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У Београду, уторак 28. јануар 2014. у 13 часова

ПО ЗДРАВ НА РЕЧ НИ КО ЛЕ ХАЈ ДИ НА

Част ми је и ве ли ко за до вољ ство да Вас по здра вим и отво рим пр ву Три -
би ну Би бли о те ке СА НУ у 2014. го ди ни.

У 2013. го ди ни би ло је осам на ест до бро при пре мље них про гра ма на
ко ји ма су при ка за на Ака де ми ји на из да ња, књи ге чла но ва Ака де ми је и пу бли -
ка ци је Ака де ми ји них ин сти ту та и цен та ра. Де вет на ест књи га и збор ни ка, из
на у ке и умет но сти, из свих оде ље ња, по вред но сном кри те ри ју му ода бра ни,
на Три би ни су по ка за ли до ме те из да вач ке де лат но сти.

На про шло го ди шњим три би на ма Би бли о те ке СА НУ го во ри ло је пе де -
се так чла но ва Ака де ми је, про фе со ра уни вер зи те та и дру гих струч ња ка. Слу -
ша ло их је око 2.200 по се ти ла ца.

Же лим да ис так нем да је Пред сед ни штво СА НУ до не ло од лу ку да у 2013.
го ди ни бу де по кре ну та но ва се ри ја из да ња СА НУ, го ди шњак Три би на Би бли о -
те ке СА НУ, у ко јој ће би ти об ја вљи ва ни тек сто ви о при ка за ним књи га ма.



Да нас ће би ти при ка за не две књи ге ака де ми ка Љу бо ми ра Си мо ви ћа.
За хва љу јем се на па жњи.

ПАПИЋА ГУМНО И „СИЊАЈЕВИНА“

Новинарка је упитала академика Љубомира Симовића зашто у свом
Памтивеку често помиње Папића гумно, а песник дао одговор објављен и у
књизи „Титаник“ у акваријуму:

„То је гумно Момчила Папића с Јелове горе, од кога сам купио плац за
викендицу. С тог гумна се отвара огроман видик. Сам Момчило је имао обичај
да каже да се с његових сена може видети Авала. Одушевљен тим видиком,
један од мојих пријатеља је рекао да се с њега види пола Србије. А други је,
као у шали, додао да ће се, ако се настави овако како је почело, с тог гумна
једног дана видети цела Србија“.

На питање да ли је то „мало горка шала“, Симовић је, по свом обичају
– с разложним упозорењем, казао:

„С тим се није шалити. Поготову кад видите да је проглашење незави-
сности Косова неке осоколило а неке ничему није научило“.

Човека који је рођен и одрастао на планини источно од Дурмитора, пита-
ли су коју песму о својој планини хоће да одабере. Он је из књиге Планета
Дунав, из тамо смештене збирке Тачка, наглас прочитао песму „Сињајеви-
на“ Љубомира Симовића, с песниковим питањима да ли је то „сиња Евина
зеница“, „Или, још лепше, сиња Евина коса“, па о сињој гори додао:

„Некад се, у свитање, у јутру без облачка, с нашег Јаблановог врха, с
највише сињајевинске коте, са 2203 над морем метра, голим оком могла сло-
бодно гледати Црна Гора – наша, а сада се с истог места може кришом гле-
дати иста Црна Гора – његова.

Говорили смо да се он шали, али је сва Црна Гора као од шале постала
заиста његова. То се најбоље дознало, кад је потрчао, без питања шта ми-
слимо, да пре осталих призна независно Косово“.

Чули сте. Ово је само један могући начин дозивања двеју књига акаде-
мика Симовића о којима ће говорити Богдан А. Поповић, који је двадесетак
година, у истом недељнику, најугледнијем, у сваком броју, приказивао пе-
сничке збирке и који је написао поговор песничкој трилогији Планета Ду-
нав, и проф. др Миливој Ненин, који је као рецензент написао први приказ
књиге „Титаник“ у акваријуму. На завршетку ће вам се обратити академик
Љубомир Симовић.

