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Е С Е Ј И

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ

ОБИЧ НО, НЕО БИЧ НО, ЧУ ДО, ПЛА НЕ ТА ДУ НАВ  
– ПРАГ БЕ О ГРА ДА

Од пр во га сти ха пје сме „Ба ла да о обич ном чо ве ку”, на пи са
ног за срп ску по е зи ју зна ме ни те 1953. го ди не:

Дан благ као по га ча, крв то пла као зе мља,

па до три ло ги је Пла не та Ду нав и сти хо ва ко је са да, у сво јој ду бо
кој зре ло сти и са мо ћи ци је ди, Љу бо мир Си мо вић се по тврђу је као 
ве ли ки пје сник ко ји обич но пре тва ра у нео бич но; као пје сник све 
са мих чу да ко ја без ње га не би смо ви дје ли ни осје ти ли. Овај стих, 
са два по ре ђе ња и два као, мо же се да нас чи та ти у по ле мич ком 
од но су са Гот фри дом Бе ном и ње го вом тврд њом да је сва ко као у 
сти ху, у пје сми, пре кид ви зи је, иа ко је ма ло вје ро ват но да је та да, 
на пра гу пу но љет ства, Си мо вић мо гао зна ти за Бе на и ње го ву кри
ти ку по ре ђе ња, оно што ће ка сни је, у есе ју о Ми о дра гу Па вло ви ћу, 
као по у зда но зна ње по ле мич ки упо тре би ти, бра не ћи сво је и Па
вло ви ће во као и сво ја и Па вло ви ће ва по ре ђе ња. Чу да и ви зи је су 
оства ри ви и по ре ђе њи ма, и без њих. Овај пр ви стих, као и ре френ 
исте пје сме: 

Уби ле су га пу шке пше ни цом на би је не,

не дво сми сле но по ка зу је ау тен тич но га пје сни ка ри јет ког дара и 
не слу ће не сна ге пје снич ке сли ке у ко јој су пу шке пше ни цом на би
је не у ча су кад је срп ском и ју го сло вен ском по е зи јом све пра шта ло 
од по бјед нич ке му ни ци је и три јум фал ног ре во лу ци о нар ног за но
са. Си мо ви ћев Ти о сав са Ка ран ског гро бља „је хтео да жи ви ма кар 
/ пре тво рен у жа бу бо же про сти ма кар / пре тво рен у др во зе ле но”, 
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чи ме је, вје ро ват но не свје сно, ху мор но и гро теск но ак ти ви рао 
Хо ме ров ар хе тип Ахи ле ја у под зе мљу – Ахи ле ја из Оди се је – и 
на го ви је штен из вор ни Си мо ви ћев дар за ху мор и гро те ску, па и 
за па ро ди ју, али и при вр же ност жи вом жи во ту на зе мљи, је ди ном 
ко ји је у крат ком вре мен ском од сјеч ку дат чо вје ку. Јер зе мља је 
по зор ни ца људ ске дра ме; на њој се ве жу и дри је ше зе маљ ски, 
под зем ни и не бе ски чво ро ви. 

Али не за ди вљу је са мо та сна га из вор но сти и ау тен тич но сти 
пр вих Си мо ви ће вих сти хо ва и збир ки, већ њи хо ва ду бо ка ве за са 
ау то по е тич ком пје смом нео бич ног на сло ва из до ба ње го ве пу не 
зре ло сти – „Пла во цр ве ног”. У тој пје сми о бо ја ма, а за пра во о чу
ди ма, пје сник ула зи у по ле мич ки од нос с кра љем Фри ги је, Ми дом, 
али при је то га, у увод ној стро фи, пје ва о спе ци фич но сти сво га 
не обич ног ви ђе ња сви је та у од но су на оно „што ви де сви”: 

У оно ме што ви де сви,
би ло да је то ја је, ја бу ка, ја стог,
ја ви дим оно што не ви ди ни ко:
пла во цр ве ног, жу то љу би ча стог. 

