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ВИ ЗУ ЕЛ НИ ЦИ ТА ТИ СВЕ ТА
(Са ша Је лен ко вић: Ве ри Зен, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 

По ве ља, Кра ље во, 2020)

У по е зи ји Са ше Је лен ко ви ћа (1964) са но вом збир ком Ве ри Зен до ла зи до од ре ђе них 
те жи шних по ме ра ња. Нај пре се то од но си на стил ско-је зич ки аспе кат, јер но ве пе сме 
по се ду ју на ра тив ну стра те ги ју опи си ва ња, бе ле же ња, при ча ња и пре при ча ва ња, а 
по том и на пе снич ки по сту пак, но ви ства ра лач ки cre do: ве ри зам, од но сно ве ри стич ки 
до жи вљај ствар но сти. За раз ли ку од прет ход них збир ки чи је су пе сме че сто под ра-
зу ме ва ле за хва та ње у хер ме ти зам и езо те рич ност, ши ре ње кон тек ста у ми то ло шку 
ра ван, ви со ко кон цен тро ва не лир ске и за чуд не опи се, је зич ку је згро ви тост, као и 
дис пер зи ван и не у хва тљив сми сао, но ве пе сме Са ше Је лен ко ви ћа окре ну те су јед но-
став ни јој по е тич кој струк ту ри. Она је са зда на по прин ци пу фо то граф ских опи са сва-
ко дне ви це и три ви јал них де та ља и до га ђа ја ко ји са ми по се би не по се ду ју ме та фи зич ки 
или лир ски пред знак, да би у сво јој ко нач ни ци, на кра ју пе сме, или би ли за о кру же ни 
по ен том чи ја је при кри ве на функ ци ја са оп шта ва ње не ке исти не, епи фа ниј ски до жи-
вљај, или се пак сли ке с ми то ло шким или ши рим кул тур но-исто риј ским по тен ци ја лом 
у по след њем сти ху, по пут ко нач ног удар ца, све сно ба на ли зу ју и би ва ју обе сми шље не.

Је зич ко и гра фич ко по и гра ва ње у на сло ву од но си се на из ме ње ну име ни цу „ве ри-
зам“ у ко ју је по звуч ној осно ви ин кор по ри ран по јам „зен“. Сли ва ње ве ри зма, од но сно 
си ро вог, гру бог, до слов ног, по вр шног, ма те ри јал ног и ни ма ло улеп ша ног у бу ди стич-
ку тра ди ци ју зе на, ко ја по сло вич но озна ча ва урав но те же но, уз ви ше но, ду хов но и 
ме ди та тив но, мо же де ло ва ти па ра док сал но и иро ниј ски ин то ни ра но (што је, ве ру је мо, 
пе сни ку из ме ђу оста лог и би ла на ме ра). Ипак, бли же са гле да ва ње основ них прет по-
став ки зен уче ња по по зна тим бу ди стич ким мо на си ма (Т. Де ши ма ру, Тао Шенг) от кри-
ва нам да је по жељ но по чет но ста ње ума – пра зни на, и то пра зни на као ста ње ду ха у 
ко јем се не ве зу је мо ни за шта и у пот пу но сти жи ви мо са да шњи тре ну так, за тим од-
ба ци ва ње ду хов них ау то ри те та, као и не де ла ње, знак да је чо век ли шен жуд ње за ства-
ри ма и гр че ви тог др жа ња за њих. Мо дер ни стич ки по тен ци јал Је лен ко ви ће вих пе са ма 
из ра ног пе ри о да (збир ке Оно што оста је, Хе ру вим ске тај не, Кра љев ска об ја шње ња 
и три ло ги ја Ел пе но ри) огле дао се у кон тра дик тор ном ста њу ве чи те ме лан хо ли је из-
бра зда ном не кад рав но ду шним, а не кад ха лу ци нант ним, пр ко сним и чак агре сив ним 
рас по ло же њи ма, док се исто вре ме но про го ва ра ло са не ка кве го то во обо же не, про-
роч ке по зи ци је, ода кле сти хо ви зву че као от кри ва ње ве ли ких исти на. Про та го ни ста 
ових пе са ма на ла зио се у рас це пу и стал ној ег зи стен ци јал ној и мо рал ној раз дра же-
но сти, што је по е тич ка осо би на ко ју је Је лен ко вић за др жао и доц ни је у свом пе сни штву, 
али у не што све де ни јем ма ни ру. У збир ци Ве ри Зен лир ски ју нак до сти же, за и ста у ве ћој 
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ме ри не го у ра ни јим збир ка ма, из ве сно ста ње рав но ду шно сти, ле жер но сти, не де ла ња, 
по ми ре но сти са суд би ном, не при ста ја ње на спа со но сни, уз ви ше ни и ау то ри та тив ни 
ка рак тер по е зи је и по ет ског ка зи ва ња; с вре ме ном се на у чи да „по е зи ја не мо ра увек 
би ти куч ка, а пе сник уми шље ни и пре хла ђе ни слу га“ – „Ле вант“), или да пи је тет, по-
што ва ње и сла ва не при па да ју са мо умр ли ма („Исто ри ја ци ви ли за ци је“). Оне о би че ној 
пе снич кој ре чи и сли ци ни је, за раз ли ку од прет ход них зби р ки, до де ље но оче ки ва но 
пре и мућ ство, а на чин на ко ји се мно ге пе сме за вр ша ва ју све до чи о све сном „ми ни ра-
њу“ до тад из гра ђе не сли ке ко ја на ме ра ва да у свест при зо ве ми то-ре ли гиј ску ди мен-
зи ју: „И ка ко је са мо пао Ан тон, тај до сад ни / ма ли чо век, сми шљен да стра да и / увек 
ожи ви, без след бе ни ка и кр ста, / ли цем у снег, ствар ни ји од исто ри је / и пи те с ме сом“ 
(„Ан тон“). 