(Реч уредника Трибине)
М. В.
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БОГДАН А. ПОПОВИЋ

Дозволите ми да своје саопштење о новој песничкој књизи академика
Љубомира Симовића почнем од почетка са каквим-таквим изгледима да крај
неће бити сувише далеко. А почетак који имам на уму није ништа друго до
основна информација о делу о коме ће ићи говор.

Објављене током последњих петнаестак година, своје три збирке пе-
сама – Љуска од јајета, Тачка и Планета Дунав – Љубомир Симовић је пре-
уредио у мери коју је сматрао неопходном како би их што тешње међусобно
узглобио. По себи је разумљиво да му то не би пошло за руком да, док је ра-
дио на трима за самостално објављивање предвиђеним збиркама, у виду ни-
је имао будућу велику поетску целину, велику поетску форму. Новонастала
песничка трилогија објављена је под заједничким насловом Планета Дунав
с јесени 2012. године… Зашто је нову трилогију песник именовао насловом
треће збирке, Планета Дунав – то је питање које овој, основној информацији
неминовно следи – а не насловом прве, Љуска од јајета, или друге, Тачка?

У неколико прилика, па и у књизи „Титаник“ у акваријуму, о којој ће
бити речи кад се ја склоним са овог места, Симовић је скренуо пажњу на
континуитет у настајању ове три збирке песама, колико и на њихову међу-
собну повезаност. А у једном новинском разговору је довољно подстицајно
саопштио да је оно што је „садржано“ и „наговештено“ у првим двема збирка-
ма, у трећој „настављено“ и „закључено“. Да ствари заиста тако стоје нагове-
штавају, а неретко и потврђују, мотивско-тематски планови првог и другог
дела трилогије који се у трећем сажимају у поетске синтезе највишег реда.

Да ли то значи да би сад, у трилогији Планета Дунав, требало откри-
вати и пратити таквом разумевању сагласне континуитете и трансформаци-
је унутар њих? То би, без сумње, било изводљиво, Симовићев поетски текст
нуди такве могућности, али би трајало неприхватљиво дуго. Зато ћу се, ка-
ко бих ово дело представио прилици примеренијим поступком, за помоћ
обратити ономе ко је у материју најупућенији – самом аутору. Симовић, на-
име, у књизи разговора Рукопис времена открива да од „идеје“ коју у песми
најчешће учитавамо, од њеног „садржаја“ и, не дај боже, од њене „поруке“,
неупоредиво више држи до песничких слика, до „садржајних“ и речи са „нај-
више последица“. И, да његово становиште неовлашћено развучем, до речи
изразите многозначности и симболичке носивости.

У првом делу трилогије, у некадашњој збирци Љуска од јајета, такве
су речи вода, снег, планета, нула. Али носећа, реч са највише последица,
ипак је јаје. Симовић свакако има у виду да јаје, између осталог, симболизу-
је зачетак, првобитну стварност, а и оно што је Мирча Елијаде мислио кад је
констатовао да у космогонији јаје има улогу „слике – обрасца свеукупно-
сти“. У сваком случају, ова реч озрачује први део трилогије множином својих
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симболичких значења, било да су посредована песмом као целином, или
фрагментима који сугеришу екстремне, па и међусобно опречне ситуације
какве су, рецимо, „безбедност“ у јајету и „љуска од јајета“.

Лирски јунак ове стваралачке реалности, кога видимо као представни-
ка племена, изложен је кошмарним сновима, опседају га гротескна бића и
утваре. А драма колектива се одвија на више планова: призорима потопа који,
попут казне одозго, угрожава Београд, Горњи и Доњи град, духовну и култур-
ну сферу колико и профану свакодневицу, песник дочарава опште историјске
и друштвене околности којима није било могућно одупрети се. Али и узро-
ке рушевности садржане у националном бићу, у једва променљивом стању
духа, у менталитету. Песник нас, заправо, уводи у један херметично затворе-
ни свет са чудовишном динамиком у својој унутрашњости, свет у извесном
смислу налик јајету, јер је и „првобитни хаос“ међу његовим симболичким
значењима.