Раз ли ка из ме ђу пје сни ко вог и оста лих ви ђе ња је и у при ро ди 
и у ква ли те ту. Гле да ње истог – ја је, ја бу ка, ја стог – ни је исто већ 
ду бо ко раз ли чи то ви ђе ње. Ода бра на су три Си мо ви ће ва оми ље на 
мо ти ва, уз диг ну та на ранг сим бо ла. У Си мо ви ће вој по е зи ји је, по 
сво јој ви ше знач но сти и су ге стив но сти, на ро чи то ис так ну то ја је, 
ко је је ци је ло јед но чу до: из ње га се ра ђа жи вот; оно је сим бол 
не у ни шти во сти жи во та и вас кр се ња; оно је са ма кру на ви ди ка у 
Ау шви цу, по себ но кад по ње му ве је со; оно је ври јед ност као хра
на, би ло кад за цвр чи ис пр же но на три ре жња сла ни не, би ло кад 
је ку ва но и по со ље но – на да да се и у па клу мо же одр жа ти жи вот. 
Љу ска од ја је та је кључ ни сим бол и на слов ци је ле јед не збир ке; 
она је сим бол сва ког пло ви ла и пло вид бе не аван ту ре; сим бол чо
вје ко ве не си гур но сти на зе мљи и на во ди, али и ње го ве хра бро сти 
да се оти сне на пу чи ну у от кри ва ње но вих и не по зна тих свје то ва. 
У љу сци од ја је та мо же би ти и спас и про паст на не по чинпо љу 
ко јим се чо вјек за пу тио. 

Ја бу ка је ар хе тип са вр шен ства, пу но ће и гри је ха; ја бу ка са зна
ња ко јом је зми ја на ве ла Ада ма на пра ро ди тељ ски гри јех; сла дак, 
со чан и освје жа ва ју ћи за ло гај. Ја бу ка је ци је ло јед но ми то ло шко 
сун це, чи ји зра ци освје тља ва ју не са мо свјет ску књи жев ност већ и 
ми то ло ги ју, ре ли ги ју и кул ту ру. Ја стог је та ко ђе хра на, што по ка
зу је ко ли ки зна чај све што је хра на и што је у функ ци ји одр жа ња 
жи во та има за по е зи ју Љу бо ми ра Си мо ви ћа, и ко ли ко ви со ко сто ји 
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на пје сни ко вој ли сти ври јед но сти. Ја стог асо ци ра на во ду у ко јој 
жи ви и из ко је до ла зи на људ ску тр пе зу, а во да је до ми нан тан еле
ме нат у Си мо ви ће вој по е зи ји – Ве ли ка Мај ка, као и Зе мља, ко ја 
да је и узи ма жи вот, по ве зу је и раз два ја кон ти нен те и свје то ве и 
на ла зи се на пра гу Си мо ви ће вог Бе о гра да. Све три лек се ме има ју 
на сво јим по че ци ма гла сов ну гру пу ја, ко ја да је звуч ну ди мен зи ју 
и ме ло дич ност дру гом сти ху увод ног ка тре на. 

Све то при па да пје сни ко вом ви ђе њу ја је та, ја бу ке и ја сто га, 
док „сви оста ли” у њи ма ви де при влач не или ма ње при влач не 
пре храм бе не на мир ни це. 

У дру гом ка тре ну уво ди се краљ Ми да и кон тра стив но по ре
ђе ње Ми да – пје сник: 

Док Ми да, краљ Фри ги је, све
што до дир не пре тва ра у зла то,
ја у све му по зна том, би ло то
ја бу ка, ја је, ви дим не по зна то. 

Пје сни ко во око „по зла ћу је” сви јет та ко што у све му по зна том 
ви ди не по зна то; што по зна ти сви јет очу ђа ва ви де ћи и гра де ћи 
не слу ће на чу да сво јим очи ма и сти хо ви ма. 

Тре ћа и че твр та стро фа – тер цет и квин та – раз ви ја ју кон тра
стив но по ре ђе ње чи не ћи јед ну син так сич косе ман тич ку цје ли ну:

Док окру жен пла ни на ма зла та
краљ Фри ги је, крај хле ба и ви на,
уми ре од гла ди и од же ђи,

Уме сто да се у цр ном уга сим,
или да се с њим у су да ру, пе ним, 
ја се, на про тив, уду бљу јем у цр но!
Кад се уду бим у цр но, ме не цр но
гре је злат ним, спа са ва зе ле ним. 

Краљ Фри ги је, Ми да, жр тва је сво га да ра – да све што до дир
не пре тва ра у зла то, па у свом при вид ном из о би љу па ти од гла ди 
и же ђи. Ње гов дар је ње го во про клет ство, ко је га во ди у па кле не 
му ке. Он је жр тва по хле пе и вла сти те гла ди за зла том, па је страст 
зла то љу бља и сти ца ња пре тво ри ла ца ра у ро ба му че ни ка. Мит 
сти ца ња и „Злат ног ру на” оли чен је у Ми ди. 

