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ИЗ МЕ ЂУ ПО ЧЕТ КА И КРА ЈА

Са ша Је лен ко вић, Пе де сет, „Ар хи пе лаг”, Бе о град 2014

Да кле, све је у бро ју пе де сет. Пре све га, пе сник Са ша Је лен ко вић 
је ро ђен 1964. го ди не. За тим, ње го ва нај но ви ја књи га, без раз вр ста ва ња 
у ци клу се, са др жи тач но пе де сет пе са ма, као што је то и њен на слов, 
уо ста лом. Чак је и на ко ри ца ма књи ге фо то гра фи ја ме тал ног нов чи ћа 
од пе де сет ди на ра, до ду ше се ри ја из 1955. го ди не. Што мо же и да на слу ти 
мо гу ћу по ла зну мо тив ску ли ни ју чи та ве књи ге сти хо ва не дво сми сле ног 
име на. 

Раз лог за што у Је лен ко ви ће вој пе снич кој књи зи не ма ци клу сног 
одва ја ња је сте у фак ту што по сто ји из ве сна за јед нич кост, на пла ну те мат
ског и ме ди та тив ног. На и ме, у сре ди шту књи ге Пе де сет је сте по је ди нац 
да нас и ов де, чи ји ста тус, очи глед но, ни ма ло ни је за ви дан. И ста та ус 
иза бра них по је ди на ца, ко ји су ка дри из ме ни ти по сто је ће ста ње.

До вољ но је са мо под се ти ти на Сар тров до жи вљај тер ми на ег зи
стен ци је ре зер ви са ног за на чин по сто ја ња чо ве ка, по је дин ца, уз опа ску 
да Сар тров за кљу чак гла си ка ко „ег зи стен ци ја прет хо ди есен ци ји”, што се 
на ма чи ни мно го уда ље ним. И бли жи смо Кјер ке го ро вом про ми шља њу 
да чо век ми сли и ег зи сти ра, а ег зи стен ци ја са мо под ва ја ми шље ње и 
би ће. И да нас, све ви ше не сна ђе ног и из гу бље ног по је дин ца уда ља ва од 
есен ци је, то ли ко да је на њу оса мље ник и за бо ра вио. А упра во је та ква 
си ту и ра ност и пе сни ка и ње го вих чи та ла ца, не за ви сно од го ди не ро ђе ња.

За то се пе сник Је лен ко вић и ја вља из за јед нич ке нам зби ље, али 
не са мо из ње и не увек из ње, већ и за час из при ро де и за час из над ре ал
них и за чуд них сфе ра, и из ли те ра ту ре. Чак и уну тар јед не пе сме, че сто 
из ви ше де сти на ци ја и то по ни ма. Пе сник се огла ша ва и са пу та ка по чет
ку, као и са пу та ка кра ју, са успо на ка ду хов ном и из ру кав ца ка обе
сми шље ном, из ве ро ва ња у веч ност и из за гр ља ја про ла зно сти. Не рет ко, 
исто вре ме но из су про ста вље них по ло ва. А то се све ску па, са сво јим 
кон ти ну и ра ним кон тра стом, мо же ока рак те ри са ти из ве сном не из ве сно
шћу, као и оса мље но шћу („се дим за кљу чан у се би”) и оту ђе но шћу („Иза
ђеш на ули цу, хо даш ме ђу / не по зна тим љу ди ма”), а уз то и очи глед ном 
угро же но шћу („Жи вео сам иза и ис пред / У стра ху и рас те ре ћен / Убе ле
жен и пре цр тан”) и сум њом у соп стве ни иден ти тет („ни шта ни је да ле ко 
као ли це / у огле да лу”), а што све до че не са мо ци ти ра ни сти хо ви, већ то 
илу стру ју и пе сни ко ве ме ди та ци је то ком чи та ве књи ге, ко је се из два ја ју 
као вред на по себ ност. 