Поред „садржајних“ и речи „са највише последица“, неопходно је па-
жњу усредсредити на још једно, рецимо то без уобичајеног опреза, пресудно
важно начело Симовићеве поетике. У трећој по реду песми Љуске од јаје-
та, у поетском медаљону „Ђурђевдан“, паучина „разапета међ буквама“ име-
нована је као „свилени свемир“ у коме, да се то наслутити, кључа особени
живот пун динамичности и драматичности. Треба, дакле, разумети да пе-
сник у посебном настоји да види опште, да регионално уздиже на ниво гло-
балног, да у тачки успева да сагледа планету, у Једном – Све.

Минимистичка тачка у наслову другог дела трилогије заправо је среди-
ште значењски све обухватнијих концентричних кругова. Судимо ли, међутим,
по броју песама у којима се појављују и по снази и обухватности њиховог
симболичког дејства, речи Дунав и вода су у овом делу трокњижја готово
равноправне са тачком. Штавише, „простор догађања“ овог дела, па и целе
трилогије, у окриљу је текуће воде која носи силе креације и деструкције,
симболизује човеково постојање, „протицање“ и обнављање… Али, да се
ипак вратимо речи највеће симболичке носивости о овом делу Симовићевог
поетског текста. У песми с почетка некадашње истоимене збирке говорни
субјект се пита да ли Сизиф (онај митски, мада унеколико другачије зами-
шљен) покушава „тачку“ на „врх брега и бога“ и да ли га она, постајући све
тежа, с врха брега сурвава у подножје и „под ђонове божје?“ А у песми „Упо-
ришна тачка“, која финализује други део трилогије, вели да је све невоље које
од искона прате људски род успео да преживи „загледан у тачку“, у ону све
даљу и све сјајнију која „обухвата и садржи све!“ Између ових двеју, гранич-
них и опречних, варијаната тачке – могло би се разумети: између колосал-
ног неуспеха привидно све већих наших моћи и све удаљенијег упоришта
које једино још извор метафизичке светлости може да понуди – одвија се
временом неомеђена, судбинска човекова драма.
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Песме сложене у завршни део трилогије на више начина транспонују
и поентирају – песник је рекао „настављају“ и „закључују“ – мотиве и теме,
појаве и ситуације на смеру ка сједињавању развијане у збиркама Љуска од
јајета и Тачка. Реч је, тачније, о множини песама које транспонују, чуде-
сним песниковим моћима згуснута, антрополошка, историјска, филозофска,
религијска, друштвена и понајвише етичка обележја удеса овог нашег про-
стора у временском распону од неолита до ових дана. Дунав је, несумњиво,
магистрала у којој се пресецају просторне и временске димензије ове ства-
ралачке реалности. А појаве о којима Симовић у завршном делу трилогије
пева указују нам се као „београдске“ и „дунавске“ подједнако као и плане-
тарне.

Како не бих злоупотребио ваше стрпљење задржаћу се само на једној
таквој песми. На песми која – тако се мени чини – израста из целине ове три-
логије. Да ли је, пита се песник, све више нарушавајући јединство са приро-
дом и блискост са својим боговима, чукунунук наших праунука био „уверен
да ће бити више човек, / ако мање буде био вук, // и да ће самом богу бити
ближе / ако од змије буде био даље?“. То је, казано језиком неупоредиво ма-
ње сугестивности од Симовићевог, питање смисла свеколиког, понајвише мо-
ралног напретка од праисторије до нашег доба ако смо ми, овакви какви смо
данас, били његов циљ и постали његов исход?

И, на крају, о једном темељном обележју Симовићеве Планете Дунав
сасвим сведено… Нестандардну појаву да песник своју замисао реализује
трима међусобно повезаним књигама покушавамо објаснити поетиком ду-
горочно заданих смерова и циљева певања који се негде укрштају са тежњом
модерног песника да обнови једну „немодерну“ форму. Сврховитост и посто-
јаност таквих подухвата у многим европским књижевностима посведочују
песничка дела кадра да понесу неке, макар и трансформисане и модернизо-
ване претпоставке епске поезије. Разуме се, у таквим песничким делима, а
то важи и за ову трилогију, фабуларно јединство епске грађе надокнађено је
визијом историје и времена, у њима лирски елементи видно преовлађују над
епским. Реч је о великим формама које најчешће финализују један историј-
ски и културни циклус. У њима песници попут Симовића, песници највећег
формата, збрајају своја стваралачка искуства успевајући да проникну судби-
ну народа и тоталитет живота.