Пје сни ку је зла то ме та фо ра или ме то ни ми ја: зла то је злат на 
бо ја ко ја гри је и зра чи. И пје сник је мај стор пре о бра жа ја: у су да ру 
са цр ним он се у то цр но уду бљу је, па га „цр но / гре је злат ним / 
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спа са ва зе ле ним”. Пје сник је у су пер и ор ном по ло жа ју у од но су на 
кра ља Фри ги је, иа ко у ма те ри јал ном сми слу не ма ни шта, али у 
естет ском, умјет нич ком до жи вљај ном и ду хов ном – има све. Мида 
је „за ро бљен”, пје сник је сло бо дан. 

Од на сло ва па до по ен те, у овој ау то по е тич кој пје сми из у зе
тан зна чај има ју бо је, и то по пра ви лу у па ро ви ма и укр шта ју, у 
су ге сти ји ком би на ци је, ми је ша ња и ни јан се: пла во цр ве ног, жу то 
љу би ча стог, „цр но / ко је гре је злат ним, спа са ва зе ле ним”. То пје
сни ка при бли жа ва ис ку ству ли ков них умјет но сти, сли ка ра при је 
свих, па ње го ве пје сме има ју че сто ин тер ме ди јал ну при ро ду, на ро
чи то кад опје ва ју сли ка ре и сли кар ске мо ти ве. Си мо вић је ис пје вао 
чи та ве ци клу се та квих пје са ма, као што је ци клус „Ме ђу уче ни
ци ма све то га Лу ке” са пје сма ма: „Пче ле Све то за ра Са му ро ви ћа”, 
„Пи та ли це пред сли ка ма Мла де на Ср би но ви ћа”, „Ми ли ћу од Ма
чве, у је сен 1985. го ди не, ка да је осли као во ждо вач ку цр кву”, па 
ци клус „Три хо ланд ске и јед на шпан ска сли ка” са сво је че ти ри пје
сме, па пје сма „Сли кар Ра до мир Ре љић ис под у не бо од ла зе ћег аеро
пла на дво крил ца” и мо жда нај бо ља и нај бли жа Си мо ви ће вом ху мо
ру и гро те сци – „Пред сли ком ’Брод лу да ка’ Хи је ро ни му са Бо ша”. 

И пје сма „Пла во цр ве ног” је о јед ном чу ду – о чу ду умјет нич
ког пре о бра жа ја бо ја и о су пер и ор но сти пје сни ка над кра љем Ми
дом, ко ји све што до дир не пре тва ра у зла то. Умјет ност је – пје сник 
и по е зи ја – су пер и ор на над ми том сти ца ња и ма те ри јал ног по сје
до ва ња, ко ји моћ ни ка – фри гиј ског кра ља Ми ду – пре тва ра у не
моћ ног ро ба, пат ни ка од гла ди и же ђи. 

Очу ђе ње сви је та, ви ђе ње и гра ђе ње нео бич но га од обич ног, 
у при ро ди је пје снич ког ви ђе ња и ства ра ња. Си мо ви ће ва по е зи ја 
је апо те о за чу да. Мо гла би се са чи ни ти ци је ла јед на збир ка Си мо
ви ће вих пје са ма о чу ди ма. На ве шће мо не ко ли ко пје са ма ко је има ју 
ри јеч чу до у на сло ву пје сме или ци клу са ко јем пје сме при па да ју. 
Ту је у пр вом ре ду ци клус „Чу да у зи ми”, са пје сма ма: „Чи сто сре
бро”, „Чу до у зи ми”, „Чу до у пе пе лу”, „Чу до на Ко би љој гла ви”, 
„Чу до код др во де ље”, „Спре ма ју ћи се да упа лим пе тро леј ку”. Али 
зар је ма ње чу до „Ба ла да о Стој ко ви ћи ма” или „Мо ли тва све том 
Не сто ру, ко ји је убио алу, а из ње по ста ли ми ше ви, гу ште ри, змије 
и дру га га мад”, од но сно „Ви ка ли ца Жи ва не са Су бје ла али ко ја је 
из обла ка зи ну ла на ње не шта ле, ам ба ре, воћ ња ке, усе ве, ку ће и 
гро бља”, па „Гост из обла ка” или „Бог олу је у лу гар ни ци”, али и 
мно штво пје са ма још. 

