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ДРА ГА НА ВУ ЈА КО ВИЋ ДРА ГЕ ЉЕ ВИЋ

ДЕ СТРУК ЦИ ЈА НА ЦИ О НАЛ НОГ МИ ТА  
У ПО Е ЗИ ЈИ ЉУ БО МИ РА СИ МО ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се осве тља ва ју по ступ ци де струк ци је и 
де по е ти за ци је на ци о нал них, иде о ло шких и етич ких ми то ва у по
е зи ји Љу бо ми ра Си мо ви ћа. Си мо ви ће ви по е тич ки по сту ла ти (иро
нич ногро теск ни по ет ски дис курс, по сту пак дис тор зи је и оне о би
ча ва ња, то по си ра та, смр ти и апо ка лип се), до ве де ни су, пре све га, 
у ве зу са по ет ском прак сом срп ских екс пре си о ни ста (Цр њан ски, 
Ва си љев), те се по е зи ја овог пе сни ка из ра зи тог „по е тич ког син кре
ти зма” са гле да ва као вид ре ак ту а ли за ци је екс пре си о ни стич ке тра
ди ци је, у но вом ду хов ноисто риј ском кон тек сту срп ске књи жев
но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: са вре ме но срп ско пе сни штво, Љу бо мир Си
мо вић, де струк ци ја, гро те ска, оне о би ча ва ње, срп ски екс пре си о
ни зам.

Од тре нут ка ка да се за чуо у срп ској књи жев но сти, са мо сво јан 
и ау тен ти чан пе снич ки глас Љу бо ми ра Си мо ви ћа до да нас оп сто
ја ва и од је ку је као је дан од нај сна жни јих, упо ри шних сту бо ва 
на ше на ци о нал не књи жев но сти, кул ту ре и ду хов но сти.1

1 У бо га тој кри тич кој ли те ра ту ри по све ће ној Си мо ви ће вом де лу из два ја мо: 
По е зи ја Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збор ник ра до ва, по во дом књи ге Уче ње у мра ку, 
прир. Сло бо дан Ж. Мар ко вић, За ду жби на „Де сан ка Мак си мо вић”, Бе о град 1995; 
По ве ља, те мат ски број ча со пи са по све ћен де лу Љу бо ми ра Си мо ви ћа, по во дом 
при ма ња „Жич ке хри со ву ље”, 1, 1996; По глед на две оба ле: о лир ској и драм ској 
по е зи ји Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збо р ник ра до ва, ур. Јо ван Де лић, Бе о град ска књи
га – Цен тар за кул ту ру, Бе о град – Плу жи не 2010; Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, збо р ник ра до ва, ур. Алек сан дар Јо ва но вић и Све тла на Шеа то вић Ди
ми три је вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Учи тељ ски фа кул тет – Ду
чи ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град – Тре би ње 2011.
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Пе сник, драм ски пи сац, есе ји ста и про за и ста, ака де мик, Љу бо
мир Си мо вић се у свом ду гом, бо га том и плод ном ра ду2 окре нуо, 
пре све га, соп стве ној тра ди ци ји, жи во ту и исто ри ји срп ског на ро да 
и из ње цр пео „гра ђу” за сво ја де ла. Ко ли ко је Си мо ви ћу бли ска до
ма ћа пе снич ка и драм ска тра ди ци ја, као и са вре ме на срп ска по е зија, 
све до чи књи га есе ја ко ју је об ја вио у три из да ња, увек до пу ње на, под 
на зи вом Ду пло дно (1983, 1991, 2001). Из вр стан есе ји ста и по зна ва
лац по е зи је, Си мо вић по ка зу је из у зе тан слух за пе сни ке пот пу но 
раз ли чи тих епо ха, сен зи би ли те та и по е тич ких усме ре ња (од мо на
хи ње Је фи ми је, Фи ли па Ви шњи ћа и на ше на род не по е зи је, пре ко 
на ше кла си ци стич ке и ро ман ти чар ске тра ди ци је – До си те ја, Стери
је, Во ји сла ва Или ћа, Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра, Зма ја, Ла зе Ко стића, 
за тим пе сни ка на ше исто риј ске аван гар де – Ви на ве ра, Цр њан ског, 
Ва си ље ва, до сво јих са вре ме ни ка – Ми о дра га Па вло ви ћа, Бра ни
сла ва Пе тро ви ћа, Але ка Ву ка ди но ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Ми ло
са ва Те ши ћа; уз при ка зе Сте ри ји ног и Ну ши ће вог ко ме ди о граф ског 
ра да). Као пе сник, Си мо вић је мо гао вр ло емо тив но да до жи ви и 
пре не се њи хо ве ства ра лач ке те жње, али исто вре ме но кри тич ки 
вр ло објек тив но и дис тан ци ра но да го во ри о њи хо вим до ме ти ма.

Ду бо ка по ве за ност са исто ри јом и тра ди ци јом свог на ро да 
од ре ди ла је и те ма ти ку ње го вих дра ма, пре све га Бо ја на Ко со ву 
и Ха са на ги ни це. Мо же мо ре ћи да је у њи ма Си мо вић пре вас ход но 
пе сник, ко ји је лир ски дра ма ти зо вао нај бол ни ја ме ста на ше исто
ри је. Исто оно ли ко ко ли ко су ње го ве пе сме ис пу ње не драм ским 
и дра ма тич ним при зо ри ма зла и стра да ња на ро да кроз исто ри ју, 
то ли ко су и дра ме пу не лир ског на бо ја и ме та фо рич ког за ма ха. 
То нај ви ше до ла зи до из ра жа ја у дра ми Бој на Ко со ву, у ко јој Си мо
вић ре кон стру и ше сре ди шњи мит срп ске исто ри је, ко ји жи ви и 

2 За шест де це ни ја свог књи жев ног ра да Си мо вић је об ја вио пет на ест збир
ки по е зи је: Сло вен ске еле ги је (1958), Ве се ли гро бо ви (1961), По след ња зе мља (1964), 
Шле мо ви (1967), Уо чи тре ћих пе тло ва (1972), Су бо та (1976), Ви дик на две во де 
(1980), Ум за мо рем (1982), Де сет обра ћа ња Бо го ро ди ци Тро је ру чи ци хи лан дар
ској (1983), Ис точ ни це (1983), Гор њи град (1990), Игла и ко нац (1992), Љу ска од 
ја је та (1998), Тач ка (2001, 2004), Пла не та Ду нав (2009). Та ко ђе, ау тор је че ти ри 
ан то ло гиј ске дра ме: Ха са на ги ни ца (1973), Чу до у Шар га ну (1974), Пу ту ју ће по
зо ри ште Шо па ло вић (1985) и Бој на Ко со ву (1988, дру га вер зи ја 2002). У ни зу 
књи га (ко је чи не есе ји, члан ци, пи сма и раз го во ри) кри тич ки се ба вио ак ту ел ним 
дру штве но по ли тич ким те ма ма: Ко вач ни ца на Ча ко ви ни (1990, 1991, 2004, 2008), 
Га лоп на пу же ви ма (1994, 1997, 2008), Но ви га лоп на пу же ви ма (1999, 2008), 
Гу ске у ма гли (2005, 2008), Обе ћа на зе мља (2007, 2008), Ти та ник у аква ри ју му 
(2013), до нај но ви је, Жа бе у ре ду пред пот ки вач ни цом (2016). Об ја вио је и ро
манхро ни ку Ужи це са вра на ма (1996, 2002) и днев ник сно ва, Снев ник (1998), 
ко ји, као и пе сме и дра ме, по ка зу је тен ден ци ју пре пли та ња жан ро ва у ње го вим 
де ли ма. Го ди не 2006. Си мо вић је об ја вио збир ку есе ја о нај зна чај ни јим срп ским 
сли ка ри ма и ва ја ри ма 20. ве ка – Чи та ње сли ка, а 2016. пу то пи сну књи гу До Оба 
и Ху анг пуа, ко јим по твр ђу је сво ју не сма ње ну ин те лек ту ал ну ра до зна лост и ства
ра лач ку ви тал ност.
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ожи вља ва већ ве ко ви ма, увек у но вим, а су штин ски исто вет ним 
ци ви ли за циј ским окол но сти ма, са гле да ва ју ћи кроз ње га ду хов ни 
иден ти тет на шег на ро да, све на ше по де ле, по ра зе и ду хов на по
ср та ња. Кроз ме та фо рич ки бо га те мо но ло ге ју на ка, ја сно је да Си
мо вић укљу чу је и са вре ме ни, од но сно уни вер зал ни кон текст, јер 
ње гов „бој на Ко со ву” и да ље тра је, као веч на бор ба јед ног на ро да 
за ду хов ни оп ста нак. Оту да и очи та те мат скомо тив ска срод ност 
ове Си мо ви ће ве дра ме са ње го вом по е зи јом, због че га је и „Мо
ли тва кне за Ла за ра над ко сов ском тр пе зом”, пре у зе та из дра ме, 
по ста ла са став ни део ње го вог пе сни штва.

У на шој књи жев ној на у ци би ло је до вољ но ре чи о Си мо ви
ће вом „по е тич ком син кре ти зму”3, укр шта њу и пре пли та њу „жан
ров ских по сту ла та по е зи је (ли ри ке), про зе (епи ке) и драм ских 
об ли ка го во ра, да кле свих оних књи жев них фор ми у ко ји ма се са 
из ван ред ним успе хом огле дао и сам пе сник”.4 О жа нр ов ском по
ме ра њу и пре пли та њу фик ци о нал ног и до ку мен тар ног дис кур са 
у ње го вом де лу све до чи и ори ги нал на фор ма „снев ни ка”, од но сно 
за пи са сно ва, ко је је пе сник бе ле жио у ду гом вре мен ском ра спо ну 
од 1961. до 1998. го ди не, ка да је Снев ник у це ло сти и об ја вљен.5 
Пи са ни не ре дов но, по „да ту ми ма” под све сних им пул са, ови за пи си 
све до че о нео бич ном про це су ства ра ња из ме ђу ствар ног и фик
тив ног, ово стра ног и оно стра ног све та, са ефект ним „рас пле том” 
бу ђе ња на кра ју. Че сто за го нет ни, упе ча тљи ви и шо кант ни, са држа
ји сно ва на ме та ли су се пе сни ку као „нај пре чи по сао”6, ва жни ји 
од ја ве. У сво је вр сном ау то по е тич ком ко мен та ру на кра ју књи ге 
Си мо вић го во ри о тех ни ци за пи си ва ња сно ва „што пре, јер се та 
пре ђа, ина че, на ја ви, ра си па ла бр же од ди ма”7, због че га је тек
сто ве и де ло ве пе са ма „ко је је са њао” пи сао од мах по бу ђе њу, или 
но ћу, у крат ким па у за ма из ме ђу сно ва, на „опа сном пу ту из сна у 
ја ву”: „Мо жда чи ње ни ца да су не ки сти хо ви из др жа ли и пре жи
ве ли то пу то ва ње из сна у ја ву мо же да от кри је не што о при ро ди, 
ка рак те ру и вред но сти је зич ких и пе снич ких фор му ла”8, ре ћи ће на 
кра ју књи ге. Си мо ви ће ва на ме ра да ова квим за пи си ва њем са чу ва 
пот пу ну ау тен тич ност сно ва сва ка ко мо же да се до ве де у ве зу са 
над ре а ли стич ком тех ни ком ау то мат ског пи са ња, по дик та ту под
све сти, али и са екс пре си о ни стич ким на че лом дис тор зи је и гро

3 Слав ко Гор дић, „По е тич ки син кре ти зам Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, у: Раз
ме на да ро ва, На род на књи га – Ал фа, Бе о град 2006, 83–93.

