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ПОЕЗИЈА КАО УТОПИЈА
Мар ко Стој кић: Има ли по е зи је без уто пи је? Шта је Ва ша уто пи ја?

Са ша Је лен ко вић: Не знам да ли по сто ји по е зи ја без уто пи је, али знам да је мо ја 
уто пи ја да на пи шем књи гу љу бав них пе са ма под на сло вом Се ћа ња по чи њу по сле смр ти.

М. С.: Хо ће те да ка же те да је љу бав на по е зи ја да нас уто пи ја?

С. Ј.: По е зи ја уоп ште је сте уто пи ја.

М. С.: Го спо ди не Је лен ко ви ћу, био бих Вам за хва лан ако би сте мо гли да ми об ја сни те 
сле де ћи па ра докс. У ства ри, хтео сам да Вам по ста вим пи та ње: „Има ли у Ва ма рас це-
па из ме ђу гра ђа ни на и пе сни ка или је то је дан чо век?“ Али мо рам да бу дем кон крет ни-
ји. На при мер, 2005. го ди не сте при во ђе ни у по ли ци ју за то што сте из ја ви ли да „по ли-
ци ја зна“ ко по гра ду цр та ку ка сте кр сто ве. Он да је про шле го ди не би ла це ла она при ча 
са Ва шом сме ном с ме ста управ ни ка Ма тич не би бли о те ке у За је ча ру, ко ја се не ка ко 
вол шеб но по кло пи ла са сме ном ло кал не вла сти, те је опет би ло при во ђе ња. Би ло је и 
по ми ња ња Ва ших тек сто ва на дру штве ним мре жа ма као по вод за цео тај цир кус. Но, 
то ни је цир кус, не го Ваш жи вот, жи вот Са ше Је лен ко ви ћа као гра ђа ни на. Ме не ов де 
за ни ма ка ко се у све му то ме сна ла зи пе сник. Да ли се по е зи ја бра ни од ствар но сти? Да 
ли изу ва те ци пе ле и стре са те бла то ка да ула зи те у пе сму? И, на рав но, за што? Или, да 
за о штрим пи та ње, ка ко пе сник до ко ле на у бла ту мо же да пи ше po e sie pur? 

С. Ј.: Пун сам рас це па, го спо ди не Стој ки ћу, та квих да се овај из ме ђу пе сни ка и гра-
ђа ни на при ка зу је као са свим бе за злен, ве руј те ми на реч. Да је дру га чи је, не би мој 
жи вот из гле дао ова ко ка ко из гле да. Ка да при ча мо о мо јим зго да ма са пред став ни ци-
ма за ко на и вла сти то ком по след њих де се так го ди на, ми у ства ри при ча мо при чу о 
ком плет ном јед ном цир ку су, у пра вом сми слу те ре чи. Не бих ја са да на ши ро ко рас-
пре дао о то ме што је би ло за тих лањ ских сне го ва, до вољ но је да за ин те ре со ван, а 
нео ба ве штен чи та лац ма ло про гу гла и до би ће вр ло пре ци зну сли ку ства ри. Од нос 
по е зи је и ствар но сти ме не се ни ка да ни је до ти цао, јер ја сам од у век на сто јао да се у 
по е зи ји др жим по да ље од та ко зва не ствар но сти. Он да је, де ве де се тих, до шла она 
при ча о је зи ку, ствар но сти и ди вља њу, сто ти ну пу та по но вље на. Ако се бе по ку шам 
да по сма трам по из да ље, ви де ћу при лич но не згод ног гра ђа ни на, спрем ног да за га ла-
ми над бу да ла шти на ма и не прав да ма, ци ни ка ши ро ког за ма ха, на да све не то ле рант ног 
пре ма ди вља штву, по да ни штву и ов да шњем ма зо хи зму. Да ли стре сам бла то кад ула-
зим у пе сму? На рав но, ја на сто јим да ни ка да не мам бла та на обу ћи. О то ме да се из 
бла та мо же пе ва ти чи ста по е зи ја мо гао бих ре ћи тек то ли ко да ја на сто јим да осим 
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обу ће увек имам чи сте ру ке, би стар по глед и хлад но ср це. Под се ћа Вас то на не што? 
И ме не. Ни ма ло слу чај но. 