МИЛИВОЈ НЕНИН

Долазим у искушење да настанак тестамента Доситеја Обрадовића
сместим у 1813. годину, иако је општепознато да је Доситеј умро две године
раније. Добро би ми дошла та срачуната лаж, јер бих од тог тестамента
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лакше почео причу о књизи Љубомира Симовића „Титаник“ у акваријуму –
која би се, из тог угла гледано, појавила тачно два века касније.

Имао бих материјал за причу о јубилеју и за једно лепо поређење. А и
наслов Симовићеве књиге би нам био ближи.

Наиме, у тестаменту Доситеј Обрадовић, мислећи на новостворену
државу, говори о броду који је дуго био потопљен и који је сада угледао сун-
це. Доситеј се нада да тај брод никада више неће бити потопљен, да никада
више „мудро вођен“ „јарост судбине неће искусити“. И ту бих се сада лако,
неосетно, природно, пребацио на слику једног другог брода; дошао бих до
нашег Титаника, који је тако мудро вођен (да јарост судбине не искуси) да
би, каже то Симовић, доживео бродолом и у акваријуму.

То поређење ми недостаје на почетку ове приче. Али, да бих извео то
поређење морам кривотворити, лагати, фалсификовати. Одустајем од тога,
јер се зна ко у овој земљи има право на лаж. („А има ли нешто о чему нас
нису лагали“, одсечан је Симовић. Јасно је на кога мисли.)

Наиме, ми смо доведени у неко посебно стање. Стално смо у стању
предизборне кампање. А лаж је тада легитимно средство. Лаж је у функцији,
јер је у тесној повезаности са борбом за власт. А „власт и није власт ако ни-
је доживотна и апсолутна“. О политичарима, види се из приложеног, нема
ниједне лепе речи: нису дорасли проблемима у којима се Србија налази. Јед-
ноставно су неспособни. (Узгред, прочитао сам недавно: да се изборима не-
што мења, политичари би их забранили.)

Постоји у овој књизи једно фудбалско поређење. Теже је промашити
него погодити, често чујемо. Симовић каже, бранећи се од тога да је пророк,
у једном интервјуу, да је теже не видети него видети шта ће се догодити. (Да-
туми интервјуа, као и датум испод напомене уз ову књигу, показују да овде не-
ма накнадне памети. Све је ту вруће; испод наковња.) Од тренутка када се
појавила ова књига до данас, неке ствари су се промениле. Нимало случајно
Симовић их је наговестио. Промена власти у неким градовима наше земље,
на пример. Теже је промашити, него погодити понекад.

Али, у овој књизи и редитељ смрт отима од редитеља живота неке тек-
стове. Оно што је било писано лепим поводом претвара се, понекад, у некро-
лог. Мислим на текст о Ружици Сокић. (Узгред, има неколико лепих анегдота
у овој књизи, којима Симовић или завршава текст, о Ружици Сокић, на при-
мер, или га почиње, о Петру Краљу, односно о Краљ Петру и Симовићу.)

Љубомир Симовић у овој књизи пише да би се бранио и да би нешто
одбранио. Брани се од политике, а брани књижевност, позориште, филм. Ето,
отуда и наслов овог текста: Одбране Љубомира Симовића.

Пише Симовић о одликама нашег времена – говори о незнању и неком-
петентности. (Има опоре ироније у овој књизи: кад пише о незнању, онда то
није обично незнање, већ „темељно и систематично“, или, боље рећи, наше,
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незнање које је легализовано.) Говори исто тако и о осиромашењу језика.
(Реч „ћао“ заменила је и „добар дан“ и „збогом“ и „уздравље“ и „довиђења“.)