Ето шта се све мо же иш чи та ти из јед не до бре и гу сте ау то
по е тич ке пје сме о при ро ди Си мо ви ће вог пје сни штва. А до бре 
про грам ске, ау то по е тич ке пје сме је те шко пи са ти, али кад ус пи ју 
– оне се пам те. 
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С до брим раз ло зи ма се утвр ди ло ми шље ње да је Љу бо мир 
Си мо вић тво рац пје снич ког ми та о Ужи цу – и у по е зи ји, и у ро ма ну 
Ужи це са вра на ма, ко ји је по вре ме но и хро ни ка, и у дра ми. Тој 
тврд њи се не мо же озбиљ но при го во ри ти, али се њо ме, ипак, ба ца 
сјен ка на Си мо ви ће ве пје сме о Бе о гра ду и во де ном пра гу Бе о гра да 
– о рај ској ри је ци Ду на ву, ко ја је, за Си мо ви ћа, Пла не та Ду нав, во
де ним чу ди ма, ку ла ма и цр кве ним зво ни ци ма, али и на пје сме усмје
ре не на сред њи ви јек, на наш ула зак у исто ри ју и обла че ње у Хри ста 
– на Све то га Си ме о на и Све то га Са ву, Сту де ни цу и Хи лан дар.

Љу би тељ Ду на ва и кон тем пла тив них шет њи ду нав ском оба
лом, Љу бо мир Си мо вић је не сум њи во пје сник ко ји „крај Ду на ва 
сми шља, у со би пи ше”, па ка да на пи ше стих

Де спот крај Ду на ва сми шља, у со би пи ше,

он пре сли ка ва до бар дио се бе на лич ност де спо та, Сте фа на Ла за
ре ви ћа, сво га лир ског ју на ка у пје сми „Праг Бе о гра да”, скриве но се, 
мо жда и не свје сно, с њи ме удва ја ју ћи. Де спот Сте фан Ла заре вић 
мо рао је би ти пје сни ку Љу бо ми ру Си мо ви ћу јед на од нај привлач
ни јих и нај бли жих лич но сти цје ло куп ног срп ског сред њо вје ко вља. 
Син јед не и брат дру ге срп ске пје сни ки ње, де спот Сте фан је остао 
у срп ској књи жев но сти као пје сник сло ва љу ба ви и тим сло вом 
по ста вио свој не по мјер љив стуб у срп ској тра ди ци ји. За пам ћен је 
као вла дар ко ји је по сли је ко сов ског по ло ма, у из у зет но те шким 
и смут ним вре ме ни ма, успио да очу ва др жа ву, али и да об но ви и 
за шти ти књи жев ност, фи ло зо фи ју и сли кар ство, што је мно го веће 
чу до; да Ср би ју учи ни стје ци штем и уто чи штем мно гих ум них, 
обра зо ва них и да ро ви тих љу ди, ме ђу њи ма и Кон стан ти на Фи ло
зо фа, ко га Си мо вић та ко ђе уво ди у исту пје сму. Де спот Сте фан је 
да ле ко ви до пред ви дио Бе о град за срп ску пре сто ни цу, учи нио га 
гра дом над свим срп ским гра до ви ма, утвр дио га по ди жу ћи ку ле: 

У Гор њем гра ду де спот по ди же ку лу,
с ко је се пра те сви пу те ви и зна ци,
и с ко је зво на на нај ма њи знак,
по ди жу ћи чав ке, вра не и га вра не,
бу де му же ве да бра не бе де ме.

Пје сма „Праг Бе о гра да” је пје снич ки мо за ик са чи њен од се дам 
ре ла тив но са мо стал них фраг ме на та раз ли чи те ду жи не и зна че ња. 
Њен пр ви стро фо ид ус по ста вља мост са де спо том Сте фа ном и Кон
стан ти ном Фи ло зо фом и то та ко да се пје сни ков глас и глас Кон
стан ти на Фи ло зо фа по вре ме но до ди ру ју, а он да и кон тра стив но 
по ста вља ју:
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Пи шу ћи о слав ном де спо ту Сте фа ну,
Ла за ре ви ћу, си ну Ла за ре ву,
Кон стан тин Фи ло зоф је де спо тов град Бе о град
на звао гра дом са се дам вр хо ва.
И свих је се дам вр хо ва по бро јао,
и, по бро јав ши их, опи сао их ова ко. 