Ова зби р ка, не ве ли ка оби мом (чи не је 32 пе сме), струк ту ри са на је на сли чан на чин 
као Је лен ко ви ће ве прет ход не зби р ке: ни је фор мал но ор га ни зо ва на у ци клу се, већ се 
пе сме на до ве зу ју јед на на дру гу. Ипак, уоч љи ва је сво је вр сна уну тра шња ло ги ка по 
ко јој се пе сме раз ли ста ва ју пред чи та о цем. Увод на пе сма „И ко је онај тре ћи“ ма пи ра 
те жи шна ме ста остат ка ру ко пи са: то по гра фи ја род ног За је ча ра (лир ски су бјект се 
кре ће гра дом и про ла зи крај Епар хи је ти моч ке, по зо ри шта, џез ка фи ћа), иро ни чан 
од нос пре ма се би и књи жев но-фи ло зоф ском на сле ђу („Имао сам на пад аст ме. И / ме та-
фи зич ки страх од смр ти. И / кјер ке го ров ску им по тен ци ју“), ве ри стич ке опи се ба нал них 
и ап сурд них еле ме на та из свог не по сред ног окру же ња, у ко је се мо гу „учи та ти“ и 
суп тил на дру штве на са ти ра и по ли тич ке ин си ну а ци је („Кад осе тим глад, ку пим бу рек 
и јо гурт. И / је дем док ве тар ко ви тла ке се низ ули цу. И / пас сто ји по ред кан те за ђу бре 
и / дво у ми се да ли да ла је ав-ав или вуф-вуф и / да ли да ре жи на ке се или љу де. И / про-
мак не му мач ка / док га му чи ау то цен зу ра“). Гра фич ка из дво је ност ве зни ка и на кра ју 
сва ког сти ха су ге ри ше за грц ну то на бра ја ње на ди ру ћих чул них им пул са са свих стра на, 
жи вот ко ји се од ви ја и чи је вре ме не у мит но про ти че. Ре ги стро ва њу ути са ка не проми-
че ни да улич ни му зи чар на ги та ри сви ра ме ло ди ју из Тре ћег чо ве ка, што ју на ка те ра 
да се па ра но ич но за ми сли: „Ко је уи сти ну онај тре ћи чо век што ко ра ча по ред нас?“, 
чи ме се у на о ко не ва жним де та љи ма и ни по че му зна чај ним окол но сти ма на пра сно 
тра же сми сао и скри ве но зна че ње. По при ма ју ћи вред ност ду бин ских обе леж ја и зна-
ко ва, ови фраг мен ти пре ста ју да бу ду тек пло шни исеч ци ем пи риј ског кон тек ста.