М. С.: У из да њу „Ар хи пе ла га“ упра во је об ја вље на Ва ша но ва књи га по е зи је Пе де сет, 
чи ни ми се нон ша лант но не у трал ног на сло ва, ко ји на гла ша ва да пе сник Је лен ко вић 
ула зи у дру гу по ло ви ну жи во та. Ша лу на стра ну, по сле Го ле мо ли тве ко ја је са јед не 
стра не то ли ко на би је на зна че њи ма би блиј ске, ми то ло шке, ег зи стен ци ја ли стич ке и 
ине при ро де, а с дру ге то ли ко син так сич ки рас ту ре на и рит мич ки убр за на да до зво-
ља ва са мо „бр зу во жњу“ и су ге сти ју, од лу чи ли сте се да у но вој књи зи спу сти те лоп ту. 
Вра ћа те се сми ре ном то ну, син так си, осми шља ва њу, као сли кар ко ји се по сле из ле та 
у ап страк ци ју вра ћа фи гу ра ци ји. Да ли је Го ла мо ли тва би ла нео п ход на као сво је вр стан 
ре старт? И ка кав то но ви про стор осва ја те у и са Пе де сет?

С. Ј.: Да кре не мо од кра ја: ме ни се чи ни да је Пе де сет не ка вр ста ре стар та, а да је 
Го ла мо ли тва би ла кул ми на ци ја убр за ња ко је сам по чео да хва там не где у Кра љев ским 
об ја шње њи ма, ре ци мо у пе сми „Ре љеф“. Ту има те и те ка кво убр за ње у од но су на пр-
ве три мо је књи ге, на тај, да га та ко на зо вем, ме лан хо лич ни сен ти мент, ко ји ће и ме ни 
и још не ким пе сни ци ма мо је ге не ра ци је до не ти ре пу та ци ју мал те не рат них зло чи на-
ца ко ји у вре ме кр ва вих бал кан ских су ко ба ни су зна ли ни шта дру го да ра де не го да у 
сво јој по е зи ји из бе га ва ју да по ми њу ке се ко је се ко ви тла ју Дор ћо лом, ко ба је и бе ша мел 
сос, ше фо ве тај них слу жби и за кла не ба бе у Бо сни. Та те за о ко ла бо ра ци ји са кр ва вим 
Ми ло ше ви ће вим ре жи мом лан си ра на је од стра не фен сер ских кру го ва ко ји ма се ду ва ње 



тра ве и ис пи ја ње пи ва учи ни ло атрак тив ним је ди но из тог раз ло га што су кри шом, 
ис под јор га на чи та ли не ке књи ге пи са ца бит ге не ра ци је. Чи сти син дром ноћ ног мо-
кре ња. Са књи гом Пе де сет је ствар у то ме што сам по ку шао да „од мо рим“ је зик ко ји 
се за хук тао у Го лој мо ли тви, али и да на пра вим по мак ка не че му што ме ни из гле да 
као „ствар ни свет“.

Мо рам на овом ме сту да Вам за хва лим на оп ти ми зму и ле пим же ља ма гле де ула ска 
у дру гу по ло ви ну жи во та, јер ја сам се не ка ко увек др жао оне Дан те о ве гра ни це, али 
мо рам при зна ти да и ова те за ко ја ма ло ву че на Јин ге ра из гле да вр ло при ма мљи во. 
Из тог угла ме ни је крај ње за ни мљи во ка ква би то мо гла да бу де књи га пе са ма ко ју ћу 
на пи са ти у сво јој се дам де сет осмој го ди ни жи во та. Ина че, ја не чи там сво је пе сме, 
осим кад сам при мо ран да на пра вим не ки из бор за пре во ђе ње, али са да иш чи та вам 
де ло ве Го ле мо ли тве и по је ди не пе сме из Пе де сет и чу дим се от куд ми све то?

М. С.: Кад по ме ну сте де ве де се те, ту бих ма ло да се за др жим. И да нас, као и увек код 
нас, по сто ји круг кри ти ча ра и пи са ца ко ји из не ке ан ти на ци о на ли стич ке и на вод но 
ле ви чар ске по зи ци је сма тра ју да је ди не ле ги тим не оку па ци је са вре ме не срп ске по е зи је 
сме ју да бу ду Сре бре ни ца, по ли тич ка ка љу га и со ци јал на не прав да. А све то у ци љу не-
ка квог уто пиј ског, по ет ског про чи шће ња. Из њи хо ве пер спек ти ве, ево не дав но је и ско-
ро це ла мла ђа пе снич ка ге не ра ци ја оп ту же на за лар пур лар ти зам као за нај го ри зло чин. 
Чи ни ми се при том да је ан га жман, бар ка ко га они схва та ју, то „пи ши та ко да те 
сва ко раз у ме“, а су де ћи пре ма по е зи ји ко ју ис ти чу за узор, да тај ква зи ан га жман зна чи 
крај њу вул га ри за ци ју по ет ског је зи ка, сво ђе ње по е зи је на ра ван днев но по ли тич ког и 
та бло ид ног про ста клу ка. За њих би, си гу ран сам, да је жив, и Брехт био лар пур лар ти-
ста. Хо ћу да ка жем да ло ша по е зи ја, па нек је сто пу та „ан га жо ва на“, оста је ло ша по-
е зи ја. И да сво јим про ста клу ком са мо скр на ви ства ри о ко ји ма пи ше. От куд, да кле, кроз 
све ове го ди не то ли ка по ма ма јед ног де ла срп ске књи жев не сце не за тим и та квим „ан-
га жма ном“? Да ли је то из раз па ла нач ке за тво ре но сти, ком пен за ци је мањ ка та лен та? 
Сви ти ре а ли зми, соц ре а ли зми, ве ри зми, но ве сен ти мен тал но сти...