Епи тет слав ни уз де спо та Сте фа на ни је са мо ар ха ич на сред
њо вје ков на фор му ла за вла да ра већ и из раз лич ног од но са у ко јем 
се вред но сна тач ка гле ди шта Кон стан ти на Фи ло зо фа, мо дер ног 
срп ског пје сни ка и ње го вог пје снич ког су бјек та не са мо при бли жа
ва ју већ и по ду да ра ју, по твр ђу ју ћи из у зет но ви сок де спо тов ста тус 
у исто ри ји и кул ту ри од сред њег ви је ка до да нас. Кон стан тин Фи ло
зоф је, да кле, у под тек сту Си мо ви ће ве пје сме „Праг Бео гра да” и пје
сма је нај ве ћим сво јим ди је лом, на ро чи то пр вим и сед мим фраг
мен том, ди ја лог са њим. Кон стан тин Фи ло зоф је ви дио Бе о град као 
„де спо тов град” (...) „са се дам вр хо ва” и сва ки од тих врхо ва је опи сао. 

Том опи су вр хо ва Бе о гра да из пе ра Кон стан ти на Фи ло зо фа 
Си мо вић је по све тио свих пет на ест сти хо ва дру гог стро фо и да. 
Пр ви врх Бе о гра да је у том Кон стан ти но вом опи су до ве ден у ве зу 
са „ви шњим Је ру са ли мом”, а дру ги је „сли чан Је ру са ли му до њем, 
/ са гра ђен на две ма од три де сет шест / ре ка ва се љен ских”. Та ко је 
Бе о град два ма сво јим пр вим вр хо ви ма до ча ран као дру ги – срп ски 
– Је ру са лим, чи ји је сед ми врх „на за па ду, / и у ње му све тли Сте
фа нов цар ски дом”.

Тре ћим стро фо и дом се пје снич ки су бје кат кон тра стив но по
ста вља пре ма Кон стан ти ну Фи ло зо фу и из дво је ним за вр шним 
сти хом – сво јим гла сом – по ен ти ра увод ни фраг ме нат пје сме „Праг 
Бе о гра да”:

А ја, ко ји ни сам Кон стан тин Фи ло зоф,
и ко ји не мам ње го во злат но пе ро,
ко јим ис пи су је жи ти ја, ска за ња
и му њу пре ко не бе ског сво да,
ја, ко ји ума чем пе ро у ди вит, и пи шем
це нов ни ке, та пи је и ра чу не,
ја не знам шта је врх Бе о гра да!

Ал ми слим да је праг Бе о гра да во да!

Пје снич ки су бје кат је, да кле, су прот ста вљен Кон стан ти ну 
Фи ло зо фу: не ма ње го во злат но пе ро, не пи ше жи ти ја, ска за ња, 
ни ти опи су је не бе ску му њу, већ ума че пе ро у ди вит и пи ше са свим 
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ба нал не ства ри о Бе о гра ду – „це нов ни ке, та пи је и ра чу не” – а нема 
ни зна ње о вр ху ни ти о вр хо ви ма Бе о гра да. Исти на, он има дру го, 
и не ма ње зна ње – о пра гу Бе о гра да. Ње гов глас је у од но су на пје
сни ка – глас дру го га. Оту да из вје сна дра ма тич ност и ка зи вач ка 
ди ја ло гич ност у ње го вом гла су, то ли ко свој стве на број ним Си мо
ви ће вим пје сма ма, али и бли скост пје сни ку по по је ди ним сли ка ма 
и ври јед но сти ма, ви ђе њи ма и ви зи ја ма. Та кве сли ке су „со на ја је” 
или пу на ка па пла ве ти ко ју но си с пи ја це, по што му је се љан ка 
на су ла у ка пу узре ле шљи ве:

Пи ља ри ца ми из ру чи, у сла пу,
ки ло шљи ва с кан та ра у ка пу!

У сен ци град ских пла нин ских ма си ва,
идем го ло глав, с ка пом пу ном шљи ва!

Уме сто сум њи вог зна ња и па ме ти,
ка па ми је пре пу на пла ве ти!