4 Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, „Исто ри ја, мит, ви зи ја. Гла со ви пра ље и 
бо га”, у: Оштар угао, Аго ра, Зре ња нин 2008, 11.

5 Љу бо мир Си мо вић, Снев ник, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град 1998.
6 Исто, 149.
7 Исто.
8 Исто, 151.
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те ске, у опи су за чуд нофан та стич ких сли ка сна. Та ко у мно гим 
за пи си ма Снев ни ка на ла зи мо сим бо лич ке про јек ци је мит ских и 
ар хе тип ских мо ти ва Еро са и Та на то са, ко је сво јом би зар но шћу 
под се ћа ју на екс пре си о ни стич ке тек сто ве на ших и европ ских ау
то ра (Цр њан ски, Тракл), ука зу ју ћи на пре пли та ње раз ли чи тих 
по е тич ких и жан ров ских по сту ла та у ње го вом де лу.9

 Што се ти че Си мо ви ће ве по е зи је, она је, пре све га, за сно ва
на на на шој усме ној, фол клор ној ба шти ни, ко ју пе сник пре о бли
ку је и де кон стру и ше на спе ци фи чан ху мор ноиро ниј ски и па ро
диј ски на чин.10 На и ме, по и гра ва ју ћи се пре у зе тим фол клор ним 
обра сци ма на род не по е зи је и пре да ња, ту жба ли ца, по сло ви ца, 
за го нет ки, кле тви, молитaва, Си мо вић их, по ступ ком оне о би ча
ва ња и па ра док сал ним обр том, ак ту а ли зу је, да ју ћи им но ва и нео
че ки ва на зна че ња. С дру ге стра не, у ње го вом пе сни штву мо же мо 
пре по зна ти упли ве нео ро ман ти чар ске тра ди ци је, у ре то рич ком 
па то су ње го ве „све то сав ске по е зи је” и кул ту Бо го ро ди це Тро је
ру чи це, као и еле мен те кла си ци стич ке по е ти ке, ко ји су у ње го ву 
по е зи ју до спе ли пре ко До си те ја и Сте ри је.11 По ред свих ових ути
ца ја, Си мо вић је у свој пе снич ки го вор унео и бес по штед ни аван
гард нокри тич ки од нос пре ма тра ди ци ји и кул ту ри из ко је је по
ни као. На и ме, од по чет ка свог ства ра ња про фи ли сао се као пе сник 
из ра зи те на ци о нал не све сти и кри тич ког опре де ље ња, спре ман 
да се су о чи са нај мрач ни јим „под зе мљем” срп ске исто ри је, ко лек
тив ним „под све сним” и ар хе тип ским „пр тља гом” срп ског на ро да, 
ко ји ву че мо кроз исто ри ју, и ко ји нам оте жа ва сва ко ду хов но и 
мо рал но пре о бра же ње и успон ка „бо жан ској вер ти ка ли”. 

9 О Си мо ви ће вом Снев ни ку пи са ла је Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић: „Тек
сту ал ност сна: Снев ник Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, у: Ра спо ни мо дер ни зма, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад 2011, 249–257; Пе сма у про зи или про за и да, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2012, 130–134.

10 О „мо дер ном упо шља ва њу фол кло ра” у Си мо ви ће вој по е зи ји пи сао је 
Јо ван Де лић у тек сту „Ди ја ло гич ност пје сни штва Љу бо ми ра Си мо ви ћа и усмје
ре ност на го вор дру го га”, у: Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збор ник 
ра до ва, 59–78. Де лић ука зу је да из ди ја ло гич но сти Си мо ви ће ве по е зи је и усме
ре но сти на ту ђи го вор про из и ла зи хи бри ди за ци ја и укр шта ње жан ро ва: „отва
ра ње пре ма пје смипри чипа ра бо ли, пре ма про зи и про зном рит му, пре ма ’дра ми 
на дла ну’, пре ма мо но дра ми; оту да и ви ше гла сна по е ма” (76). Та ко ђе, ва жна је 
и сту ди ја Сне жа не Са мар џи је „Крат ки го вор ни об ли ци у по е зи ји Љу бо ми ра Си
мо ви ћа” (у истом збор ни ку, 359–391), у ко ме го во ри о из ра зи том при су ству, али 
и „сво је вр сном па ро диј ском об ра чу ну с еп ским фор му ла ма” у ње го вом пе снич
ком де лу, 376.

11 О еле мен ти ма кла си ци стич ке по е ти ке у Си мо ви ће вој по е зи ји ви де ти 
текст Ми о дра га Ма тиц ког „Ис точ ни це и на че ла по е ти ке Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, 
у: Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збор ник ра до ва, 237–258. Ма тиц ки 
ов де по ми ње и дру ге ути ца је и упли ве ро ман ти чар ског на сле ђа (Ње го шев на цио
нал ни, па три от ски па тос; пе сме ин спи ри са не де лом Ла зе Ко сти ћа), по том на род
не по е зи је и усме ног пре да ња, као и хри шћан ског и све то сав ског на сле ђа.
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Ње го ва по е зи ја је сва од за о штре них кон тра ста – из ме ђу све
тло сти и мра ка, „гор њег” и „до њег” све та, не ка да шњих све то сав
ских уз не се ња и ду хов них су но вра та да на шњи це, из ме ђу до бра и 
зла, ду ха и те ла, звер ског и бо жан ског у чо ве ку: „На сто лу хлеб и 
ви но, и је ван ђе ље, / а под сто лом стру жу, га ми жу, гре бу, / ро го ви, 
зу би, кан џе, ра чва сти је зи ци...” („На сто лу хлеб и ви но”). На пу ту, 
од но сно бес пу ћу исто ри је, пу ту до „не бе ске зе мље”, као да смо се 
из гу би ли – упо зо ра ва Си мо вић, вра ћа ју ћи нас из во ру – Са ви ним 
сто па ма и мо ли тва ма Пре све те Бо го ро ди це Тро је ру чи це, не би ли 
ожи вео за мр ли дух и се ћа ње на оно што смо не ка да би ли, или је 
тре ба ло да по ста не мо. Уме сто ду хов но сти и све то сти, на род се 
про дао за „пар че хле ба и та њир ја ни је” и „осим су пе не ма дру гог 
раз ло га ни ци ља”. Ме ђу тим, дво се клост Си мо ви ће вих сти хо ва 
увек но си и по ли тич ку ко но та ци ју и „жа о ку” упе ре ну про тив вла
сти и моћ ни ка ко ји тр гу ју и ма ни пу ли шу на ро дом: 

За пар че хле ба
и та њир ја ни је 
не ком да се про даш,
по га но је.

Ал за та њир ку пу са
или бо ра ни је
не ког да ку пу јеш –
то је по га ни је!

(„У ре ду пред ка за ном јав не куј не на ца ри ни”)

Оту да кри тич копо ле мич ки тон ње го ве по е зи је нај че шће про
из ла зи из го то во драм ског „за пле та” и су ко ба из ме ђу обес пра вље ног, 
ма лог чо ве ка, уби ја ног ра то ви ма, не прав дом и бе дом, и моћ них 
„чел ни ка”, вла сто др жа ца ко ји упра вља ју њим:

Он не мо же, он не зна, он не сме,
он не уме, а дру го ме не да!

(„Чел ник”)

Док на ма по то пом пре ти сва ка кап, 
и сва ка вар ни ца па клом што му чи и мо ри, 
ни у по то пу ње го ва ла ђа не то не,
ни у па клу ње гов кров не го ри!

На ма се и вра та ко јих не ма за тва ра ју!

А ње му се ши ром отва ра ју!
(„Ша пат о чел ни ку”)
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Иа ко по ни жен и ве ко ви ма утам ни чен, са по гле дом пре ко ре
ше та ка (низ пе са ма на те му там ни це), на род у Си мо ви ће вој по е зији 
уме да са ња; „зна ка кве хле бо ве ме си глад”, „у ка кве зе мље про зор 
за зи дан гле да” и „шта ло ја ни ца, уга ше на, оба сја ва” („Там ни ца”). 
Упра во су му зе маљ ско стра да ње и му ка отво ри ли по глед ка ду
хов ном и тран сцен дент ном све ту:

Тра же ћи бо га, бе же ћи од бо га,
у стра ху од бо га, са на дом у бо га,
о бо гу сам на у чио и ово:
за оног ко ји у мра ку про во ди век
бог се па ли ши би цом, и си ја!

(„Спре ма ју ћи се да упа лим пе тро леј ку”)

У ан то ло гиј ској, „зла том за пи са ној” пе сми, у ко јој про го ва ра 
глас ле то пи сца – мо на ха јед не ма на стир ске ће ли је („За пис зла том”), 
на ла зи мо мо тив умно же ног сна и же ље да је муч но зе маљ ско стра
да ње са мо сан и под све сна про јек ци ја пат ње ко ја се јед ном мо ра 
пре ки ну ти:

И сне вам да не по сто јим, 
да ме то са мо не ко са ња,
да је бли зу зо ра,
и оном ко ме усну вре ме је да се бу ди.

За Си мо ви ће ву по е зи ју ка рак те ри сти чан је ве ри стич ки по сту
пак ого ља ва ња жи вот не зби ље12, ко ји је нај че шће из раз сва ко днев не 
бор бе чо ве ка за го ли жи вот и оп ста нак, угро жен ко ли ко стал ним 
ра то ви ма, то ли ко и удар ци ма ра зних до ма ћих „ба ти на ша”. При том, 
сво је вр сна ка та ло шка на бра ја ња и „по пис” три ви јал них зе маљ ских 
ства ри, сва ко днев них „по треп шти на” од ко јих се жи ви, тач ни је 
пре жи вља ва, осли ка ва пад чо ве ка из ду хов ног у го ло ма те ри јал но 
бив ство ва ње. С дру ге стра не, и још пре те жни је, Си мо вић је у сва
ко днев ним, обич ним ства ри ма (као што су хлеб, со, кром пир, бра
шно, чор ба...) тра жио ви ше, „од бе гле” су шти не у на шем обе сми
шље ном, ду хов но опу сто ше ном све ту: „Ка ца нам се ра су ши ла, 
ба чва рас то чи ла, / бра шно нам се убу ђа ло, чор ба про ки сла; / раж 
нам се за тра ви ла, ко са ува шљи ви ла, / ви но се усир ће ти ло, сир ће 
из ве три ло” („По том ци Све то га Са ве”). Те при вид но три ви јал не 
те ме о ко ји ма пе ва из раз су по тра ге за ду хов ним вред но сти ма 

12 Уп. Ча слав Ђор ђе вић, „Ве ри стич ки по сту пак у пе сни штву Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа”, По ве ља, 1, 1996, 36–41.
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жи во та, ли ше ног сми сла и су шти не: „пи там – за гле дам – тра жим: 
/ ов де, где се све је де, / има ли иче га / што хра ни?” („Па зар ни дан у 
Ужи цу”); „осва ну ће на тр пе зи хра на, / ка да опет со по ста не сла на!” 
(„Кван та шка пи ја ца”); „те шко на ма ако ни је / овај кром пир вар ка 
ко ја кри је / не што од кром пи ра хран љи ви је” („Ви дик у слут њи”).