С. Ј.: ...тан да ра броћ у јед ну реч, шта дру го да ка жем? Код нас увек јед но ис кљу чу је 
дру го, а дру го се ни на ко ји на чин не од но си на тре ће и та ко ре дом, као рин ге ра ја.

Ре ци мо, не мо же те би ти ле ви чар и има ти ма кар ма ло по што ва ња пре ма на ци ји 
ко јој при па да те, та ко не ка ко. Ово са Сре бре ни цом, Ву ко ва ром, и оста лим цр ним тач-
ка ма ов да шњег пре ко гра нич ног вој ног ан га жма на до жи вља вам и до жи вља вао сам 
као ноћ ну мо ру, а не као те му за по е зи ју. Ма кар не за екс пли цит но ис ка зи ва ње по ми-
ња њем то по ни ма, те про зи ва њем џе ла та и на бра ја њем жр та ва. А да сам остао нем на 
ужа се де ве де се тих у сво јој по е зи ји, ни сам, а ко га не мр зи, и ко је ви чан та квој вр сти 
чи та ња и тра га ња нек се из во ли по слу жи ти. Се ћам се јед не Да ни ло вље ве књи ге, не 
бих умео да ево ци рам њен на слов ни ти на слов пе сме, али ми је је дан стих остао у уху, 
а у ње му се по ми ње онај „сак со фо ни ста Бил“. Кон текст је под ра зу ме ва но пе жо ра ти ван, 
а ме ни до да на да на шњег ни је ја сно ка ко је мо гу ће да је дан де цен тан и еле ган тан го-
спо дин, па си о ни ра ни љу би тељ и по зна ва лац џе за, та ко под ле ти под точ ко ве днев но-
по ли тич ког ис ка за ак ту ел ног за ју лов ске да не и го ди не. Ре ци мо да је то је дан од на-
чи на да бу де те ан га жо ва ни у по е зи ји. 
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Елем, дра ги Стој ки ћу и це ње но чи та тељ ство, на пра гу смо от кри ћа јед не исти не 
ко ја гла си да је не ка да по сто ја ла та ко зва на ве ри стич ка по е зи ја у ко јој су еле мен ти 
ствар но сти то ли ко до ми ни ра ли да се и дан да на шњи дор ћол ске ке се и пла стич не 
ча ше од јо гур та ко тр ља ју по стро фа ма и ри ма ма мла ђах них по е та und по е те са. Ек се-
ра ши у про зи и ве ри сти у по е зи ји, то је би ла жур ка, мо же те ми ве ро ва ти на реч! И још 
не што, та да су се уисти ну но си ли, „за озбиљ но“, што но реч, они ка ми он џиј ски зу лу фи 
и бр ко ви про вин циј ских пи са ра. Са све џем пер чи ћи ма на „ве“ и ка ри ра ним ко шу ља-
ма на со мот ске пан та ло не. А не ко са да, „из по зе“. Па он да има те чи тав низ, не знам ни 
сам ка ко да то на зо вем, ре ци мо ми сти фи ка ци ја тих де ве де се тих го ди на и та да мла дих 
пе сни ка, ре ци мо јед на од ме ни нај дра жих ко је ме зби ља раз ве се ле је сте те за о Не на-
ду Јо ва но ви ћу као en fant ter ri ble-у срп ског пе сни штва! По бо гу! Не над је сја јан пе сник 
и ми ран и ди ван је дан де чак је био од у век, ле по вас пи тан и мио у дру штву. Од био је 
јед ну књи жев ну на гра ду, али нам је до да нас остао ду жан пра во об ја шње ње тог од-
би ја ња. Ду жан јав но сти, то јест. Али „ен те“ он ни ка да ни је био, из про стог раз ло га што 
се ни ко ни је пре стра вљи вао ка да се Не над по ја ви. Ни у жи во ту ни у ли те ра ту ри, да 
та ко ка жем. Ни шта ње го ва по е зи ја ни је ни по ме ри ла ни ти је на не ко га ути ца ла. А и он 
сам се са вр ше но укла пао у та ко зва ну „ал тер на тив ну“ умет нич ку сце ну. Уоп ште ни је 
штр чао, ни ти био од оних ко је сма тра те не у бро ји ви ма. Да се од мах раз у ме мо, ја во лим 
Не на до ву по е зи ју, и као уред ник Књи жев не ре чи, от крио сам ње гов од ба че ни ру ко пис 
пр ве књи ге пе са ма и по звао га да по но во по ну ди тај ру ко пис за еди ци ју „Пе газ“. Е, сад, 
Бра на Пе тро вић, на при мер, то је био en fant ter ri ble. Кад чу је те да до ла зи и да је у свом 
по зна том фа зо ну не оста је вам се где сте се за те кли. Али сам се ја за при чао... Не го 
ка ко оно ре ко сте, лар пур лар ти зам, хммм, се ћа ли се не ко пе де се тих го ди на и чу ве ног 
оног ко ња са осам но гу? И за кла не ко ко шке? Е, ви ди те, та се рас пра ва код нас во ди 
де це ни ја ма и зна те кад ће пре ста ти? Кад кри ти ча ри пре ста ну да бу ду иде о ло зи, и ка-
да пе сни ци схва те да од се ца ње гла ве тој ажда хи прет ход не пе снич ке ге не ра ци је ни-
је ни ду жност ни под виг већ не по треб но гу бље ње вре ме на. Ре кох.