Не бих говорио о „аполитичности“ Матице српске и о неком покушају
да буде изван и изнад политике. (Чини ми се да је ова књига прави пример
како се односити према политици.) Ово је, да сада сузим на контекст књига
које смо објавили у едицији МАТИЦА Издавачког центра Матице српске,
најживља књига. Најживља у оном смислу да се читалац осећа позваним и
прозваним да учествује. Одједном сам будан и спреман да реагујем на нај-
различитије „изазове“ свакодневице… Одједном бих да учествујем.

Одједном осећам потребу да се побуним против оних који нам прича-
ју како су неки бизнисмени основали нову фирму. Али, то није нова фирма;
или подфирма, фирма Б или Ц – већ ни мање ни више него ЋЕРКА фирме.
Па зар и то мало речи које вреде да нам узму?

Одлика нашег времена је и то да се новинари лако убијају. (Узгред, што
после убиства новинара, што после првих смрти новинара, њихови тексто-
ви нису сакупљени у књигу и дељени бесплатно уз све дневне новине? Без
изузетка. Мада, када сам код новинара, не могу а да им не предложим и на-
граду, коју би сами додељивали, за најполтронскији текст.)

У овој књизи „реч је о животу који литературу превазилази у апсурду“.
То је оно што све чешће чујемо – како литература не може да измисли оно
што може живот. Да ли је литература, на пример, могла да измисли ЈАТАКА
НАД ЈАТАЦИМА, који путем свих медија опомиње ситне јатаке да се мало
припазе?

Али, после тих опорих делова, дотакнимо се и смисла писања – дотак-
нимо се онога због чега Симовић ратује са нашом стварношћу и због чега
пише.

Имао сам прилике да ми, пре него што почнем да пишем текст, траже
резултате истраживања. Одговарао сам да ја, када бих знао до чега ће ме пи-
сање довести, не бих ни писао. Исто то, мада прецизније речено, налазим у
одговору Љубомира Симовића на питање да ли је задовољан оним што је
урадио: „Више сам окренут оном што бих још могао да урадим. Волео бих
да још који пут осетим оно узбуђење које човека обузме кад открије нешто
ново, [ЖИВО], нешто неочекивано, нешто чему се није надао“.

Ја сам и несвесно, преписујући ту реченицу из Симовићевог интерву-
ја датог Политици убацио једну једину реч, која се сама после читања ове
књиге наметнула, а које у одговору заправо нема. Та реч је живо. И по мени
је то кључна реч за читање ове књиге: Симовић тражи оно што је живо. Екс-
плицитно ће на једном месту у књизи рећи: да би уместо „модерна“ или
„авангардна“ поезија користио формулацију жива поезија. Артикулисаће то
као кључно питање, цитирајући сопствени стих: „По коме закону / мртво ло-
ви живо“.
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Можда се најбоље види како мртво лови живо у тексту у којем Симо-
вић исписује химну пијаци као химну непобедивом животу… Пијаца се ту
указује као жива мртва природа. (Узгред, Немци за мртву природу кажу „ти-
хи живот“; међутим, овде би тај тихи живот био бучни живот.) Чита се у овој
књизи повишена вера у природу. Готово се радује Симовић кад се усред бом-
бардовања догоди нешто што нема везе са људима – а реч је била о јакој олуји.
„Долазак те олује сам доживео као долазак правде, као повратак природних
сила и закона“… Ако из тог угла гледамо, онда нам је јасан и онај тренутак
у којем Симовић види „како се радосно црвене трешње и свежњеви роткви-
ца, и како се веселе зелене главице зелених салата и везе младог лука“. То је
тај тренутак кад Симовић зна да ће живот – у овом случају оличен у тре-
шњама и ротквама, окупаних кишом и обасјаних сунцем – победити.

Негде око половине књиге писац прави одмор од политике, од тешких
тема, од учествовања у друштвеном животу. Води нас, усред лета, у своју
кућу на Јеловој гори. Води нас у своју Аркадију. Ту Аркадију чувају „седам-
десетак густо засађених планинских чемпреса […]“ Али, тек што је стигао,
песник, – јер све време је пред нама песник – почиње да броји дане када ће
се из раја вратити у пакао „у метеж, буку и смог Београда“. Једноставно, же-
ли да учествује.