При зо ри из сва ко дне ви це ко ји ма све до чи за бе ле же ни су на го то во фак то граф ски 
јед но ста ван, а фо то граф ски пре ци зан на чин: „ма чак глан ца кр зно, пе ца ро ши се вра-
ћа ју пра зних мре жа“ („Ра о ни ци“), опи су је се по че так да на, ју тро ка да су дру штве не 
мре же пу сте по пут пра зне ка фа не: „још увек / пра зни сто ло ви, чи сте пе пе ља ре, и / 
тро ма зим ска му ва при кра да се мр ви ше ће ра“, и у та квој ат мос фе ри „ни ко да се огла-
си пр ви“. Ре че ни ца узе та за из дво јен за вр шни стих, ко ји гла си као на зив пе сме „Ни ко 
да се огла си пр ви“, дво ја ко је ко но ти ра на – до слов но и у пре не се ном зна че њу – и 
мо же се до жи ве ти као ми сао ко ја се не од но си ис кљу чи во на кон текст пе сме, већ и 
ши ре, на ми сао о емо тив ној ти ши ни у ме ђу људ ским од но си ма или на при су ство, од-
но сно од су ство Бо га. Он је за ћу тао баш он да ка да је нај ви ше по тре бан, а лир ски су бјект 
свој од нос пре ма ње му са оп шта ва у пр вом сти ху пе сме: „Ју тар ње муч ни не збли жа ва-
ју ме с Бо гом“. О хар мо ни ји и про пор ци ји из ме ђу лир ског Ја и Бо га ра ди се и у пе сми 
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„И ка жем се би до бро је“. Одр жа ва ју ћи ко му ни ка ци ју с њим све вре ме, он за ми шља и 
при жељ ку је бож ји над зор чак и у не под но шљи во ба нал ном тре нут ку ко ји се ис по ста-
вља као ка та ли за тор жи вот ног оп ти ми зма, ка да пре ла зи ули цу и по сма тра све же 
офар ба не се ма фо ре: „И ка жем се би, до бро је, / ства ри до ла зе на сво је ме сто. / А Бог 
као Бог, нај зад за до во љан / што ства ри ви дим она кве ка кве је су“. О по зи ци ји и уло зи 
„до брог и пра вог пе сни ка“, а им пли цит но о пре и спи ти ва њу вла сти тог кре а тив ног ка-
па ци те та рас пра вља се у по ме ну тој пе сми „Ле вант“, и она се кри је у хри шћан ској 
јед но став но сти, скром но сти, у не па тво ре ном као што је об ра ђи ва ње зе мље и кон такт 
с њом: „До бри и чвр сти рат ни ци ни ка да не при ча ју / о сво јим по бе да ма, они ти хо седе 
ис пред / те ле ви зо ра [...] / Тре ба по се ја ти и по жње ти, тре ба са ку пи ти. / Ва ља оре за ти, 
обра ти, му ља ти, ва ља пра ви ти / хлеб и ви но, па жљи во из бе га ва ти лу ди ло“. Овим се 
чо век-пе сник вра ћа сво јим ис хо ди шти ма и ху ма ним при о ри те ти ма: зе мљи, хра ни, 
људ ској то пли ни. 