М. С.: По што сте ре кли да не чи та те сво је пе сме, са да ћу да скро лу јем ма ло уна зад, 
до са мих по че та ка и Не при јат не ге о ме три је. Има та мо јед на пе сма ко ја по чи ње сти-
хо ви ма на ко је бих да Вас под се тим. Ка же: „До бро нам је, углав ном, ако за не ма ри мо 
муч ни ну/ на кон во ђе ња љу ба ви на пр ља вим чар ша ви ма,/ ако из ци пе ла по ва ди мо ка-
ме ње ко је оме та/ пе ри па те ти чар ска раз ми шља ња о иде о ло ги ји,/ оруж ју и кур ва њу, ако 
пре бри ше мо сфу ма то/ са пор тре та фал си фи ко ва них љу ди...“ Ето и код Вас јед не ве о ма 
ус пе ле ве ри стич ке, „ан га жо ва не“ пе сме, ома кла Вам се. Кла дим се да би је ра до пот пи сао 
сва ки три де се то го ди шњак ко ји уска че у не ка кво „ми“ ко је би да ме ња свет. Хо ћу да ка-
жем да ни је сва ки ве ри зам по де фи ни ци ји лош, ако пре ли ста мо исто ри је умет но сти 
па ви ди мо на при мер да ву че ко ре не из да да и зма и но ве пред мет но сти, да је он да у 
DDR-у јед ног тре нут ка по стао со ци ја ли стич ко ve ri tas, али да и са да има на став ке у 
фо то-ре а ли зми ма и пост мо дер ни стич ким ин ста ла ци ја ма. Од те мла да лач ке бес ком-
про ми сно сти ска чем са да до Кра љев ских об ја шње ња и по ме ну те пе сме „Ре љеф“. Има 
та мо тај је дан упе ча тљив тре ну так кад про та го ни ста-осва јач ула зи у пра зан град, 
тач ни је у сим бо ли стич ку ан тич ку ин сце на ци ју са пра зним тр го ви ма, аре ном и лу ком, 
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од бе глим зо гра фом и скри ве ним скулп то ром, са на из вол’ те отво ре ним вра ти ма, па 
ка же: „Освр тао сам се у чу ду у ко ји ово град,/ на кон ка квог рас пле та сту пам?“ и ма ло 
ка сни је: „Па бу ди сад по бед ник и осва јач.“ Да ли су ови сти хо ви тре ну так зре ло сти? Та 
спо зна ја да је по бе да исто та ко при вид као и онај про стор без на ђа ко ји осли ка ва те и 
о(бе)сми шља ва те у Хе ру вим ским тај на ма? Спо зна ја да та ажда ја ис па ри та ман кад 
за мах неш да јој од счеш гла ву?