У ве зи са овим су и мо ти ви пи јач них те го ва, ме ра и ра чу на 
(пе сме „На све то и лињ ској пи ја ци”, „Ре па ти ца”, „Тег из Ме со по та
ми је”, „Ме ња чи нов ца”, „По след њи суд”), по ста вље ни као зе маљ ски 
пан дан Стра шном су ду ко ји ће из ме ри ти све на ше гре хе: 

Ако та ко ме ре гре хо ве ја бу ка,
гре хо ве гра шка, зло чи не кар фи о ла,
зло чи не за кла них у ја сла ма, у шта ли, 
ка ко ће ме ри ти нас, ко ји смо кла ли?

(„На све то и лињ ској пи ја ци”)

Го, ко на кан та ру се дим на ле ди ни,
а не знам ко ме ме ри,
ко ме,
ко јом ме ром,
на ко јој пи ја ци, 
ни по чи јој це ни.

(„Ре па ти ца”)

Чест мо тив у Си мо ви ће вој по е зи ји ве зан је за жен ско на че ло 
очу ва ња до ма и ог њи шта, ко је за ње га по при ма зна че ње све то сти. 
Она, по Си мо ви ћу, из ви ре из са мог жи во та и на о ко ма лих, обич
них ства ри, у ко ји ма је срж и су шти на по сто ја ња. Та ко у пе сми 
„Мр кла је сен” сли ка же не – до ма ћи це ко ја у мра ку и оп штем без
на ђу ду ва у жар пе ћи сво га до ма и на ма хо ве, „као сви тац”, оза ру је 
та му, сим бо ли ше по след њу на ду и те жњу да се са чу ва и „раз го ри” 
уга сла ва тра и све тлост жи во та. Слич ну сим бо ли ку све то сти дома 
но си и пе сма „Чу до у зи ми”, мо ли твом упу ће ном Бо гу и Све том 
Ге ор ги ју, за штит ни ку, да се об ја ве „жи шком у пе пе лу / усред мр клог 
мра ка, / у зим ској пу сти њи / ди мом из оџа ка!” Же на у пе сми „Ло нац 
на Јо ки ној ћу при ји”, ко ја сво јим лон цем мо же да на хра ни „жи ве 
и мр тве”, „све це и гре шни ке”, „бра ћу и не бра ћу”, „сле пе и ви до
ви те”, „бо га ље и кри ла те”, у ста њу је да из ми ри и ис це ли чи тав 
за ра ће ни и по де ље ни свет. Исто та ко, „шва ља” ко ја дре ши „мр тве 
чво ро ве” и при ку пља ко нац у клуп че, не би ли јед ном по че ла да 
„при ши ва ру кав за ко шу љу, / бра ћу за ро ђа ке , зе мљу за обла ке” 
(пе сма „Шва ља”), сим бо ли ше жен ски ства ра лач ки прин цип љу ба ви 
и пра шта ња, ко јим би се по но во, на кон смр ти, стра да ња и бра то
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у би лач ког ра та, мо гао об но ви ти жи вот и ус по ста ви ти по ре ме ће на 
ко смич ка рав но те жа: „Сун це се га си. / Шва ља па ли лам пу... Ра ње
ни ју нак / ис пу шта мач и шлем, / а шва ља узи ма / иглу и на пр стак” 
(„Ве че”).

На дру ги на чин при ка за ни су жен ски ли ко ви „сол да ту ше” и 
„ко пи лу ше”, ко је се на свој на чин бо ре про тив ја ло во сти жи во та 
и не стан ка, оли ча ва ју ћи на че ло плод но сти, чул но сти и ра ђа ња, 
на су прот де струк тив ном, му шком прин ци пу смр ти и ра та13:

Ја сви ма ра ђам, ра ђам и да њу и но ћу
ра ђам све, обла ке, пла ни не, ре ке
си но ве и кће ри, мај ке и му же ве,
...
Све што ви диш на мо јој си си ра сте!

Ка и ну ра ђам Аве ља, Аве љу Ка и на, 
ра ђам и бо га у обла ку, и шту ку у ре ци, 
ако тре ба, и са мог ђа во ла ра ђам,
ра ђам и све цу и гре шни ку, и цр ву и мра ву,
...
нек је и зло,

са мо да ни је ни шта ви ло,
нек је и грех,

са мо не ја ло ви на,
нек је и му ка, 

са мо не пу сти ња!
(„Ко пи лу ша”)

Те ма ма, сти лом и је зи ком Си мо вић се ве зу је, пре све га, за свет 
свог за ви ча ја, јер је за ви чај за пе сни ка из раз из вор но сти и не по сред
но сти све та. Из ова квог ста ва и по е тич ког опре де ље ња про из и ла зи 
и ди ја ле кат ски обо је на лек си ка, жар гон ски је зик ње го вог ужич ког 
кра ја и при вид на јед но став ност и „обич ност” ње го вих сти хо ва, иза 
ко је се, нај че шће по ступ ком ин вер зи је и оне о би ча ва ња, по пут „ду
плог дна”, отва ра ју про сто ри мит ског, ар ха ич ног и ар хе тип ског 
на сле ђа на ше кул ту ре: „Ве ри стич ка јед но став ност и не по сред ност 
по ста је ма ска за мит ску ди мен зи ју сва ко дне ви це, од већ фраг мен
тар не, про тив реч не и пре те ће, или пак ра са пом за хва ће не...”14

13 Уп. Алек сан дар Јо ва но вић, „Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, 
у исто и ме ном збор ни ку ра до ва, 24–26. О апо ло ги ји же не и жен ског прин ци па 
у Си мо ви ће вој по е зи ји пи сао је и Јо ван Де лић у тек сту „По е зи ја као не га ци ја 
усре ћи тељ ских про је ка та и афир ма ци ја људ ских ’ма лих’ ври јед но сти”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, ок то бар 2009, књ. 484, св. 4, 470–477.

14 Ч. Ђор ђе вић, нав. текст, 38.
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По сту пак ин вер зи је у ње го вим пе сма ма по ста ће „сред ство за 
ова пло ћи ва ње пред ста ве о ам би ва лен ци ји, сме ште ној у сре ди ште 
мно гих ства ри и по ја ва”, „не ка вр ста пре о кре та ња са др жа ја сва ко
днев ног жи во та”.15 До бар при мер за ово свој ство Си мо ви ће ве по
е зи је је пе сма „Го зба”, у ко јој се зе маљ ска го зба и тр пе за пре тва
ра ју у „траг кр во про ли ћа” и „хр пу ко сту ра” по је де них зве ри, ко је 
се усе ља ва ју у чо ве ко во би ће и „је ду га из ну тра”. Обр ну тим по
ступ ком (ин вер зи јом), чо век по ста је жр тва на тој ве ли кој жи вот ној 
го зби, у ко јој нас је сва ким да ном све ма ње, јер „цр на ру па” смр ти 
и ни шта ви ла на кра ју про жди ре све:

На сто лу оста је траг кр во про ли ћа,
из ро га те ло ба ње гле да нас цр на ру па,
...
и све нас је ма ње на ве ли кој го зби,

– по је де не зве ри је ду нас из ну тра.
(„Го зба”)

Опи су ју ћи на о ко обич не при зо ре из жи вот не или рат не сва
ко дне ви це, Си мо вић гро теск ним по ме ра њем зна че ња и нео бич ним 
по ен ти ра њем отва ра ду бљи, мит ски, ре ли гиј ски или ар хе тип ски 
слој по е зи је. Мно ге ње го ве пе сме, на пр ви по глед ве ри стич ки јед
но став не, укљу чу ју и екс пре си о ни стич ки ис кри вље ну и по ме ре ну 
ви зу ру у оно стра но и тран сцен дент но. Ме ђу број ним при ме ри ма, 
на ве шће мо пе сму „Учи те љи ца из Та о ра”, из збир ке Ви дик на две 
во де. У њој је опи сан јед но ста ван при зор из рат ног жи во та: че тво
ри ца до но се те ло мр тве учи те љи це на вра ти ма и та вра та спу шта ју 
на зе мљу. Ме ђу тим, сре ди шњи стих пе сме отва ра број на пи та ња, 
ко ја се до кра ја са мо умно жа ва ју, умно жа ва ју ћи и ње на зна че ња: 
„Та вра та на зе мљи, / је су ли то са да вра та у под зе мље? / Да л то 
сад она / мр твим те лом не да, ... мр твим ле ђи ма бра ни / не чи стим 
си ла ма / да отво ре, / да про ва ле та вра та, / да из под зем ног сум
по ра и тму ше / из ја шу на сво јим ре по ви ма...” Осла ња ју ћи се на 
на род на ве ро ва ња, мит ске и об ред не пред ста ве о мр тви ма, Си мо
вић у сми са о но сре ди ште пе сме по ста вља вра та и те ло мр тве учи
те љи це као бра ну и ме ђу из ме ђу два све та: под зем ног и над зем ног, 
из ме ђу па кле них, не чи стих си ла, по ку ља лих у ра ту, и жи во та, 
ио на ко угро же ног рат ним стра хо та ма. Као да је сам рат по кре нуо 
те си ле, а они не ви но стра да ли, ме ђу ко ји ма је и учи те љи ца из 
Та о ра, се и сво јим мр твим те ли ма су прот ста вља ју злу да не над
вла да.

15 Ра ди во је Ми кић, „Ин вер зи ја и лир ски опис”, По ве ља, 1, 1996, 18 и 28.
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Го то во чи та ва пе сма гра ђе на је у об ли ку пи та ња, ко ји ма Си
мо вић отва ра мно штво но вих зна че ња, по тен ци ра ју ћи упра во су
срет раз ли чи тих све то ва и сфе ра: до бра и зла, жи во та и смр ти, 
ово стра ног и оно стра ног.16

Та ко се у ње го вој по е зи ји укр шта ју и у исту ра ван до во де 
са свим раз ли чи те те ме: мит ске, би блиј ске, исто риј ске, рат не, жи
вот не и сва ко днев не са уни вер зал ним и ме та фи зич ким.