И из не том ци ти ра них сти хо ва из два ја се још јед но обе леж је Је лен
ко ви ће ве нај но ви је пе снич ке књи ге, а то су не си гур ност и дво сми сле ност 
лир ског су бјек та, ко ји се очи ту ју и кроз број не про тив реч но сти, кон
тра сте, ду а ли зме, па и ан ти те зе (на при мер, у пе сми од де вет сти хо ва 
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„И та ко ми” чи та мо две пот пу но опреч не ре че ни це у пр ва три сти ха – 
„Не ко не зна да му је по тре бан / ан ђео чу вар” и „Не ко не зна да му ни је 
по тре бан ан ђео чу вар”. Исти је слу чај и у пе сми „Не по зна јем”, ко ја за по
чи ње сти хом: „Не по зна јем ни ко га / ко ме се ве ру је”, док се ис по вед но 
окон ча ва: „И он ме пра ти по гле дом, / благ и не ви дљив”). А све је то у 
функ ци ји не си гур но сти и рас тр за но сти лир ског су бјек та, ко ји је све стан 
да је ње го во окру же ње пред ста ва, ко ја тра жи да се по ре ди са дру гим 
(Шо пен ха у ер) на ма по зна тим по ја ва ма, а мо жда и са „дру гим ја” (Кјер
ке гор), на гла ша ва ју ћи да по ме ну та чо ве ко ва пред ста ва ни је не ка но ва 
исти на („под се ти се да ли је / ово ствар ност или већ ви ђе но ... и про чи
та но”). Шта ви ше, реч је о пред ста ви ла жи и при ви да (Ла кан). Лир ски 
су бјект је са гла сан, што при ме ром све до чи, са Ше лин го вим уве ре њем 
да ре ал ност је сте не што што се мо же ми сли ти са мо по мо ћу свог бив ства, 
што под ра зу ме ва да се „прин цип бив ства и ми шље ња по кла па ју” и мо
де ли ра ју за ви сно од зна ња и ис ку ства, ко ји не би тре ба ли би ти усло вље ни 
не чим дру гим, по го то во не по ја ва ма ко је су из над на ших мо гућ но сти, на 
ко је смо не моћ ни да ути че мо. А ак тив ни смо (са)уче сни ци на ше не мо ћи, 
из гу бље но сти, обез на ђе но сти, ап сур да, осе ћа ња су ви шно сти и не по
треб но сти („Се дим и че кам да до ђе то не што / што не до ла зи. Да про ђе 
то оно / што не про ла зи”, „Де ча че, те шко је по ве ро ва ти / у но во ли це”, 
„Кад ви ше не бу де мо зна ли шта ће мо са со бом”, „До бро је ов де где смо 
из гу бље ни”, „Из све та је од сут на бла гост”, „То ну ли смо нео пре зни ... из 
ле пог у ру жно, из не по зна тог / у не из ве сно”). 

Та ко, од стра не иних и сил них, пред ви ђен и кон ци пи ран је ста тус 
по је дин ца, ко ји при нуд но при хва та на ре че ну за да ност да „не мо же оти ћи 
да ље / од кра ја све та. / Ко ји је у ње му, већ”.

Да кле, то је усуд и удес да на шњег по је дин ца, ли ше ног ка ми јев ског 
пра ва на про ме ну без на си ља („Ако чу јеш да се не што ко тр ља, уста ни, 
/ усту пи ме сто, за бо ра ви на врх и дно”), ли ше ног пра ва на из бор и сло
бо ду, ко ји ма се је ди но та ко мо же одр жа ти жи вот до сто јан по је дин ца 
(„Во лео бих да сам ја ну ар ска све тлост / ко ја ис пра вља не прав де. Или 
зво но / ко је ша пу ће и гле да око се бе. Или смех / ко ји ка же ми руј Бо гу се 
све по кла ња”). На и ме, ко ли ко год из гле да ло као „оно стра ни је” (ру скофор
ма ли стич ки) да нас је чо век за ки нут за оно за шта се искре но и не се бич но 
бо рио и за ла гао чи та вог свог жи во та. И ње го ва по зи ци о ни ра ност је вр ло 
не за хвал на јер, под се ти мо се, сло бо да не са мо да пред ста вља пр во бит но 
по сто ја ње, не са мо да има моћ да до сег не и пред бив стве ну ду би ну, већ 
је у сло бо ди и скри ве на тај на и ма ги ја све та, али и дух ства ра ла штва и 
но вог би ћа (Бер ђа јев), што је да нас пе сни ку и на мачи та о ци ма на су шно у 
бор би да се осло бо ди мо ни шта ви ла, оча ја и без на да ко ји нам се све ви ше 
при бли жа ва ју и оп ко ља ва ју нас, а што на иро ни чан на чин по твр ђу ју и 
сле де ћа три цен трал на сти ха пе сме „Не ка ко ми је лак ну ло”: „Ни шта 
ни је та ко уз бу дљи во / као до са да. Иш че ки ва ње и осе ћај / про па да ња”. 
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У ла жном и на вод ном по кре ту обез бе ђи ва ња усло ва за за јед ни це, 
ка кав је да нас и ов де, стра да ју и по је дин ци ко ји се сво јим скло но сти ма 
из два ја ју. На и ме, „у пре на тр па ном ва го ну”, чи ји смо жи те љи и ми, иа ко 
„ду ша не мо же да на пу сти се бе”, ипак, „ни ти зве зда мо же да об ја сни 
са му се бе. / Као што ни од сви ран тон се бе не чу је” (сти хо ви су из за чет
не пе сме „Та ко је у све ту”). У ис тој пе сми, ма да је та сли ка зна чај но 
при сут на и у дру гим пе сма ма, пе сник ну ди или се пла ши мо гу ћег ре
ше ња – „Си ла зи мо, увек си ла зи мо, про ла зни ци / ко ји се не за у ста вља ју”, 
чи ме је сим бол кра ја и смр ти вр ло бли зак. Њи ма тре ба мо и мо ра мо 
при дру жи ти и ра ни ји ци тат из ко га из два ја мо реч – про па да ње.