С. Ј.: Имао сам и ја, Стој ки ћу, не ка да три де сет го ди на, ни је ме ни увек би ло као са да. 
Тек да зна те. Што се по ме ну те пе сме ти че, ја сам за бо ра вио да она уоп ште по сто ји. Куд 
ме сад под се ти сте мо је ве ри стич ке мла до сти? Ко ли ко сад мо гу да се се тим, а и да на-
слу тим из то на пе сме, би ће да сам на не ко га био опа ко љут док сам је пи сао. Јер, пе сме 
из Не при јат не ге о ме три је на ста ја ле су у пе ри о ду од 1985. до 1991. го ди не. Та ман у 
вре ме кад је и те ка ко би ло раз ло га да чо век од два де се так и ку сур го ди на ре жи и 
ује да на о ко ло. А би ло је и те ма, ни је да ни је. Ко ли ко је пе сма ус пе ла, ни сам у ста њу да 
про це ним, на ро чи то од ка ко сам схва тио и об ја вио да Не при јат ну ге о ме три ју не сма-
трам ви ше сво јом пр вом, не го „нул том“ књи гом, ако је та ко не што уоп ште мо гу ће. Из 
те књи ге ја ћу у го ди на ма ко је сле де на пи са ти све што сам на пи сао, па и Го лу мо ли тву, 
и Пе де сет. Про бај те да ана ли зи ра те, па ће те ви де ти. Што се „Ре ље фа“ ти че, и ве ри зма, 
ако по ме ну та го спо да и го спо ђи це фен се ри, до чи јег ми ми шље ња за и ста ни је ста ло, 
ал’ кад ме већ за при ча ва те на те му ве ри зма и зло чи нач ких по ду хва та у по е зи ји, мал-
ко за че пр ка ју, да кле што се то га ти че, у „Ре ље фу“ ће и они про на ћи ре фе рен це на 
„укле ту ствар ност“ и на „бу ку и бес“, „рат не по жа ре“ и оста ле те ме. Не го је про блем у 
то ме што они, ка ко би ре као Џо ни Шту лић, „у прин ци пу иона ко ри јет ко чи та ју, а и то 
што чи та ју, кри ве ства ри чи та ју“.

Кра љев ска об ја шње ња су јед на вр ло, вр ло „ан га жо ва на“ књи га, са мо што је зик ни-
је онај на ко јем ствар ност ди вља, је зик је дру га чи ји. Ја сам, мо рам то по сто ти пут да 
ка жем, хтео да укро тим тај је зик на ко јем је ствар ност ди вља ла. Ни сам, на рав но, имао 
илу зи ја да чи ним не ка кав хе рој ски гест, али не ка ко сам мо рао да се од у прем лу ди лу. 
Кад ка жем ан га жо ва на књи га, не бих же лео да пре те рам, зна те, имам на уму са мо то-
ли ко да сам по ку шао да се об ра чу нам нај пре са соп стве ном по е зи јом, са оним што су 
кри ти ча ри на зи ва ли и са да на зи ва ју „ме лан хо лич на по е зи ја“ или „по е зи ја ти ши не“. О 
то ме све до че пр ви сти хо ви у овој књи зи, ко ји гла се: „Од ба цио сам те, ни име ти не 
смем по ме ну ти.“ То су по чет ни сти хо ви из пе сме „Aqua pas sa ta“, а од но се се на ти ши-
ну, јер сам се за ре као да ви ше ту реч не ћу ни ка да упо тре би ти у сво јој по е зи ји. И мо гао 
бих се кла ди ти да на кон те књи ге и ни сам. Ина че та књи га је у ства ри „про на ђе на“ 
књи га. На и ме, Ива на Ве ли ми рац је ко па ла по мо јим не ка квим ку ти ја ма у ста ну, на чу-
ве ној адре си Ца ра Ду ша на 7 на Дор ћо лу, и из те пра ши не је из ву кла пе сме от ку ца не 
на пи са ћој ма ши ни, вр ло пе дант но от ку ца не, али од ба че не, и ја сам он да, кад сам 
остао сâм, то ком са мо јед не је ди не но ћи скло пио Кра љев ска об ја шње ња од тих хар-
ти ја. До ста је то га ис пра вље но на су ге сти ју, вр ло дра го це ну, Ти хо ми ра Бра јо ви ћа ко ји 
је тај ру ко пис пе дант но про чи тао и вр ло мар љи во при бе ле жио при мед бе. Кра љев ска 
об ја шње ња не са мо да има ју мно штво ре фе рен ци на ра то ве и ра за ра ња ко ји су у мо-
мен ту док сам пи сао пе сме из тог ру ко пи са, бе сне ли на о ко ло, и на кон ово ли ко вре-
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ме на, ре као бих да је то књи га ко ја ме мо же од бра ни ти на су ду. Ако га не ко бу де ор-
га ни зо вао у част свих нас ко ји ни смо пи са ли о кла њу и па ље њу.