Јед на од оп се сив них те ма Си мо ви ће ве по е зи је у це ли ни (збир ке 
Шле мо ви, Ви дик на две во де, Игла и ко нац, Ис точ ни це) сва ка ко је 
рат и стра да ње ма лог, обич ног чо ве ка на су ро вим ве тро ме ти на ма 
Исто ри је. Ову оп сед ну тост ра том, с јед не стра не, мо же мо об ја сни
ти пе сни ко вим лич ним ис ку ством и рат ним сли ка ма ко је је по нео 
из де тињ ства, али још ви ше ко лек тив ним „пам ће њем” све ко ли ког 
тра гич ног исто риј ског ис ку ства срп ског на ро да. „Пе сник се опре де
љу је за исти ну ко ју о ’ве ли кој’ исто ри ји има да ка же ’ма ли чо век’.”17

Че сто и са ми на сло ви Си мо ви ће вих пе са ма, од но сно збир ки 
(Ве се ли гро бо ви, Уо чи тре ћих пе тло ва, Шле мо ви), упу ћу ју на по сту
пак де струк ци је и спе ци фи чан цр но ху мор ни угао из ко га Си мо вић 
са гле да ва жи вот, исто ри ју и чо ве ка у њој. Све је ту ис кри вље но и 
из об ли че но до ап сур да: „Вој ске чи ји се спи ско ви пре пи су ју на 
кр ста че” („Сеп тем бар”); ко ман дант ко ји све ча но сту па „у чи зма ма 
ски ну тим с мр тва ца” („Ге ор ги не”); „из да ји це нам су де за из дај ства, 
/ уби це за уби ства ... гла ва у тор би / сме је се гла ви на ко цу, / гла ва с 
ко ца / ру га се гла ви на па њу” („Суд њи дан”). На род у ње го вим „Стој
ко ви ћи ма”, по пут „ве се лих мр тва ца”, жи ви од ина та („те ве шај, те 
се ци, те ко љи! / А ми жи ви”), „уми ру ћи од сме ха” пред по ку ша ји ма 
свих џе ла та кроз исто ри ју да га по ра зе. Том на ро ду уми ра ње је поста
ло сва ко днев ни по сао и „оба ве за”, јер је ве ко ви ма „уми ра ти сви ко”.

Си мо ви ће ве пе сме „ру га ли це”, ис пе ва не у на род ном ду ху и 
то ну, упе ре не су ко ли ко про тив по ли ти ке и вла сти, то ли ко и про
тив мо рал не де гра да ци је чо ве ка и пу ка ко га је та власт об ли ко ва ла. 
По ред же сто ке кри тич ке но те ого ља ва ња свих на ци о нал них ми
то ва, сли ке стра да ња, ко лек тив ног уми ра ња и ду хов ног за ти ра ња 
срп ског на ро да уно се и ду бо ко тра гич ну и пе си ми стич ку но ту у 
ње го ве сти хо ве. 

16 О до ди ру све то ва и спа ја њу раз ли чи тих сфе ра, као јед ној од цен трал них 
те ма Си мо ви ће ве по е зи је, пи сао је Го ран Ра до њић у тек сту „Струк ту ра Си мо ви
ће вих пје снич ких сли ка” (у: Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збор ник 
ра до ва, 143–160): „Код Си мо ви ћа се уви јек за ста је на са мом пра гу, на са мом ула
ску у оно стра но. Ни је, да кле, циљ да се ви ди оно што, мо жда, сто ји иза по јав
но сти, не го да се фик си ра мје сто, тач ка, са ко је се отва ра ви дик на дви је стра не, 
на „дви је во де”, 156–157.

17 Са ша Ра дој чић, Јед на пе сма: хер ме не у тич ки из гре ди, Град ска би блио
те ка „Кар ло Би је лиц ки”, Сом бор 2016, 60.
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По сту пак де по е ти за ци је и ра за ра ња на ци о нал них, иде о ло шких 
и етич ких ми то ва у ње го вој по е зи ји сва ка ко упу ћу је и на по ет ску 
прак су нај зна чај ни јих срп ских екс пре си о ни ста (Цр њан ског, Ва си
ље ва, Раст ка Пе тро ви ћа), ко ји су по сле до жи вље не гол го те Пр вог 
свет ског ра та сво јим сти хо ви ма „про грам ски” ра за ра ли до та да шњи 
есте ти зо ва ни, лар пур лар ти стич ки или ути ли та ри стич ки од нос 
пре ма на ци о нал ној исто ри ји и кул ту ри, уста но вљен у на шој пред
рат ној књи жев но сти.

Та ко Си мо ви ћев иро нич ногро теск ни и про за ич ни по ет ски 
дис курс, из ме ђу оста лог, има сво је ко ре не у „Ви дов дан ским пе
сма ма” Ми ло ша Цр њан ског, као и у спе ци фич ном цр но ху мор ном 
на бо ју Ва си ље вље ве рат не ли ри ке (пе сме „У мра ку”, „У ко ли ба ма 
смр ти”, „Ју на ци”, „Хо ћу”). Из тог угла, Си мо вић се мо же по сма тра
ти као след бе ник кри тич ког, ак ти ви стич ког екс пре си о ни зма, ко ји 
пре у зи ма и ко ри сти ње го ве „оми ље не” по е тич ке ре кви зи те: иро
ни ју, па ро ди ју, гро те ску, цр ни ху мор, по ет ску фан та сти ку, ап сурд.

Нај ком пакт ни ја Си мо ви ће ва збир ка са рат ном те ма ти ком, 
ко ја по ста вља рат као сре ди ште, усуд и „стал но ме сто” на ше исто
ри је, је збир ка Шле мо ви (1967).18 На и ме, пе сме у овој збир ци су 
ну ме ри са не и без на сло ва (из у зев по след ње три), та ко да гра де ком
пакт ну це ли ну/ци клус, ко ји се чи та као по е ма о бе сми слу сва ког 
ра та у исто ри ји: „Тај рат и по ред свих ге о граф ских или на ци о нал
них ре фе рен ци сто ји из ван исто ри је; или мо жда – ако са мо ма ло 
про ме ни мо угао гле да ња – он је исто ри ја са ма.”19 На слов на ме та
фо ра шле мо ва, ко ја се про вла чи кроз це лу књи гу, по ста је уни вер
зал на ме та фо ра ра та, рат не суд би не и жи во та вој ни ка у ро ву, чија 
је „бли ска бу дућ ност ду бо ка по ла ме тра”.

Сти хо ви у збир ци гра ђе ни су по ступ ком мрач не иро ни је и 
цр но ху мор ног, гро теск ног из об ли че ња ствар но сти у ра ту:

Ко је тај што ме стре ља и ко ље
и ча мов сан дук бр зо стре са

– док па да чађ на сне жно по ље – 
за 70 ки ла ме са?
...
Нит је сен ле чи, нит ра на сра ста, 
сви су ме ре дом кла ли и је ли,

18 Уп. Иван В. Ла лић, „Та лент и зре лост”, у: Кри ти ка и де ло, Но лит, Бео
град 1971, 184–190; Но ви ца Пет ко вић, „Из ме ђу за ми сли и сли ке”, у: Ар ти ку ла
ци ја пе сме II, Свје тлост, Са ра је во 1972, 197–201; Са ња Па ри по вић, „Ме трич ка 
струк ту ра Шле мо ва Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, у: Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, збор ник ра до ва, 417–434.

19 Иван В. Ла лић, нав. де ло, 185–186.
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вра на на су вом ко сту ру хра ста
до би ће мо зак мој у шле му, као у зде ли.

(IV)

И док им се ло ба ње ку ва ју, да бу ду
уку сна хра на за ро ђе ну гру ду,

док тру бач це ди пљу вач ку из тру бе,
си то гро бље дре ма чач ка ју ћи зу бе.

(VI)

же на с бра да ви цом ко иси сан црв
до ји вра ну мле ком цр ним као крв;

а жо ха ре љу ди је ду, улов тих,
и бди ју, да жо ха ри не по је ду њих.

(XVI)

Гро теск на сли ка мр твих вој ни ка („Вој ни ци! Узми мо у ру ке 
сво је од се че не но ге”, XIX), ко ји се сво јим од се че ним но га ма све те 
сво јим во ђа ма, да би по том, по мра ку, оти шли „сва ко у сво је гро
бље”, нај сна жни ја је осу да ра та, без у мља и ни шта ви ла ко је иза 
ње га оста је. Ап сурд ра та нај че шће је пред ста вљен сли ком гро бља, 
ко је увек „си то” и за до вољ но „дре ма чач ка ју ћи зу бе”. То је је ди на 
исти на и је ди на пер спек ти ва ра та – гро бље, смрт и по раз, јер по
бед ни ка и прав де ни ка да не ма: „по бе ђу је онај ко по би је ви ше”. Ни
јед ном иде јом не мо же се оправ да ти уби ја ње и стра да ње на ро да, 
јер рат по ти ре све вред но сти и из вр га ва их у соп стве ну су прот ност 
– за ви чај пре тва ра у гро бље, по бе ду у по ни же ње – гор ка је исти на 
ко ју на са ти ри чан и па ра док са лан на чин от кри ва ју и ка зу ју Си
мо ви ће ви мр тви „ју на ци”, ру га ју ћи се „по бе ди” и „по бед ни ци ма” 
у ра ту:

И док осло бо ди лац, ве ћи од сло бо де,
ка жи пр стом ва здух око се бе бо де

хва ле ћи, за не сен у го во ру над ра ком
што из ги бо смо у об ра чу ну с мра ком,

и док нас жуп ник уз но си ка бо гу,
уз крст нам ку ја ди же зад њу но гу.

(VII)
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За ви чај ће (ги ни!)
у сун ча ни дан
ду бо ко у гли ни
да ти на ђе стан.

Сло бо да ће (тру ни!)
да на гра ди труд:
шлем да ти на пу ни 
као ноћ ни суд.

(XVI II)

У кон тек сту на ше по сле рат не екс пре си о ни стич ке по е зи је 
по зна то је ко ли ки је зна чај има ла збир ка Ли ри ка Ита ке и ци клус 
„Ви дов дан ских пе са ма” („Ода ве ша ли ма”, „Вој нич ка пе сма”, 
„Хим на”, „Гро те ска”, „На ша еле ги ја”, „Спо мен Прин ци пу”, „Ди ти
рамб”, „Здра ви ца”, „Веч ни слу га”), у ко јем је Цр њан ски, иро ниј ским 
обр та њем вред но сног по рет ка, па ро ди рао на ци о нал не, ро до љу би ве 
и исто риј ске ми то ве, гро теск но и гор ко сла ве ћи гро бље, ве ша ла 
и смрт. По и гра ва ју ћи се жан ро ви ма, у знак ре вол та про тив ра та, 
ис пе вао је ди ти рамб ро ду ко ји „ве се ло мре”, оду ве ша ли ма, хим ну 
кр ви и здра ви цу смр ти („Још је ве сео на род је дан / у кр ви, пе пе лу 
и пра ху”):

Да жи ви гро бље!
Је ди но ле по, чи сто и вер но.
Да жи ви ка мен и ру ше ви не!
Про кле то што цве та у ви си не.

Ми смо за смрт!
(„Здра ви ца”)

Из ње го вих сти хо ва про го во ри ли су „мр тви ко ји пру жа ју ру ке”, 
пр кос и очај чо ве ка ко ји је у ра ту „ви део све” и из гу био све илу зије 
о отаџ би ни и „слав ној про шло сти”, у име ко је се жр тву је на род:

Гла дан и кр вав је на род мој.
А сјај на про шлост је лаж.