По сто ји, да кле, дис тан ца из ме ђу гла са ко ји об ли ку је ви зи ју 
и са гле да ва сви јет и са мо га пје сни ка, ко ји, за ци је ло, не ис пи су је по 
Бе о гра ду „це нов ни ке, та пи је и ра чу не”, ма да во ли град ске пи ја це 
и се о ске ду ћа не, пје ва о вре ме ну па кле не ин фла ци је ко ја про жди
ре но вац, љу де и ври јед но сти; о те го ви ма, кан та ри ма, кан тар ском 
ја је ту, та со ви ма и мје ра ма. Та дис тан ца се мо же ра зу мје ти као вид 
пје снич ке мо дер не ау то и ро ни је, али и „лир ске ма ске”, од но сно као 
вид дра ма ти за ци је ли ри ке. Ви зи ја да је во да праг Бе о гра да при па да, 
ме ђу тим, обо ји ци – и пје сни ку, и пје снич ком су бјек ту, као и зна ње 
о то ме шта је Кон стан тин Фи ло зоф пи сао о де спо ту Сте фа ну. 

Пје снич ки су бје кат с раз ло гом та ко ми сли – он је чо вјек (с) пра
га Бе о гра да, с по гле дом на оба Гра да – Гор њи и До њи. Он тра жи 
да га оста ве на пра гу кад он све пут ни ке из ве де из чам ца и сво га 
оро ну лог ко ња на хра ни си ро ма шном хра ном – коњ ским чич ком 
– а дру ге упу ћу је да уђу кроз ка пи је Бе о гра да, да си ђу у по дру ме, 
па да се поп ну у гор ње ода је и у го стин ску со бу „са Ду на вом у 
свим про зо ри ма”. Го збе, пи јан ке и те ре вен ке Гор ње га гра да при
па да ју дру ги ма:

Отво ри те ка пи је, уђи те у Бе о град!

Си ђи те му у по дру ме и куј не!

Поп ни те се у гор ње ода је!
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Поп ни те се у го стин ску со бу,
са Ду на вом у свим про зо ри ма!

За сед ни те за пу ну тр пе зу!
За тр пе зом пиј те и пе вај те!
Ку цај те се пе ха ри ма и кру на ма!
Ку цај те се бу ра ди ма и зво ни ма!
Ку цај те се, ако хо ће те, и ку ла ма!

А ме не, по што из ве дем из чам ца,
ис ти ма рим и на по јим и на хра ним
овим коњ ским чич ком ову ра гу,
оста ви те у Бе о гра ду на пра гу!

По зи ци ја с пра га по ка зу је се иде ал ном ста ја ли шном тач ком. 
За то се праг ја вља на кра ју пр вих три ју фраг ме на та, у њи хо вим 
по ен та ма, по ста ју ћи не ка вр ста лајт мо ти ва. Та по зи ци ја омо гу ћа ва 
по глед на оба гра да. За то пје снич ки су бје кат цје ли ну гра да у ње
го вој вер ти ка ли са гле да ва не у по ре ди во бо ље од оних углед ни ка 
на го зби у Гор њем гра ду. 

Пје снич ки су бје кат је и на пра гу вре ме на. Он је си ро мах, мо
жда и сам по го ре лац и стра дал ник, при пад ник со ци јал но ни жег 
сви је та, про сви је тљен пат ња ма и ис ку ством, му драц, су вре ме ник 
Кон стан ти на Фи ло зо фа ко ји зна шта је Кон стан тин пи сао о де спо ту 
и о Бе о гра ду ње го во га вре ме на, али чо вјек са ста вом чи ји по глед 
про ди ре и у бу дућ ност, об у хва та ју ћи и до ње и гор ње ври је ме – про
шлост и бу дућ ност. Он као да у се би са жи ма ис ку ство свих оних 
стра дал ни ка и бес кућ ни ка ко ји су вје ко ви ма, без иче га, при сти
за ли на праг Бе о гра да. Ње му је нај бли жи „онај ко ји не ма ни шта” 
из че твр то га фраг мен та:

Онај ко ји не ма ни шта,
бос прог на ник из пе пе ла,
из пе пе ла сво је же тве,
из пе пе ла сво је зе мље,
из му че ну и кр ва ву,
спу шта гла ву на праг Бе о гра да!

Онај ко ји не ма ни шта има све, 
ако има со на ја је, 
штап у ру ку
и праг за под гла ву!
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А има ће ви ше не го све
ако све пу сти 
ко ти кву низ Са ву!