М. С.: У књи зи Ел пе но ро ва пи сма по сто ји јед на реч нич ка од ред ни ца под на сло вом 
„Ел пе но ров син дром“ као ре дак ме ди цин ски ен ти тет, по ре ме ћај па жње, син дром не-
пот пу ног бу ђе ња са кон фу зним ста њем све сти. А све то као пан дан Ел пе но ро вој не-
слав ној смр ти на Кир ки ном дво ру. О Ва шем Ел пе но ру је мно го пи са но, а и са ми сте о 
ње му го во ри ли. Ме не ов де за ни ма упра во овај мо ме нат не пот пу ног бу ђе ња, али на ни-
воу је зи ка. Има те је зик ко ји је тре штен пи јан од ме диј ских вул га ри за ма и он да тре ба 
да се про бу ди као је зик по е зи је. А да опет не пад не са Кир ки ног кро ва или кре ве та. Да 
ли је зик по е зи је па ти од Ел пе но ро вог син дро ма? Да ли је Ел пе нор пе сник или је са мо пе-
сни ку за бра ње но да бу де Ел пе нор?

С. Ј.: Ви сте, Стој ки ћу, ле кар, па из во ли те се сна ћи у Ел пе но ро вом син дро му, а ја 
сам са мо био фа сци ни ран ти ме што сам про на шао оно што сам про чи тао не где да се 
зо ве збир ни пе снич ки су бјект, та ко не ка ко, а од но си ло се ка ко на из ве сног Пли ма, 
та ко и на Го спо ди на Ко ги та. Али про блем ни је тек у опа жа њу, у ре цеп ци ји, у бо ле сти, 
јер сви смо ми бо ле сни од пе снич ких сли ка, про блем је у је зи ку. Ни сам ја ни ка кав пе-
сник ко ји „до ла зи из је зи ка“, али сам и те ка ко пе сник ко ји је све стан да, ипак, тре ба 
па сти са Кир ки ног кро ва или из ње ног кре ве та да би се отре зни ло. Или про бу ди ло. 
Ел пе нор је, а о то ме сам че сто го во рио и пи сао, ни та мо ни ова мо, а ипак и та мо и 
ова мо, то је тај плу та ју ћи иден ти тет, хај де да ка жем чак и не ка ква „ма ска“ ко ја је ме ни 
омо гу ћи ла да се кре ћем дис крет но и опре зно, и да на пра вим тач но оно што сам же лео 
– по е зи ју ко ја, по мом ми шље њу, пот пу но ис кљу чу је пре ви ше емо тив ног „ан га жма на“.

М. С.: Ви сте, го спо ди не Је лен ко ви ћу, из ви ња вам се што мо рам да ети ке ти рам, 
пе сник ек ста зе. Не мо гу да за ми слим Ва шу по е зи ју без ек ста тич них мо ме на та. Чи ни 
ми се да у да на шње вре ме не ма те же ства ри не го про на ћи про стор за ек ста зу. За „о-ton“, 
што би ре кли Нем ци. Би ти ек ста ти чан, па и у по е зи ји, зна чи из ло жи ти се под сме ху, 
па ро ди ји, сум њи, по ка за ти се у свој сво јој ра њи во сти. Елем, ово сам одав но хтео да Вас 
пи там... По што ек ста за ис кљу чу је сум њу, ка ко то да сте Ви, пе сник ек ста зе, на пи са ли 
Књи гу о сум њи? 