(„Спо мен Прин ци пу”)

Оки ти ће мра мо ром са ле
и спу сти ти за ве се жу те,
да ле ши не зи до ве не про ва ле
и да ћу те!
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...
Ах, све је то ле прш ша ре них ти ца,
по бе де гор ка сласт.
Отаџ би на је пи ја на ули ца,
а очин ство пр ља ва страст.

(„Веч ни слу га”)

Иду ћи тра гом Цр њан ског, Си мо вић на сли чан на чин вр ши 
пре вред но ва ње и де струк ци ју тра ди ци о нал них ро до љу би вих жан
р о ва и ми то ва про шло сти, пе ва ју ћи из обр ну те пер спек ти ве по стра
да лог чо ве ка, од но сно на ро да, ко ји се и мр тав ру га смр ти и сво јим 
крв ни ци ма. Обра ћа ју ћи се свом ро ду, „су мор ном брат ству мра ка 
и све ће од ло ја” и до мо ви ни „ве ли ких плод них уста”, гла сом разо
ча ра ног и гнев ног вој ни ка обе ше ног у ра ту, он на кра ју „пла зи је зик” 
чи та вом све ту и свим све ти ња ма отаџ би не ко ја „про жди ре” сво ју 
де цу:

ви се ћи на бре зи
из над цве ћа и ста да,
обе шен, пла зим је зик
ве ћи од во до па да.

(Шле мо ви, XVII)

Слич но је и код Ва си ље ва, јер је по зи ци ја лир ског ју на ка (обич
ног вој ни ка у ра ту/ро ву), ко ји се сме је и пр ко си смр ти, осно ва мно
гих ње го вих „ан ти рат них пе са ма”. У пи та њу је, сва ка ко, гро теск ни 
смех по бу не и пр ко са, али и крај њег оча ја и не мо ћи чо ве ка да би ло 
шта про ме ни. Смех је ту по след ња од бра на од бе сми сла ег зи стен
ци је, ко јом се ума њу је ужас смр ти; не ка вр ста ап сурд не по бе де у 
по ра зу. На по е тич ком пла ну, ова ква вр ста гро теск ног сме ха у по
е зи ји ових пе сни ка па ро ди ра и де па те ти зу је те му смр ти и ра та, 
чи не ћи је сва ко днев ном, ла ко под но шљи вом „ру ти ном” жи во та:

Хо ћу да по ђем бле дом
мр тва цу у ро ву,
и да се ве сео вра тим;
...
па да се од сме ха за це ним
ко Бог, ка да је тај но
ско в’о
од сво јих стра сти љу де.

(Д. Ва си љев, „Хо ћу”)
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Пр ви смо би ли та мо где се са сме хом ги не,
где је ја ук пе сма уран ка и сми ра ја.
Це ла по вор ка ве дрих! И за на ма хр па је стра ве 
по дло пу за ла, и при та је но,
и ве се ло смо про шли крв и смрт и раз ва ли не.

(Д. Ва си љев, „Ве че на Са ви”)

Пер спек ти ва Си мо ви ће вог лир ског ју на кавој ни ка иста је као 
код Ва си ље ва – ро вов ски гроб („у ро во ви ма, не по зна ти, ту роб ни, 
/ осу ђе ни, пре зре ни, коб ни / чу је мо увек хла дан крик гроб ни” – Ва
си љев, „У мра ку”) и ви дик оме ђен жи ца ма, ко ји му „кра ти” по глед 
у не бо („и жи це нам по гле де у не бо кра те. / Љу ди су у на ма ду бо ко, 
ду бо ко скри ве ни, / и не мо гу, / не мо гу, / не мо гу да се вра те...” 
(Ва си љев, „Жи це”). Људ ско у чо ве ку се за у век гу би и не ста је, а 
„ју на ци” се (опет по ступ ком ин вер зи је), пре тва ра ју у „зве ро ве” и 
„кр ва ва чу до ви шта”: „Ду ша нам се бол но од ро ва до ро ва ве ре. / 
И ви тла ју се за њом кр ва ва чу до ви шта” (Ва си љев, „Ју на ци”).

Про у ча ва ју ћи Ва си ље вље ву екс пре си о ни стич ку по е зи ју у 
сво јим ра ни јим ра до ви ма20, ис та кли смо да се у ње го вој „апо ка лип
тич кој ви зи ји ра та свет от кри ва као па кле ни „отвор смр ти”, ко ји 
гу та све пред со бом, јед на огром на пра зни на у ко јој не ста ју сви 
жи во ти и све вред но сти, док се чо век пре тва ра у звер ско и чу до
ви шно би ће, из об ли че но на го ни ма”21:

О, ка ко смо стра шни, не по зна ти се би:
кли че мо под стра шним му ње ви тим тре ском, 
и ду ша нам се у бе дем цр ни упи ја,
и не ма нам ле ка, сме хом, гре хом

(Д. Ва си љев, „Ју на ци”)

Пе ва ју ћи из пер спек ти ве мр твих и уна ка же них вој ни ка, Си
мо вић на сли чан на чин про јек ту је мрач ни, апо ка лип тич ки пеј заж 
смр ти и пу сто ши ра та. У XXII пе сми збир ке је згро ви тим сти хо ви ма 
пре но си осе ћај ме та фи зич ке је зе, не из ве сно сти и стал ног при су
ства смр ти у чо ве ку („У уху ми ухо да слу ша све што чу јем. / Из 
мог ме ока пра ти: куд пу ту јем ... / На пра гу, у но ћи, кад и Ме сец 
за ђе, / ру ка све тли но жу да ми гр ло на ђе”), док је у XXIV дат апо
ка лип тич ки до жи вљај ни шта ви ла и не стан ка све та, ужа сну тог 
со бом:

20 Дра га на Ву ја ко вић, Од кри ка до ти ши не. Пе сни штво Ду ша на Ва си ље ва 
из ме ђу ак ти ви стич ког и ап стракт ног екс пре си о ни зма, Ака дем ска књи га, Нови 
Сад 2009.

21 Исто, 169.
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Јер све ће се јед ном ужа сну ти без на де:
пу сти ња сво је пу сто ши, гро ма де
ле де них бре го ва свог ле да и сту ди,
су ди ја сво је прав де ко јом су ди.

И, у оча ја њу, да се осло бо де
пу сти ња пу сто ши, риб њак сво је во де,
ду ња свог уку са, лед хлад но ће сво је,
пре ста ће јед ног да на да по сто је.

Осе ћа ње ме та фи зич ке пра зни не и пу сто ши све та на кон ра та 
на нај бо љи на чин из ра жа ва XXI пе сма ци клу са, ко ја по ка зу је како 
се „осво је ни” свет у ру ка ма по бед ни ка, „ја чих зло чи на ца”, рас па да 
и ра си па, чи не ћи и не при ко сно ве не „по бед ни ке без прем ца” „тек 
осно вом за прах”: „Основ на вред ност Шле мо ва не раз дво ји ва је од 
тог ви ђе ња, од тог пеј за жа бе сми сла и пу сто ши ко ји се уве ћа ва ју 
са сва ком по бе дом. У ру ка ма по бед ни ка, уме сто чвр стих и пу них 
би ћа, оста је са мо прах; са мо пре те ћа пра зни на од је ку је про стран
стви ма све та”22:

Са мо те жи ну пра ши не ме ре се о ске ва ге
по оба ла ма тру ну пло до ви мо ра
и шу ме се хлад ним ве тро ви ма на дах њу ју.
Шта сад да поч не на ша ру ка, што са зда са мо прах?

(XXI)

Збир ка Шле мо ви се за вр ша ва и за о кру жу је вр хун ском пе смом 
„Пу то ва ње по до њим пре де ли ма Ду на ва”, ко ја пре у зе тим на сло
вом и не ком вр стом сло бод ног хек са ме тра при зи ва дух Сте ри ји ног 
му дрог, ре зиг ни ра ног ро до љу бља у Да вор ју, ко јим се и овај пе сник, 
без ика кве ла жи и ма ске, об ра чу на вао са ро ман ти чар ским на цио
нал ним иде а ли змом.23 За вр шни сти хо ви Си мо ви ће ве пе сме од ре
ђу ју сли чан од нос пре ма на ци о ну, у ви зи ји пе сни капут ни ка и 
ње го вог му дрог пе снич ког тра га ња за исти ном о свом на ро ду, ма 
ко ли ко та исти на мрач на, по ра зна и бол на би ла: „пот пу но оча ран 
мра ком, што га зи во ду и ка мен, / ко ји му дро, без на де и ма ске, иде 
до са мог кра ја, / са исти ном па кла и при ви дом ра ја”.

22 Н. Пет ко вић, нав. де ло, 201.
23 Ни је слу чај но да је Си мо вић сво ју при ступ ну ака дем ску бе се ду, одр жа

ну у СА НУ 30. ма ја 1995. го ди не, под на сло вом „Сте ри ја ме ђу ма ска ма”, по све тио 
упра во Сте ри ји ном де лу као па ра диг ми „ски да ња ма ски и обра зи на” у вре ме 
на ра ста ју ћег на ци о на ли зма. Вид. Ми о драг Ма тиц ки, „Бе се да о бе се ди Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа”, По ве ља, 1, 1996, 104–106. Си мо ви ће ва бе се да об ја вље на је у тре ћем 
из да њу ње го вих есе ја Ду пло дно, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град 2001, 88–100.
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Нео бич на по ет ска фан та зма (об ја вље на у збир ци Уо чи тре ћих 
пе тло ва, под на зи вом „Бу ђе ње у под зем ним ка сар на ма”, а у ка
сни јим из да њи ма пре ра ђе на и при кљу че на Шле мо ви ма) пра ти 
„де ша ва ња” пе де сет го ди на по сле смр ти јед ног на ро да, од но сно 
на ра шта ја, ко ји се „из ту ђи не, сна или смр ти” вра ћа у свој род ни 
крај. Све је оста ло исто: жи вот се при вид но на ста вља та мо где је 
стао и увек пре ки да но вим ра том, са си но ви ма и уну ци ма мр твих 
рат ни ка. Ти ме се про шлост, са да шњост и бу дућ ност на ро да спа ја ју 
у ис тој, не пре кид ној цр ти стра да ња, а тре ну ци „исе че ног” жи во та 
из ме ђу про шлих и бу ду ћих ра то ва ис пу ње ни су ла жним на да ма 
да „ги ну ти вре ди”. Ста ра је исти на да се исто ри ја по на вља, са мо се 
во ђе сме њу ју, „нов но вих кра ље ва ред”, и да у име „но вих” иде ја 
и иде о ло шке за сле пље но сти на род ве чи то стра да, не ста ју ћи „у 
ту ђи ну, сан или смрт”:

Про ро ци пре сто ле ску ћи ли,
али ни но ћу не спа ва ју:
од оног што су нас би чем учи ли 
би чем нас од у ча ва ју!