То ис ку ство пат ње, аскет ски од нос пре ма сви је ту, све о бу
хват ност по гле да, од но сно по зи ци ја „с пра га”, са ко је се са гле да ва 
Гор њи и До њи град, чи ни пје снич ки глас из о штре ним и осје тљи
вим за гри јех. Из те осје тљи во сти он ви ди раз ли чит од нос пре ма 
го спо ди пред ко јом се отва ра ју ка пи је и пре ма све цу ко ји но си 
Град на дла ну: 

Отво ри смо сва вра та па три јар ху! 
Из ја ха смо кра ље ви ма у сре та ње! 
На здра ви смо кне зу и кон зу лу! 
Пред ке фа ли јом по ски да смо ше ши ре!
Пред пу ков ни ка из не смо хлеб и со!

Са бук ти ња ма, и са да ро ви ма, 
до че ка смо сва ког без раз ли ке, 
и па шу и су ба шу, 
и да хи ју и ка ба да хи ју, 
и бу љу ба шу, и бим ба шу, и агу! 

А све ца ко ји на дла ну но си град 
оста ви смо у мра ку, на пра гу!

Оста ти на пра гу, да кле, зна чи оста ти и у мра ку. Мрак је код 
Си мо ви ћа ам би ва лен тан. Озна ча ва, бла го ре че но, не по вољ ну по
зи ци ју, али не и хто нич ну, де мон ску и без на де жну си ту а ци ју и 
про стор. И у мра ку, и из мра ка се ви ди, по го то ву ако је тај мрак праг 
Бе о гра да; по не кад се ви ди чак бо ље и об у хват ни је не го са свје тлом 
оку па ног Гор њег гра да. То у овој пје сми нај бо ље по ка зу је по зи
ци ја пје снич ког су бјек та. При сје ти мо се опет ка пи тал ног Си мо
ви ће вог есе ја о Ми о дра гу Па вло ви ћу. За Си мо ви ћа је „мрак пун 
кљу че ва за раз у ме ва ње Па вло ви ће вог пе сни штва”, па чак „у том 
пе сни штву пред ста вља нај ва жни ји и нај у збу дљи ви ји сим бол: 

Бо жан ско по след њу по ру ку ша ље
пре ко мр клог мра ка”.

Та ко се „мрак пре тва ра у пу то каз и ви де ло: у са мој там ни ци 
у ко ју смо за тво ре ни кри ју се кљу че ви за ње на вра та и ка тан це”. 
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Већ ове ре че ни це су са свим до вољ не да ука жу на мо гућ на зна
че ња мра ка и у Си мо ви ће вој по е зи ји, што би се мо гло по твр ди ти 
пре ци зни јом ана ли зом ње го вог пје снич ког ци клу са „Уче ње у мра ку” 
у књи зи Уо чи тре ћих пе тло ва, али то по твр ђу је и ова пје сма, од но
сно по зи ци ја пје снич ког су бјек та и „све ца ко ји на дла ну но си град”. 

Оту да – из те аскет ске по зи ци је му дрог чо вје ка са пра га и из 
мра ка – до ла зи и до по хва ле де спо ту Сте фа ну и ње го вом пле ме ни
том за ко но дав ству за си стем ску бри гу о си ро ти њи – о удо ви ца ма 
– од но сно цио сед ми и за вр шни фраг ме нат пје сме у де спо то ву 
сла ву и у сла ву во де ног пра га Бе о гра да. Сам де спот је, сво јим кон
тем пла тив ним шет ња ма крај Ду на ва, ду бо ком ми шљу, тач ним уви
ди ма и по ме ну тим за ко ни ма, жи ва и ду хов на ве за из ме ђу Гор њег 
и До њег гра да:

Де спот крај Ду на ва сми шља, у со би пи ше, 
и на др жав ном са бо ру у дво ру
об ја вљу је За кон, ко ји, ко жи ви муж, 
сва кој удо ви ци у До њем гра ду, о!,
у вре ћу си па жи то, у сла ник со!

Де спот, очи то, жи во осје ћа ду бо ку по ве за ност Гор њег и До њег 
гра да, па ту ве зу за кон ски оја ча ва, по ста ју ћи и сам њен га рант. 

Пје снич ки су бје кат ви ди са пра га оба Бе о гра да, ме ђу соб но кон
тра стив но по ста вље на – што је из ра зи то на гла ше но у пр ва че ти ри 
стро фо и да сед мо га фраг мен та – али иза те су прот но сти не сум
њи во је ком пле мен тар ност и ме ђу за ви сност Гор њег и До њег гра да:

С пра га ви дим оба Бе о гра да: 
у обла ку све тли Гор њи град, 
До њи се ди ми под обла ком на ре ка ма. 