С. Ј.: Е, ов де сте ме пот пу но обо ри ли с но гу! Уоп ште о се би не раз ми шљам ви ше 
као о пе сни ку, вра тио сам се на онај по чет ни осе ћај ко ји сам имао пре и на кон об ја-
вљи ва ња сво је пр ве књи ге. Ни сам се бе ви део као пе сни ка. О то ме да сам ек ста ти чан 
пе сник, мо жда би смо мо гли да се на га ђа мо има ју ћи у ви ду транс у ко ји сам пао ис пи-
су ју ћи по е му Го ла мо ли тва. Али, и ту мо рам да Вас раз о ча рам: ја сам исто вре ме но са 
по е мом ко ја је сва у раз о бру че ном, го то во по лу ди вљем дис кур су, пи сао и хлад не, 
све де не пе сме из Пе де сет. Баш та ко, исто вре ме но. Знао сам да исте но ћи на кон ни за ња 
име ни ца, гла го ла, при де ва из по е ме, јед но став но „пре о кре нем“ пре ки дач и на ста вим 
у дру гом је зи ку. Ка ко? Па та ко што је то је дан од мо јих рас це па ко је сам по ме нуо на 
по чет ку овог раз го во ра. Ни ма ло удоб но, и по при лич но за стра шу ју ће, ве руј те ми.
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М. С.: Све то по твр ђу је да, не ка ко, кад год се при ча о по е зи ји, по сто ји ди ја лек тич ка 
при ну да – да се ус по ста ве по ло ви, па да се од пе сни ка тра жи да се опре де љу је. Од уло-
ге та квог ин кви зи то ра ни ја упра во не мо гу да по бег нем. Је дан од нај ра ди кал ни јих при-
сту па про тив ова кве прак се био би да се о по е зи ји уоп ште не го во ри, већ да се са мо 
чи та. А по што већ, ево, при ча мо, ово бих да Вас пи там... А ти че се опет од но са из ме ђу 
по ет ског је зи ка и све та, пе сни ка и ствар но сти. Има те је дан пол где се свет до жи вља-
ва као пре те ра но ја сан, арит ме тич ки де фи ни сан, ба на лан, без тај ни, те се ту пе снич-
ки је зик тру ди да га оне о би чи, да га естет ски пре о бли ку је. И има те дру ги пол, где је свет 
ха о ти чан и раз у ла рен, не схва тљив, а где пе сник хо ће да га естет ски осми сли. Као пе-
сни ка ко ји са пе де сет го ди на ви ше и зва нич но не при па да мла ђој ге не ра ци ји срп ских 
пе сни ка, же лим да Вас пи там – а на осно ву оно га што пи ше те тре нут но, у књи зи Пе-
де сет и у но вим ру ко пи си ма – ка ко јем по лу ових го ди на и да на гра ви ти ра те? Оне о би-
ча ва њу или осми шља ва њу?

С. Ј.: Ме ни је увек би ло те шко да се опре де лим, а Ви то ком овог раз го во ра не пре-
ста но на сто ји те да ме на те ра те на тај чин. Или да не што ода бе рем. Као да ми се ди те 
на ра ме ну и ша пу ће те на ухо... Уоста лом ја сам у књи зи Пе де сет вр ло ја сно на пи сао 
да по е зи ју ва ља мно го чи та ти, не што ма ње пи са ти, и што ма ње о њој го во ри ти. Сад 
сте ме на те ра ли да се за ми слим над сво јом по е ти ком, што не чи ним пре ви ше че сто. 
Ја је сам ди пло ми рао свет ску књи жев ност, али сам у ме ђу вре ме ну, из гле да, за бо ра вио 
све те те о риј ске и по е тич ке ма ри фе тлу ке, лу кав ства и над гор ња ва ња. По стао сам 
гра ђа нин ко ји се не ка ко са мар ги не ин те ре су је за езо те ри ју, и ко ји, по не кад, за бе ле жи 
не ки стих. Свет ми се, да по но вим по ко зна ко ји пут, ука зао као по ди вљао у је зи ку, и 
то ме има не ких че тврт ве ка. У ме ђу вре ме ну се, ка жу, свет при ми рио, што ја у је зи ку 
ни сам опа зио. Рил ке је, ако се при се ти мо, оба вио пре о бра жај ви дљи вог у не ви дљи во, 
и то је ме ни, као пе сни ку, или не ко ме ко је не ка да био пе сник, са свим до вољ но. Ако 
бих, на Ва ше ин си сти ра ње, ипак, на пра вио ко рак да ље у сме ру пи та ња ко је сте ми 
по ста ви ли, мо гу ће да бих Вам по ну дио сле де ћи од го вор: свет не мо же те ни осми сли-
ти, ни ти га пре о бли ко ва ти, мо же те га са мо под но си ти и тра жи ти не ку сво ју из гу бље-
ну реч, не ки свој кључ. Ко јим, уко ли ко има те иоле со ли у гла ви, не ће те ма ха ти на о ко-
ло. Јер ће вам, у су прот ном, вр ло ла ко не ко до не ти чи та во ту це бра ва да до кра ја 
жи во та ча ми те пред њи ма по ку ша ва ју ћи да ства ри не ка ко укло пи те...