Си мо ви ће ве пе сме, ка ко смо ви ше пу та ис та кли, нај че шће су 
гра ђе не из пер спек ти ве ко лек тив ног лир ског су бјек та, те из ње
го вих сти хо ва и нај бо љих пе снич ких оства ре ња про го ва ра „умно
же ни”, ко лек тив ни глас срп ског на ро да кроз исто ри ју.24 И он да 
ка да је ин ди ви ду а ли зо ван, тај глас пре но си ко лек тив ну свест и 
пам ће ње тра гич ног исто риј ског ис ку ства смр ти, ко је пре ти и опо
ми ње да „зло не дре ма”. Оту да у ве ћи ни ње го вих пе са ма до ми ни
ра ју апо ка лип тич ке сли ке зла, ко је не је ња ва и ко је се и да ље 
слу ти, као у пе сми „Про ро ци на Ко со ву по љу”:

Ка жу нам бу ди те пот пу но спо кој ни,
чу де нам се за што се за бо га пла ши те,
ка жу нам да то ни по ко ју це ну,
ка жу да то не ће, да не сме, да не мо же би ти.

Ка жу на ма,
ко ји зна мо
да је већ би ло.

Апо ка лип тич ке сен ке зла и не сре ће над ви ја ју се над на род, 
ко ји се по мра ку исто ри је кре ће као по „до њем све ту”, „кроз не

24 Уп. Сла ђа на Сто ја но вић, „Умно же ни глас. О пе снич ком су бјек ту у по
е зи ји Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, По ве ља, 1, 1996, 47–51.
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ви дљи во се ло, не ви дљи вим пу тем, / пре ко не ви дљи вог мо ста, не
ви дљи ве во де, / не ви дљив га вран на да мном грак ће у ле ту” („По
ги би ја ка пе та на Шу ља ги ћа”).

То пос апо ка лип се, као је дан од кључ них у пе сни штву екс пре
си о ни зма, у Си мо ви ће вој по е зи ји до жи вља ва спе ци фич ну транс фор
ма ци ју. На и ме, би блиј ске сли ке и сим бо ли ку по то па и суд њег да на 
(„Суд њи дан”, „Ог ње ни дан”, „По пла ва”, „По глед на свет”, „На обали 
Сту де ни це”, „Се о ба Ср би је”, „Укр ца ва ње у Но јев ков чег код Бе о
гра да”) Си мо вић нај че шће по ве зу је са про фа ним и ак ту ел ним дру
штве ним и исто риј ским те ма ма, алу ди ра ју ћи на мо рал ну из о па че ност 
све та у ко ме жи ви мо: „Не ка да смо се, ба рем по сле гро ба, / на да ли 
прав ди и пра вед ној ме ри. / Ал иза гро ба нас не че ка ар хан гел, / него 
тр го вац ис те ран из хра ма. / Ки ло ме ри те гом од се дам сто гра ма” 
(„Ба чва”). Очи глед на је иро ни за ци ја зна че ња, ко ја про из и ла зи из 
из не ве ре ног оче ки ва ња и ефект не, нео бич не до сет ке на кра ју.

Го во ре ћи о овој те ми у Си мо ви ће вом пе сни штву, Ти хо мир 
Бра јо вић је ви ди као при мер „иро ниј ске апо ка лип се”, ко ја под ра
зу ме ва „ин вер зив ни мо дел”, „иш ча ше ног” и „из о кре ну тог” све та, 
„с оне стра не мо рал но сти или сми сла”25: „Си мо ви ће ва ’апо ка лип
тич ка иро ни ја’ у свом из ра зи том ви ду по чи ва, ре кло би се, на ка
рак те ри стич ној (а)пер цеп тив ној по мет њи и па ра док сал ном укр шта
њу пер спек ти ва, сим бо ла, ди мен зи ја, пој мо ва и ре ла ци ја”, пре но се ћи 
„ви зи ју гро теск но оту ђе ног, исто доб но сва ко днев ног и не сва ки
да шњег све та, је зо ви тог и за стра шу ју ћег због дез о ри јен та ци је и 
не појм љи во сти ко је со бом но си...”26 

У та квом апо ка лип тич ки „из о кре ну том” све ту, и са мо не бо по
ста је „зе мљи но огле да ло” – огле да ло по ро ка (пе сма „Не бе ски зна ци 
из над Бе о гра да”), а гра ни це из ме ђу сфе ра и све то ва (са крал ног и 
про фа ног, бо жан ског и де мон ског, гор њег и до њег) се по ме ра ју и губе.

Осла ња ју ћи се на тра ди ци о нал ну хри шћан скоби блиј ску ма
три цу, Си мо ви ће ва по е зи ја мо дер ним по ступ ци ма оне о би ча ва ња 
пе снич ке струк ту ре и обр та ња тра ди циј ских вред но сти до но си 
оне спо ко ја ва ју ћу сли ку бу дућ но сти и апо ка лип се, ко ја се, по све му 
су де ћи, већ до го ди ла:

До ћи ће вре ме кад нам не ће да ти
озе блим на сун це, на пи ја це и ули це.
До ћи ће вре ме кад ће мо бе жа ти
у кр тич ња ке и зе му ни це.

25 Ти хо мир Бра јо вић, „Свет на о па ко: иро ниј ска апо ка лип са у по е зи ји 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, у: Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збор ник 
ра до ва, 198–199.

26 Исто, 206–207.
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До ћи ће вре ме кад ћеш се од бра та
са кри ва ти код ја зав ца и ву ка, 
кад ће над цр ква ма од пе пе ла зво на од бла та
да кла ти у ма гли без на де жна ру ка.

(„Дру ги ја дац”) 

Апо ка лип тич ке ви зи је ра су ла зе мље и на ро да Си мо вић до
во ди у ве зу и са мо ти ви ма на ци о нал них су ко ба, иде о ло шких по
де ла, из дај ства и бра то у би ства27, ко ји опет по вла че ар хе тип ске и 
ре ли ги о зне пред ста ве о гре ху и ка зни ко ју ко лек тив но ис па шта мо. 
Ови мо ти ви про вла че се од по чет ка ње го вог ства ра ња, од пр ве 
збир ке, Сло вен ске еле ги је (1958), и пе сме „Ве че над зе мљом”, у 
ко јој на ла зи мо ка рак те ри стич не сти хо ве, ва жне и за да љи ток ње
го вог пе ва ња:

Ру ке што га је ан ђе ле и ов це,
и у мле ко ми ли ју ви но и мед,
и ко је ће ми јед не ве че ри, ко што је ред,
у то мле ко ка ну ти гу јин јед.

Ком по зи ци о на струк ту ра ове пе сме за сно ва на је на оне о би
ча ва ју ћем пре о кре ту и по ен ти „гу ји ног је да”,28 ко јом се упо зо ра ва 
на при та је но зло и мр жњу бли жњег, иза зи ва ју ћи страх, је зу и не
из ве сност пред бу дућ но шћу на ро да, што ће би ти чест по сту пак и 
у дру гим ње го вим пе сма ма: „У стра ху пред бра том / про зор се га
вра ну отва ра, / вра та ву ку” („По глед на свет”); „ћу тим пред љу ди ма 
што ме хле бом го сте / и пред су ди ја ма спрем ним да опро сте” („Зве
зда пут ни ца”). На по ен ти „гу ји ног је да”, не кој вр сти са ти рич не 
афо ри стич ке до сет ке, ши ро ког але го риј ског зна че ња, за сно ва на 
је и „Ру га ли ца о ви ну” („Не мо же ни ко ко на ши ви на ри / од бо ље
га гро жђа го ре ви но”), а слич них при ме ра у ње го вој по е зи ји има 
мно го.

Мно ге од тих пе са ма већ са мим на сло ви ма ука зу ју на кон крет
не исто риј ске до га ђа је, ко ји су по твр да веч них, ар хе тип ских сли
ка брат ске мр жње, не сло ге и су ко ба око вла сти. Пе сма „Зи ма у 
Ср би ји 1809. го ди не”, ко ја пе ва о су ко бље но сти „пе тро ва ца” и 

27 О мо ти ву брат ске мр жње у Си мо ви ће вој по е зи ји ви де ти: Ти о дор Ро сић, 
„Ево ка ци ја про шлог, сло во о са да шњем, апо ка лип са бу ду ћег”, у: По е зи ја и 
пам ће ње, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац 1988, 121–138; Јо ван Де лић, „Мо тив 
брат ске за ва де у пје сни штву Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, Збор ник Ма ти це срп ске за 
књи жев ност и је зик, 2010, књ. 58, св. 2, 369–379.

28 Вид. Ђор ђе Де спић, „О пе снич кој струк ту ри Љу бо ми ра Си мо ви ћа или 
по ен та гу ји ног је да”, у: Пе снич ке вер ти ка ле Љу бо ми ра Си мо ви ћа, збор ник ра
до ва, 161–178.
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„ми ло је ва ца”, од но сно о рас ко лу Ср би је у вре ме ка да би тре ба ло 
да је нај сло жни ја у бор би про тив Ту ра ка, за вр ша ва се сти хо ви ма 
о свим на шим бра то у би лач ким мр жња ма и њи хо вој ира ци о нал ној 
сна зи, по губ ни јој од зла ко је су нам на не ли дру ги:

Знам за мр жњу ја чу од љу ба ви.
Ја чу од стра ха, ја чу од прав де и ве ре.
Ал шта је то што у нас са ди
мр жњу ја чу од же ђи и гла ди?

Ак ту а ли за ци ју истог ар хе ти па у на шој но ви јој исто ри ји на
ла зи мо у пе сми „На три де се то смо го ди шњи цу бит ке из ме ђу пар
ти за на и чет ни ка на Је ло вој го ри ме се ца сеп тем бра го ди не 1944”, 
ко ја на кра ју из но си за стра шу ју ћу исти ну о са мо за ти ра њу на ро да, 
уби ја ног од соп стве не ру ке:

Ши ром ових шу ма и ли ва да,
по ја ру га ма и по јен де ци ма,
ни ко не зна ко ли ко хи ља да
и хи ља да по ги ну лих има. 

Ал зна се да не ма
ни јед ног од ових ко је тра ва кри је
ко од ру ке ку ма, оца, си на,
или бра та по ги нуо ни је.

На ве де на пе сма при па да Си мо ви ће вој збир ци Ис точ ни це, 
ко ја је ка рак те ри стич на и ре пре зен та тив на у том сми слу што тема
ти зу ју ћи но ви ју срп ску исто ри ју са гле да ва њен по губ ни, апо ка
лип тич ки ка рак тер: 

У це ло сти по све ће не ре тро спек тив ном ви ђе њу но ви је на цио
нал не исто ри је као иде о ло шког рас ко ла и фал си фи ка та сво је вр сте, 
у овој рав ни раз у ме ва ња Ис точ ни це за пра во на го ве шта ва ју и јед но 
да ле ко се жни је по и ма ње при ка за но га као про фа не и „пре у ра ње не” 
апо ка лип се, ко ја не по врат но из об ли чу је сво је не вољ не све до ке и 
жр тве...29

Та ко „Пе сма о ко ман дан ти ма” до но си апо ка лип тич ки пеј заж 
пу сто ши и та ме ме ста, на ко је смо до спе ли иду ћи за сво јим „ко ман
дан ти ма”. „Пе ва ју ћи оно што нам се не пе ва, / и сла ве ћи оног ко 

29 Ти хо мир Бра јо вић, „Свет на о па ко: иро ниј ска апо ка лип са у по е зи ји 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа”, исто, 209–210.
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нам се не сла ви”, сти гли смо „на пра зно ме сто, на ко је па да мрак”. 
Као и у До ма но ви ће вој са ти ри „Во ђа”, и ов де оста је отво рен и 
нео д ре ђен крај, ис пу њен стреп њом и не из ве сно шћу о да љој суд
би ни на ро да:

Ко ман дан ти ма ни тра га, ни гла са.