Ме ђу тим, у ова квим тре ну ци ма, мо же чи та о це и ту ма че за пах ну
ти Ни че о ва про ми сао да чо век ни је свр ха, већ мост (по го то во на уч ник, 
фи ло зоф, умет ник, књи жев ник) и да се у та квим по је дин ци ма мо же 
про це ни ти упра во та све сност и го то во до бро вољ ност пре ла ска, си ла ска 
и па да, упр кос све му. Шта ви ше, и Је лен ко вић и Ни че су убе ђе ни да у 
свим по је дин ци ма има те скло но сти ка си ла ску (чи тај – при хва ће ној 
жр тви), и ко ји се не до жи вља ва та ко тра гич но.

У та квом кон тек сту мо же мо при хва ти ти Је лен ко ви ће во пи та ње о 
за луд но сти или жр тви упу ће но Ем пе до клу: „Да ли би свет и без те бе 
имао исте ре чи / за не са ни цу, ма глу, не бо и скок?”

Уо ча ва се и пе сни ко ва по тре ба да из ве стан број по ја ва и пред ме та 
уче ста ло ко ри сти из пе сме у пе сму. На при мер, нај че шће ка мен и ја бу ка 
(ан тич коби блиј ски мо ти ви, ина че), ко ји су сим бо ли ско ро чи та ве књи
ге. Пе сник Је лен ко вић пре ли ва и дру ге ре чи из пе сме у пе сму. Не кад то 
чи ни из пе сме у пе сму (у са мо две пе сме, тре ћој и че твр тој, по ре ду, у 
књи зи, чи та мо пе сни ко ву жал: „не ма ја бу ке у ко јој мо гу, / као се мен ка, 
мир но за спа ти / док ју тро се чи ва на за се че ко ру”, али и од го вор на по
ста вље но пи та ње за што: „тре пе рим на пу ту, на ули ци, / на сте пе ни шту, 
као те ти ва на лу ку / са ко јег је ода пе та стре ла пре ну ла / из сна се мен ку 
ја бу ке”, што го во ри да ниг де не ма по треб ног и искон ски за слу же ног 
ми ра). Не ка да је по ме ну то уче ста ло по ја вљи ва ње од ре ђе них ре чи у ве
ћим раз ма ци ма. Јед на од њих је и по ми ња ни си ла зак.

У пе сми „Ка вез”, чи ји на слов, на жа лост, пот пу но од го ва ра за јед
нич ком ста ту су за то че ни штва и без на да, из гу бље но сти и дез о ри јен ти
са но сти нас „са у че сни ка и све до ка” („У ка ве зу је мрак. И зве зде су за
кљу ча не / док тра је мо ли тва не по зна том, са кри ве ном, / би ло ка квом 
лу ди лу”), скре ће па жњу на суд би ну не са мо по је ди на ца, већ и за слу жних 
чла но ва за јед ни це, ко ји је је ди ни мо гу и про ме ни ти од но сно вра ти ти 
пр во ли ком ипо ста су. 
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