М. С.: Го спо ди не Је лен ко ви ћу, ка ко се, као ета бли ра ни пе сник, сна ла зи те са про на-
ла же њем из да ва ча? Да ли Вам је са да, са стал ним кру гом чи та ла ца и по што ва ла ца и 
спи ском при зна ња, ко нач но ла ко да об ја ви те књи гу?

С. Ј.: Сна ла зим се ка ко знам и умем. За и ста. На пр сте јед не ру ке мо же мо да на бро-
ји мо из да ва че по е зи је. То као пр во. Као дру го, то што сам, ка ко сте се из во ле ли из ра-
зи ти, „ета бли ра ни пе сник“, ни ка ква ми пред ност ни је. Хо ћу ре ћи ни је пре суд но. Имам 
раз ли чи та ис ку ства. Од оних да сам до пре не ко ли ко го ди на на ла зио спон зо ре, или 
сам пла ћао из да ва ње не ких сво јих књи га, па до слу ча ја од про шле го ди не ка да сам 
за књи гу у КЦНС до био чак и хо но рар. Пре ко си ту а ци је да ми из да вач код ко га сам 
сво је вре ме но об ја вио књи гу што је на гра ђе на јед ном од нај зна чај ни јих пе снич ких 
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на гра да, пр во при хва ти ру ко пис, а он да га јед но став но од би је. Да, ето, ета бли ра ним 
пе сни ци ма од би ја ју ру ко пи се. И да Вам ка жем, Стој ки ћу, уоп ште се не љу тим због то-
га. Про сто, во лим да ми љу ди по ка жу свој став, оно што ми сле да ми сле о ме ни, а за-
пра во је то оно че га о се би ни су ни све сни. Је ди на си ту а ци ја у ко јој ми је ла ко да об-
ја вим књи гу је сте да је ста вим на ин тер нет, што сам већ ура дио 2005. го ди не са јед ном 
књи гом сво јих иза бра них пе са ма ко ја се зо ве Ги брал тар, а об ја вље на је на ин тер не ту, 
и зна те шта, ево рас пи су јем на гра ду за оно га ко ми про на ђе тај ру ко пис, јер ја сам га 
не где не по врат но из гу био...

М. С.: Не где у Хе ру вим ским тај на ма, чи ни ми се, сто ји стих: „Ако спас по сто ји, од у-
ста јем.“ То што не од у ста је те, не спре ча ва ме да Вам за крај овог раз го во ра по ста вим 
оно чу ве но пи та ње: да ли ће ле по та спа си ти свет?

С. Ј.: А ко ка же да ни сам од у стао, али на свој на чин? Пре ви ше је бо ла и ап сур да на 
ово ме све ту, пре ви ше удво ри штва, глу по сти, ма зо хи зма и пре вр тљи во сти. Али то 
ни је ни шта но во, као што ни чег но вог не ма још од Про по вед ни ко вих гун ђа ња. По ку-
ша вам да се се тим кон тек ста у ко јем је мо гао на ста ти овај стих ко ји ци ти ра те, и је ди но 
што ми па да на па мет је сте не ка ква вр ста ре зиг на ци је, емо тив не, ста ње ма ло ду шно сти 
у ко је сам мо гао па сти из са свим не ког три ви јал ног емо тив ног раз ло га. Ипак сам та да 
био млад чо век. С дру ге стра не, би ло је то до ба ве ли ког кла ња, и ни ка ко ни сам мо гао 
да ве ру јем у спа се ње, ни ти у спа са ва ње, ако се раз у ме мо? Да ства ри сто је ло ше ви ди 
се из да ле ка, и ме не увек из но ва оду ше ви чи ње ни ца да кад год за гун ђам, оба ве зно се 
на ђе не ка кав ду ше бри жник ко ји по жу ри да ми об ја сни ка ко сам нер во зан, не стр пљив, 
пр гав и уоп ште го во ре ћи на кри во на са ђен тип. Ствар је у то ме што се ја ни ка да не 
фо ли рам, и што на сто јим да са чу вам жив це ко ли ко је то мо гу ће у овом ко тлу. За то 
до зво ља вам се би да су ма ну то сти ко мен та ри шем на пр ву лоп ту, да га зим и не ми ло-
срд но вре ђам глу па ке, да јед но став но не до зво лим се би ни ка да, ап со лут но ни ка да да 
ме пре га зи не ка бу да ла, а да ја од мах нем ру ком и ка жем „пас ла је, ка ра ван...“ или не ку 
од слич них бу да ла шти на. Хо ће ли ле по та спа си ти свет?

А хо ће ли свет спа си ти ле по ту?