Ку да су, кад су, ка ко су не ста ли? – 
с на ших ра ме на пи та ју се псе ће,
ов нуј ске, свињ ске гла ве, и те ле ће.

Ово је за стра шу ју ћи епи лог на ше исто ри је и иде о ло шких 
за блу да – пут ко јим иде мо во ди нас у бес пу ће, та му, „у мрак и 
гми зав це”, у пот пу ну де гра да ци ју свих мо рал них, људ ских и бо
жан ских на че ла. Уме сто људ ских (што им пли ци ра ра зум и свест), 
ис кр са ва ју са мо на ка зне псе ће, ов нуј ске и свињ ске гла ве, гла ве 
мо рал но де фор ми са них би ћа, пре тво ре них у зве ри. Ов де мо же мо 
по ме ну ти и сти хо ве из пе сме „По глед на свет”, ко ји у пот пу но сти 
ко ре спон ди ра ју са „Пе смом о ко ман дан ти ма”:

Где су нас ово до ве ли?
Зар смо се то ли ко на пре за ли 
да би смо ов де сти гли?
Зар смо то ли ко кли ца ли про ро ци ма
да нас ов де 
до ве ду
и до ту ку?

У стра ху пред бра том 
про зор се га вра ну отва ра,
вра та ву ку.

(„По глед на свет”, 1)

Иста пе сма у на став ку при ка зу је по ста по ка лип тич ки свет 
гро теск ном сли ком „мр тве зе мље” и пи ја ног, „де бе лог бо га” ко ји 
блуд ни чи „с јед ном го лом же ном у кри лу, / и с две на ру ка ма две
ма... / Око ње га ле те / вра не ње го ви ан ђе ли”. Ти ме се чи тав не бе
ски и зе маљ ски по ре дак пер вер ту ју у не ку вр сту фар сич ног и 
тра ги ко мич ног „епи ло га” исто риј ске дра ме.

Тра га ју ћи за из гу бље ним ду хов ним уто чи штем (Кон де ром)30, 
као ме стом пре ла ма ња, са ко га се „ви де сви све то ви”, пе сник се 

30 У есе ји стич ком за пи су уз ци клус „Кон дер” („Тра га ње за Кон де ром”, збир
ка Игла и ко нац) Си мо вић го во ри о по ку ша ју ус по ста вља ња вла сти те пе снич ке 
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су о ча ва са ње го вим но вим „бо го ви ма”, у об лич ју на ка зних га зда 
(„Гда год да сед не, / кад уста не, оста не ма сно!”) и ђа во љих крч ми 
(„Они пе ку, па из но се, пе че не, / гу ске, сви ње и во ло ве, / на сто ло
ве ђа во ло ве”). Уро ње ни у ма те ри јал но и те ле сно, љу ди с Кон де ра, 
с ко га су се не ка да ви де ли бо го ви, „не ви де ни прст пред оком”:

Не кад су за 30 не срећ ни ци и гре шни ци
под ма сли ном про да ва ли Бо га!

На шо би се и у на шем ве ку
и ко би про до, и ко би ку пио, 
ал их не ма, јер не ма ју ко га!

(„Крч ма на Кон де ру”, 10)

Број ни би блиј ски то по си у Си мо ви ће вој по е зи ји при мер су 
иро ниј ског по и гра ва ња и но ве кон тек сту а ли за ци је у са вре ме ној 
књи жев но сти. Са гле да ни из по ме ре не пер спек ти ве и гро теск но 
из о кре ну те са вре ме не ствар но сти, они озна ча ва ју пот пу ну ду хов
ну ис пра жње ност и обе све ће ност са вре ме ног све та, у ко ме се Бог, 
по кон фор ми стич ким по тре ба ма чо ве ка, „укљу чу је и ис кљу чу је”, 
„па ли и га си” („Гла ве под по клоп цем”, 1–2). Та кав ап сурд ни, без
бо жнич ки свет (ко ји је над ма шио и те а тар ап сур да, ре ћи ће у јед
ној пе сми), у ста њу је да и са мог Бо га пре о бра ти у без бо жни ка; 
пре тво рио би га у вој ни ка, „обри јао, оши шао”, „упи сао у пе ша диј
ски ба та љон” и по слао „с пу шком и ба јо не том, / да без бо жни штво 
/ ши ри це лим све том” („Гла ве под по клоп цем”, 3).

У но ви јој Си мо ви ће вој по е зи ји (збир ке Љу ска од ја је та – 1998, 
Тач ка – 2001, 2004. и Пла не та Ду нав – 2009), по ред би блиј ских, 
ли те рар них и ван ли те рар них на но са, као и ин тер ме ди јал них ре
ла ци ја са сли кар ством и ва јар ством, све је оштри ји при ти сак ствар
но сти и ак ту ел них дру штве но по ли тич ких зби ва ња. Њих Си мо вић, 
опет, на ње му свој ствен, але го риј скопа ро диј ски на чин „пре во ди” 
на оп шти ни во „де вал ва ци је” ду ха и по ни шта ва ња свих вред но сти 
дру штва („Исти на о ек се ри ма”, „Ча со ви ра чу на”, „Кван та шка пи
ја ца”, „Нул та пе сма”, „Нул ти је зик”, „Кру ни са ње бун де ве”, „Чи зме”). 

ми то ло ги је, у тре нут ку ка да је „ви ше не го икад био за о ку пљен не ста ја њем све га 
око се бе”. Кон дер, као исто вре ме но ге о граф ски и ми то ло шки по јам, сим бо ли ше 
ме сто укр шта ња гор њег и до њег све та: „Ко ли ко је удо ли на с је зе ром улег ну та, 
то ли ко је сам Кон дер ис пуп чен, као да је вр ху да то оно што је дну од у зе то. Као да 
је гор ње уме ше но од до њег. У пре се ку те ду би не и ви си не, во де и ва зду ха, мра ка 
и пла вет ни ла, мо гао се на слу ти ти не ки цен тар, у ко ме се до ди ру ју нај ма ње два 
све та.” Нав. пре ма: Љу бо мир Си мо вић, Пе сме, књ. 1, Сту бо ви кул ту ре, Бе о град 
2005, 221.
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Цар ство ну ле ко је у та квом све ту вла да пре тва ра се у ме та фи зич ку 
пра зни ну и ни шта ви ло, ко је об у хва та све „ви ди ке”:

Пра зно ми око у пра зно пре да се
низ пра зан пут, у пра зно по ље, зу ри.

(„Ча со ви ра чу на”, 4)

Бро је ви су и праг, и за кон, и за вет, 
бро је ви су и ослон ци у пла ви лу,
бро је ви су чвр ста и не под ми тљи ва
стра жа и гра ни ца пре ма ни шта ви лу.

(„Ме ња чи нов ца”)

У овим Си мо ви ће вим збир ка ма на ла зи мо и две нео бич не 
пе смепа ра бо ле, у ко ји ма пе сник те ма ти зу је то пос по дво је но сти 
би ћа, су о че ног са мрач ним и под све сним у се би. Пр ва је пе сма у 
про зи, „Ау то пор трет са шкор пи јом”, из збир ке Љу ска од ја је та, 
ко ја ни зом ре тор ских пи та ња, „очи у очи пред шкор пи јом”, по ста
вља пи та ње сло же но сти и про тив реч но сти вла сти тог иден ти те та: 
„Су о чен с њом, све се ма ње пла шим да ће ме убо сти и уби ти. А са 
све ве ћим ужа сом се пи там не ће ли та бу ба пред злом, ко је пре по зна 
у ме ни, уте ћи у смрт, као у ма ње зло!” На сли чан на чин, у пе сми 
„Ис по вест о зми ји” (у збир ци Пла не та Ду нав), Си мо вић пре и спи
ту је мрач ни, ира ци о нал ни слој соп стве не лич но сти и скри ве но зло 
ко је се кри је у чо ве ку. На кон што је у стра ху убио зми ју, чо ве ка 
оп се да пи та ње: „зар је мо гу ће / да је та зми ја ви де ла у ме ни / оно 
што сам ви део ја у њој? / И све че шће ми се де ша ва да пре тр нем, 
/ осе тив ши ка ко се бе гле дам / ње ним змиј ским очи ма, и ка ко / 
пред оним што ви дим осе ћам змиј ски страх!” Обе пе сме, на кон 
су о ча ва ња са шкор пи јом и зми јом, као вла сти тим од ра зом, на кра
ју ис пу ња ва каф ки јан ски осе ћај не ла год но сти, ме та фи зич ке је зе 
и стра ха пред не по зна тим злом у се би. 

Oд по чет ка до кра ја свог пе ва ња, Си мо вић је „по е ти ком зна
ка пи та ња”31, као до ми нант ног је зич ког и стил ског обе леж ја свог 
по ет ског го во ра, умно жа вао и усло жња вао зна че ња пе са ма, про
бле ма ти зу ју ћи тра ди ци о нал не пред ста ве о лич ном и ко лек тив ном 
иден ти те ту, исто ри ји и ми ту.

Сто га су по ме ну те збир ке (Љу ска од ја је та, Тач ка и Пла не та 
Ду нав), због очи глед них те мат скомо тив ских срод но сти, укло
пље не и за о кру же не у три ло ги ју, ко ја но си на слов по по след њој 

31 Вид. Ђор ђе Де спић, „По е ти ка зна ка пи та ња”, у: Спи рал ни тра го ви, кри
ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, 
Кра ље во 2005, 16–21.
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– Пла не ти Ду нав (2012).32 И у сво јој ра ни јој пе снич кој прак си Си
мо вић је имао оби чај да пре ра ђу је, са жи ма пе сме и пре о бли ку је 
сво је прет ход не збир ке са би ра њем и по ве зи ва њем у ве ће ком по
зи ци о не це ли не. У овој три ло ги ји, мит ска ре ка Ду нав, по ве зу ју ћи 
раз ли чи та вре ме на, кул ту ре и ци ви ли за ци је, по ста је „ма ги стра ла 
у ко јој се пре се ца ју про стор не и вре мен ске ди мен зи је ове ства ра
лач ке ре ал но сти”, об у хва та ју ћи сво јим зна че њем „све крај но сти, 
све ра спо не, све ни вое, сва вре ме на”33, древ но и са вре ме но, би блиј
ско и са да шње, мит ско и сва ки да шње (пе сме „Мит ска сли ка над 
Ду на вом”, „Два су сре та са ша ра ном”, „По глед на Ду нав у вре ме 
ви со ког во до ста ја”, „Гра ђа ни Зе му на до че ку ју на оба ли ри ба ра 
ко ји се с Ду на ва вра ћа с ве ли ком ри бом”). 

