те, гали је цар ске! Спу тај те крме моћ не, 
Гази те тихим ходом! 
Опе ло гор до држим у доба језе ноћ не 
Над овом све том водом.

Песник зау ста вља и људе и при ро ду, у њего вом гор дом опе лу позва-
ни су да уче ству ју сви – и море и цео под вод ни свет, јер осе ћа да после 
херој ске смр ти сле ди људ ски забо рав, да је мртви ма једи на нада реч и 
песма коју ће изго ва ра ти живи. За про ме те је наде, апо сто ле јада који ле-
же у огром ном гро бљу под морем где је сахра ње на про ла зна радост целог 
јед ног рода, песник у хим нич ном зано су тра жи све сну пошту – не пуко 

17 Рим није више у Риму; он је свуда где сам ја.
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сећа ње на њихо ву херој ску жртву, већ јасну и увек живу свест о зна че њу 
те жртве за оне који дола зе за њима. 

Песник не завр ша ва опе ло зао кру же ном визи јом огром не гроб ни це 
под морем, сми сао овог узви ше ног чина нала зи се тамо дале ко:

Јер хоћу да вла да бес крај на тиши на 
И да мртви чују хук бор бе не лаве, 
Како вру ћим кљу чем крв пену ша њина 
У деци што клик ћу под окри љем сла ве. 
Јер тамо, дале ко, попри ште се зари 
Овом истом крвљу што овде почи ва,

а у побо жној тиши ни ноћи и мора, без узда ха меких и суза он хоће:

Да мирис тамја на и дах пра ха здру жим 
уз тут ња ву муклу добо ша дале ких.

При кра ју опе ла у побо жној тиши ни песник уз помоћ мири са и слу ха 
оства ру је додир изме ђу мртвих под све том водом и живих у бор бе ној лави 
и њего во гор до опе ло доби ја свој сми сао и пости же над вре мен ско једин-
ство живих и мртвих јед ног наро да у вели ком ходу исто ри је. 

Стој те, гали је цар ске! У име све сне поште 
Кли зи те тихим ходом! 
Опе ло држим, какво не виде небо јоште 
Над овом све том водом!

Ни у тре ну ци ма нај ви шег хим нич ног зано са ни у гор чи ни пора за, 
Бојић није губио из вида реал ну сли ку свог наро да. У њего вој пое зи ји из 
рата зато нема пате ти ке, ни декла ма тор ских бор бе них покли ча, али ни 
песи ми стич ког пони штав ња или гор чи не пора же но сти у тре ну ци ма бола. 
Због тога и не може мо назва ти њего ву пое зи ју патри от ском, јер је он успео 
да испе ва пое зи ју јед ног наро да чији је суштин ски лик и суд би ну успео да 
спо зна и субли ми ше у јед ном кон крет ном исто риј ском вре ме ну, а све то га 
чини увек живим песни ком исто ри је сво га наро да. 
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Закључак

Срп ска књи жев ност из Вели ког рата, који је за спски народ и држа ву 
заи ста био вели ки, и по жртва ма и по под ви гу, дала је неко ли ко врхун ски 
умет нич ки тран спо но ва них све до чан ста ва о том вре ме ну библиј ских раз-
ме ра. Сли ке дожи вља ја непо сред ног иску ства рата кроз при зму наших зна-
чај них писа ца у исто вре ме пред ста вља ју и умет нич ки и исто риј ски вред на 
све до че ња, и при њихо вом про у ча ва њу нео п ход но је укљу чи ти и исто ри-
о граф ска и књи жев но-тео риј ска сазна ња, да би се добио све о бу хва тан и 
објек ти ван суд о њихо вој вред но сти и зна ча ју. Јед ног од нај и зра зи ти јих и 
нај та лен то ва ни јих пред став ни ка срп ске пое зи је из вре ме на Првог свет ског 
рата, Милу ти на Боји ћа, са пра вом може мо назва ти песни ком Вели ког рата, 
буду ћи да је у сво јој рат ној збир ци Песме бола и поно са (1917) успео да испе-
ва песнич ку исто ри ју овог пре лом ног дога ђа ја срп ске и свет ске исто ри-
је. Захва љу ју ћи истан ча ном поет ском осе ћа њу исто ри је, искри ста ли са ној 
песнич кој има ги на ци ји и сми слу за апстра хо ва ње, мла ди песник, који је у 
тре нут ку смр ти у солун ској вој ној бол ни ци навр шио тек 26 годи на, оста вио 
је у сво јој пое зи ји неиз бри сив лик и сли ку исто риј ске суд би не целог јед ног 
наро да у кон крет ном исто риј ском вре ме ну. Песник хим нич не Пла ве гроб-
ни џе, сим бо ла срп ске пат ње и под ви га, и изгна нич ких песа ма бола и поно са, 
остао је ипак гото во уса мље на поја ва по свом песнич ком под ви гу у срп-
ској књи жев ној тра ди ци ји. Лини ја пое зи је изгра ђе не на јасној исто риј ској 
све сти кака ву је Бојић у рату запо чео, а у врхун ским песма ма и оства рио, 
није има ла достој не наста вља че у међу рат ном пери о ду, делом због нових, 
супрот них кре та ња у књи жев но сти, делом због изме ње не кул тур но-друш-
тве не кли ме. Ипак, поја вом песни ка модер ни ста у срп ској пое зи ји кра јем 
50-их годи на про шлог века (Вас ко Попа, Мидо раг Павло вић, Јован Хри стић 
и дру ги), ова лини ја коју је Бојић запо чео и делом реа ли зо вао, ожи ве ла је и 
пло до но сно се наста ви ла у дели ма наших нај ве ћих песни ка дру ге поло ви-
не 20.века, наста вља ју ћи се на нај бо ље песме исто риј ске све сти Милу ти на 
Боји ћа. На тај начин је полу за бо ра вље ни песник Вели ког рата поста вљен 
на место у срп ској песнич кој тра ди ци ји које му по вред но сти ма и доме-
ти ма при па да, а ''оре ол наци о нал ног песни ка'' поно во сија над песни ком 
веч не Пла ве гроб ни це. 
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