У Гор њем вла да же зло, у До њем ве сло.
У Гор њем ли ста ју псал тир, у До њем шпил. 
У Гор њем за се да ју ве ћа и са бо ри, 
У До њем се пар ни че есна фи. 
У Гор њем зо граф ла ђу по зла ћу је, 
У До њем чам џи ја ла ђу ка тра ни ше. 

У Гор њем, у сен ци ви со ких чем пре са, 
зе ле ни и злат ни, пла ве се па у ни, 
у До њем, у сен ци ду до ва и вр ба, 
гу шчар те ра гу ске кроз ко ко шке. 
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У До њем ди ми се ка зан, 
са Гор њег топ:
Гор њи град бра ни 
До њи, ко ји га хра ни!

До ми нант на су три стил ска сред ства и сва ко је по ста ло на че
ло ком по но ва ња ци ти ра ног ди је ла пје сме. Пр во је ан ти те за, до
сљед но про ве де на кроз све стро фо и де, ко ја у че твр том стро фо и ду 
кон тра стив ност пре о бра жа ва у ком пле мен тар ност. 

Дру го је на бра ја ње, та ко ђе до сљед но про ве де но кроз ци ти
ра ни од ло мак. На бра ја ње у ру ка ма мај сто ра да је кон крет ност, „жи
вот ност” и увјер љи вост пје снич кој сли ци. 

Тре ће је син так сич ки па ра ле ли зам ко ји да је ри там сти хо ви ма 
илу зи јом по на вља ња и ва ри ра ња син так сич ке фи гу ре. Њен пра
ти лац је ана фо ра са на гла ше ним рит мич ким учин ком.

Онај ко ји са пра га по сма тра и до жи вља ва оба ди је ла Бе о гра да, 
по ен ти ра сво је ка зи ва ње – сед ми фраг ме нат и ци је лу пје сму „Праг 
Бе о гра да” – сли ком Те ра зи ја на ко ји ма тас До њег гра да, то ну ћи у 
ду би ну, све ви ше у ви си ну из ди же тас Гор њег гра да:

А да ли До њи, гво зде ним те го ви ма,
кур вар ством и ло по влу ком, по ву чен
до ле у нај до ње та ме и ду би не,
сво јим та сом до та кав ши дно, 
тим си ла ском у по нор и ад, 

по ди же го ре, у ону ви си ну, 
ви со ко из над ша ра на и ви на, 
тас на ко ме све тли Гор њи град?

Праг Бе о гра да – као и праг ку ће – по ка зу је се као нај о сје тљи
ви је и нај зна чај ни је мје сто са ко га се, упр кос мра ку, или баш због 
ње га, нај бо ље са гле да ва од нос Гор њег и До њег гра да. То је гра
нич ни, ри зич ни про стор са ко је га се да ле ко ви ди. Уто ли ко да ље, 
ду бље и ви ше што су дви је ва се љен ске ри је ке, ко је под Бе о гра дом 
пра ве во де ни крст – праг Бе о гра да. Моћ ни ји и сим бо лич ки су ге
стив ни ји праг има ма ло ко ји град. Ко ји то град има за свој праг 
рај ску ри је ку и уз то – пла не ту Ду нав у во де ном кр сту са три де сет 
ше стом ри је ком ва се љен ском – Са вом?! 

Та ко се Си мо ви ће ва пје снич ка ви зи ја пра га Бе о гра да, за хва љу
ју ћи из ван ред но по ста вље ном оном ЈА, оном гла су ко ји пје сму ка зу
је, ве о ма срећ но укр сти ла са сли ком ко ју нам је оста вио Кон стан тин 
Фи ло зоф „о слав ном де спо ту Сте фа ну, Ла за ре ви ћу, си ну Ла за ре ву”. 
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Ни Бе о град, ни Ду нав, ни Са ва, ни Гор њи ни До њи град ни
је су исти при је и по сли је чи та ња ове Си мо ви ће ве пје сме. Не по
твр ђу ју ли се ти ме по е тич ка на че ла чу да из ау то по е тич ке пје сме 
„Пла во цр ве ног”. Чак и пје снич ки су бје кат са ка пом пу ном пла ве ти 
по твр ђу је Си мо ви ће ву осје тљи вост за бо је из по ме ну те пје сме. 
За то су се ове дви је пје сме – „Пла во цр ве ног” и „Праг Бе о гра да” 
– на шле за јед но у овом огле ду. 

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