У пе сми „До чек ри бар ских ча ма ца ко ји уз оба лу Ду на ва при
ста ју с ве ли ком ри бом” хи пер бо лич но је опи сан ри бар ски по ду
хват са огром ним уло вом („тро фе јом”), уз иро нич не алу зи је и 
не за о би ла зне ми то ло шкоби блиј ске ре ми ни сцен ци је: „Ако су биле 
ово ли ке, ни је чу до / што је Хри стос са мо са две ри бе / на хра нио 
пет хи ља да уста”. Ме ђу тим, пе сма се за вр ша ва але го риј скоса ти
рич ним обр том о мно го ве ћој, не за си тој „али” (др жав ној?), ко ју ми 
хра ни мо или ко ја се хра ни на ма:

Ова ала ко ју ми хра ни мо,
ако за ру чак по је де ову ри бу,
би ће си та ско ро до ве че ре!

У ни зу са ти рич них пе са ма ја сне су по ли тич ке алу зи је на ре
пре си ју вла сти и не сло бо ду на ро да, ко ји о сво јој не сре ћи „ћу ти на 
сва зво на”. За тво рен у сте шње ном, „там ном ви ла је ту”, тај на род 
про во ди цео свој век а да при том не зна где се на ла зи: „Крај ње је 
вре ме да нам не ко ка же / шта је ово, ти ква или џак, / миш ја ру па 
или ми шо лов ка! / (А шта ако је ово цео свет?)” – „Там ни ви ла јет”. 

Ин спи ри са не ак ту ел ним исто риј ским до га ђа ји ма, Си мо ви
ће ве по ли тич ке са ти ре пред ста вља ју пе сни ков „од го вор” и од бра
ну про тив иш ча ше но сти све та и дру штва у ко ме се умно жа ва ју и 
ис кр са ва ју но ве ма ске („Чак и ма ске но се ма ске!... А твој страх, са 
сва ком ма ском ко ју ски неш, ра сте, / јер већ по чи њеш да слу тиш 
ко ја се ма ска кри је, / и ко ја те ма ска че ка, иза по след ње ма ске!” – 
„Ма ске”). Из раз пе сни ко вог ре вол та и ски да ња ма ски са др жав ног 

32 О три ло ги ји Пла не та Ду нав пи сао је Бог дан А. По по вић: „Пла не та Ду нав 
– ства ра лач ка ре ал ност пе снич ке три ло ги је”, по го вор у збир ци Љу бо ми ра Си
мо ви ћа Пла не та Ду нав (Љу ска од ја је та, Тач ка, Пла не та Ду нав), Бе о град ска 
књи га – Сме де рев ска пе снич ка је сен, Бе о град – Смедерево, 2012, 239–251.

33 Исто, 250.
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„пре сто ла” је и цр но ху мор на па ра бо ла о „кру ни са њу” глу по сти, 
ба ха то сти и не у ко сти у на шем „на о па ком”, мо рал но из о кре ну том 
све ту („Кру ни са ње бун де ве”). „Исти на о ек се ри ма” и „Исти на о пла
ни на ма” из но се па ра док сал ну исти ну о де ље њу и пре кра ја њу зе мље 
и на шој од го вор но сти и „са у че сни штву” у соп стве ној про па сти:

Гра ни ца ти иде ис пред но са!

Пре ко пра га гле даш 
ко пре ко гра ни це!
...
спо ља ти за ки ва ју про зо ре и вра та!
А ти им из ну тра до да јеш ек се ре!

(„Исти на о ек се ри ма”)

Нај зад, ак ту ел ност и уни вер зал ност пе сме „Чи зме” по твр ђу
је вред ност Си мо ви ће вог са ти рич ногро теск ног по ет ског го во ра 
о на шем ду хов ном и мо рал ном су но вра ту, до сти жу ћи кри тич ку 
убо ји тост нај бо љих ра ни јих оства ре ња („Ба ла де о Стој ко ви ћи ма”, 
Шле мо ва). Упра во је у та квим де ли ма Си мо вић по сти гао и нај бо
ље ре зул та те – та мо где је на па ро диј ски, гор коиро ни чан на чин 
вр шио де кон струк ци ју тра ди ци о нал них вред но сти на ше исто ри је 
и кул ту ре.

Са гле да на у це ли ни, Си мо ви ће ва апо ка лип тич ка ви зи ја „по
след њег вре ме на” не зна чи ми ре ње и крај. Иа ко жи ви мо у „на о
па ком све ту”, ка да нам су де уби це и из да ји це („Суд њи дан”), и у 
ог ње ном пла ме ну не ста је чи тав по сто је ћи свет: „гра до ви, цр кве, 
си ло си, на си пи, фа бри ке, ла ђе” („Ог ње ни да ни”), са мо пе сник се 
не ми ри са кра јем и по ра зом, и ка да зна да је то мо жда уза луд но:

док му кров над гла вом
док му по сте ља
го ри 

као да пи ше за веч ност
као по мра мо ру 
пи ше
на хар ти ји
ко ја го ри.

(„Ог ње ни да ни”)

Реч је за Си мо ви ћа исто вет на жи во ту и оп стан ку, за лог ис ку
пље ња и спа се ња, ве ре и на де, но ва мо ли тва за на род ко ји не ста је. 
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У пе сми „Тра же ње ре чи”, с по чет ка свог ства ра ња (збир ка Сло вен
ске еле ги је), он тра га за моћ ном, плод ном и сна жном реч ју, „што 
гре је као све тлост, што као ка мен при ти сне”, у ко ју мо же да „по
са ди др во или жи то”, ко ја у по то пу спа са ва: „Над мо рем ко ра бља 
пло ви по ла ко / Пре то ва ре на ру да ма и пло до ви ма ле та”. У „Бро ја
ни ци” (из збир ке Ви дик на две во де), као у не ка квом ма гиј ском 
или хри шћан ском мо ли тве ном чи ну, пе сник ни же је зич ку бро ја
ни цу, сат ка ну од име на за ви чај них пре де ла и ме ста, ко јим по ни ре 
у мит ску и је зич ку по стој би ну свог на ро да, не би ли из но ва, „из 
пе пе ла”, ожи вео и вас по ста вио свет:

Кон дер, Зло дол, Вар да, Гу бин дô,
Обај го ра, Свôјдруг, Та ор, Су бјел,
...
на је зи ку мр ве хле ба из пе пе ла,
ка пи мле ка из обла ка,
ка ра ви ље усред вре ме на сне жних.

Ре чи ко је је тра жио у „Ћу та ли ци” (збир ка Ис точ ни це), да би 
об зна нио исти ну о на ро ду и ње го вим вла да ри ма, „о стра шном ра ту 
и још го рем ми ру”, озна ча ва ју чи тав ре ги стар раз ли чи тих то но ва, 
мо ти ва и сим бо ла ко је сре ће мо у ње го вој по е зи ји: ре чи „др ве не, 
ка ме не, во де не, пла ме не, јеч ме не, ра жа не”; ре чи „оси ње, пе ли но ве, 
змиј ске”, „уља не, хлеб не, вин ске”, ре чи „озе бле, глад не и жед не”.

У вре ме ка да „не ма мо ни је зи ка, ни гла са”, ка да „му драц међ 
на ма ћу ти” („ћу ти јер зна / да би смо од оног / што би мо гао ре ћи / 
нај ви ше пре чу ли, / ма ло раз у ме ли, / па и то ма ло бр зо за бо ра ви ли” 
– „Храст на По вле ну”), Си мо вић се вра ћао том за бо ра вље ном из
во ру, из ко га по ти че све.

Је зик је та „упо ри шна тач ка” (за вр шна пе сма збир ке Тач ка) 
ње го вог пе сни штва и по е ти ке ко јом се же до мит ског, ар ха ич ног 
и исто риј ског пам ће ња на шег на ро да, же ле ћи да ожи ви и са чу ва 
ње гов ду хов ни иден ти тет, са чу ва га од свих „ба ти на ша”, смр ти и 
за ти ра ња. Ње му се вра ћао као ду хов ном ослон цу у вре ме рас ко ла 
и ра су ла, „за гле дан у тач ку, / у ону све да љу, све сјај ни ју тач ку, / 
ко ја об у хва та и са др жи све!”

Де струк ци ја на ци о нал них ми то ва у Си мо ви ће вој по е зи ји има 
сво је ко ре не, пре све га, у ам би ва лент ној, екс пре си о ни стич ки по
ме ре ној сли ци све та. На и ме, иа ко за сно ва на на до ма ћем, усме ном 
на сле ђу, ње го ва по е зи ја, уз спе ци фи чан ве ри стич ки по сту пак, 
ко ри сти и аван гард ноекс пре си о ни стич ке еле мен те гро те ске, оне
о би ча ва ња и ап сур да, те у крај њем ис хо ду до би ја ка рак те ри сти чан 
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цр но ху мор ни, са ти рич ни и ка ри ка ту рал ни – „си мо ви ћев ски” тон. 
Ам би ва лент ност по сто ја ња, су срет „до њег” и „гор њег” све та и 
нај ма ње две пер спек ти ве (кри тич ка и афир ми стич ка), из ко јих 
Си мо вић са гле да ва свет и при ро ду чо ве ка, чи ни ње го ву по е зи ју 
срод ном про тив реч ној по е ти ци екс пре си о ни зма, пре све га ак ти
ви стич ке стру је и оне ли ни је ко ју код нас пред ста вља ју Цр њан ски 
и Ва си љев. Ипак, као и по е зи ју свих ве ли ких пе сни ка, и њу је 
те шко и го то во не мо гу ће по е тич ки све сти на је дан ни во, јер у се би 
су бли ми ше оп шту тра ди ци ју пе сни штва, по ве зу ју ћи раз ли чи те 
ни вое зна че ња тек ста и под тек ста, од ве ри стич ког објек ти ви зма 
до ду бљих на сла га мит ског, исто риј ског или ар хе тип ског пам ће ња, 
са увек при сут ном ви зу ром у са вре ме ни дру штве ноисто риј ски 
кон текст.

Љу бо мир Си мо вић за то у на шој са вре ме ној, и не са мо са вре
ме ној по е зи ји сто ји као стуб и сим бол на ци о нал не све сти, као 
пе сник ко ји је оти шао нај да ље у кри тич ком раз об ли ча ва њу свих 
ла жних на ци о нал них, иде о ло шких и ро до љу би вих ми то ва, су о ча
ва ју ћи се са „исти ном па кла и при ви дом ра ја” у исто ри ји на шег 
на ро да, на ње го вом ду гом пу то ва њу ка да ле кој, чи ни се не до сти жној 
„не бе ској зе мљи”.
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Ме ди цин ска шко ла „7. април”, Но ви Сад
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