Пише Симовић и о филму. Наслов текста је „Више од филма“, а текст
о филму „Монтевидео – Бог те видео“ завршава причом да овај филм поред
уметничке има и неке друге вредности. Нуди нам тај филм – чини ми се –
одговор на питање не како преживети, него како даље живети; звучаће пате-
тично, али као што су народне епске песме давале одговор на питање како
даље живети, исти тај одговор тражи и ова књига – како даље живети; одно-
сно како вратити изгубљени поредак ствари. (Узгред, кад год помињем из-
губљени поредак ствари имам пред собом Душана Радовића, који са децом
на Првомајској паради поред званичних транспарената – „Живео Први мај“,
„Живео друг Тито“, „Живела ЈНА“ – носи транспаренте на којима пише:
„Живеле маме“, „Живеле тате“, „Живело млеко“.)

Можда је тренутак да код овог „изгубљеног поретка ствари“ лагано
приводим овај текст крају и да објасним због чега је паметно да га сада при-
ведем крају. Али и да признам шта сам све пропустио. О чему нисам писао.
Као и да кажем неку реч о ономе шта сам имао, а нисам искористио.

Каже на једном месту Симовић како постоји граница „она граница ко-
ју човек мора да постави кад пише или кад говори о себи“. Ту границу Си-
мовић није прешао. А да сам наставио да пишем овај текст вероватно бих ја
прешао ту границу. Написао бих, сигурно, како сам један од првих „озбиљни-
јих“ текстова посветио баш Симовићевој песми „Спомен путовања по доњим
пределима Дунава“. (Желео сам да пошаљем прву књигу – са тим текстом –
Симовићу. Не знам да ли сам то учинио.) Можда бих се занео па забележио
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у којој књизи сам чувао новац оне чувене 1993. године када смо их све по-
бедили у инфлацији. Била је то Симовићева књига Дупло дно. (Који би ло-
пов узимао књигу која има дупло дно?)

Можда бих почео причу о Симовићевом тексту о Војиславу Илићу. О
томе како се Војислав Илић више не обраћа небесима, боговима, народима,
будућим поколењима већ гледа како „весело пуцкара ватра у скромној изби-
ци нашој“. И ту бих сигурно поставио питање коме се обраћа Љубомир Си-
мовић и вероватно бих се запетљао.

Да сам наставио да пишем овај текст, сигурно бих почео да делим и са-
вете… Не само Љубомиру Симовићу већ и госпођи Симовић. Наиме, кад пи-
ше о Јеловој гори и кад набраја врсте цвећа, поменуће и како „на сунцу из
све снаге цвета пркос“. Сад долазимо до савета: најбоље на сунцу успева
ВИНКА.

Долазим и до онога што нисам успео да уденем у текст. Наиме, пла-
шио сам се да не одлутам. Нисам писао о МЕРИ Љубомира Симовића, о так-
тичности са којом прилази конкретним проблемима. Види се то на примеру
давања имена једној школи у Босни. Није паметно тој школи дати име Срби-
ја, паметније је, каже Симовић, да је та школа понела име Алексе Шантића.
Променио би Симовић и преговараче са Хрватском. С разумним разлогом.
(Али то онда не бисмо били ми.) Ту сам се плашио да не почнем причу о то-
ме како је Аустроугарска посредно „уређивала“ Српски књижевни гласник.
Наиме, Српски књижевни гласник је водио рачуна да не повреди северног
суседа, због српских читалаца ван Краљевине Србије. Није патриотизам бу-
сање у груди, већ разумни поступци.

Стоји испред мене – док пишем овај текст – и једно духовито писмо
Лазе Костића у којем честита Ђорђу Поповићу Даничару седамдесет и пет
година живота. „Највише Вам честитам што Вам је попустио и вид и слух, те
не видите ових грдила и не чујете ове бруке што се сваки час дешавају око нас“.

Ето, ни то Костићево писмо не могу да искористим, јер Симовић – по-
казала је то ова књига – није изгубио, већ изоштрио и вид и слух… И, надам
се да ћете се сложити да сам на време прекинуо текст.
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