Пе сма „Пи смо оцу“, јед на од нај е фект ни јих у збир ци, на из глед те ма ти зу је мла да-
лач ки бунт и пр кос у од но су пре ма очин ској фи гу ри, ко јем, по од ла ску на екс кур зи ју 
по Ју го сла ви ји, оста вља пи смо у ко јем по ру чу је да се не вра ћа и да „раз де ли ње го ве 
пло че ор та ци ма, за др жи гра мо фон и слу ша оне сво је гу бит ни ке“. Мно го ви ше од то га 
је, ме ђу тим, осврт на мла дић ки раз вој ни пут и са зре ва ње, ме та фо рич но пред ста вље-
не кроз пу то ва ње: у Са ра је ву, Су тје сци, Ду бров ни ку, на Пли твич ким је зе ри ма лир ски 
ју нак до жи вља ва раз ли чи та анег дот ска ис ку ства, у пе сми вр ло фил мич но пред ста-
вље на, и сти че мно штво не у по тре бљи вих, а при влач них зна ња: од ме ди те ран ских 
ма ча ка, „чи стих ме та фи зи ча ра“, учи се му дро сти. Пе сма по се ду је из ве стан гра да тив ни 
успон – у прет по след њој стро фи са зна је мо о два пут из бег ну тој смр ти, да би се по ен-
ти ра ло сво је вр сном епи фа ни јом, ду бљим раз у ме ва њем да „у чо ве ку нај пре са зри 
од лу ка / а по том до ђу об ја шње ња“. Екс пло зи ја раз ли чи тих жи вот них си ту а ци ја, као 
оком ка ме ре пра ће них, ис кр са ва пред очи ма чи та о ца и увла чи га у ју на ков ка та лог 
за пам ће них сли ка и љу ди из де тињ ства, увек оме ђе них са вре ме ним тре нут ком, а по 
на чи ну на ко ји су пре до че ни под се ћа ју на при чу („Сен ке на зи ду“, „Хлеб и бе ли лук“). 
Еле мен ти ло кал ног до ча ра ни су у пе сма ма „Па ро хиј ска ро ман са“ и „Ро ман са за шан-
ком“, спе ци фич ним по ефект ним и на ту ра ли стич ким опи си ма про вин циј ских ки цо ша 
и по се ти тељ ки ба ро ва. Ау тен тич ност ових ли ко ва оства ре на је за хва љу ју ћи на ту ра-
ли стич ким опи си ма, сво је вр сној есте ти ци ки ча, и они су нам при бли же ни по мо ћу 
ра зно вр сних чул них опа жа ја. Го то во да мо же мо да осе ти мо њи хов ми рис и на чин на 
ко ји се кре ћу: „У бе лим ши ми ци пе ла ма од ва жно је / сту пао бе ха тон коц ком. / На прже-
ну ри бу ми ри сао. Там но пут, / у ко жној јак ни, ко се за ли за не зеј ти ном. // На ли тур ги ји 
ста јао по гну те гла ве, / кр стио се кад тре ба и не тре ба. На ру ци / но сио ки не ски ро лекс 
и цр ве ну бро ја ни цу, / у жу ту ко шу љу од син те ти ке за коп чан“ („Па ро хиј ска ро ман са“), 
или: „Крв на ци пе ла ма под се ти ла ме / на си ноћ ну ро ман су за шан ком. / Она је има ла 
ми нић од ис кр за ног / ска ја, ја рас кли ма ну гор њу трој ку“ („Ро ман са за шан ком“). 

Лир ски ју нак се у но вој збир ци Са ше Је лен ко ви ћа огла ша ва, да кле, ис кљу чи во из 
са вре ме ног тре нут ка. Ње му је, за раз ли ку од прет ход них збир ки, од у зе та моћ да се 
ди ја хро ниј ски кре ће кроз вре ме и раз ли чи те пре де ле и ви ше ни је но си лац ми то по-
ет ске сна ге; уме сто то га, он се у збир ци Ве ри Зен ја вља као fla ne ur, све док мар ги нал ним 
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сва ко днев ним до га ђа ји ма или уче сник у њи ма, као ко мен та тор дру штве них при ли ка 
тре нут ног или со ци ја ли стич ког пе ри о да ко ји пам ти, опи су ју ћи пен зи о не ре у ре до ви-
ма ис пред шал те ра и си ро ти њу ко ја пре ту ра по кон теј не ри ма („Де се ти и два де сет 
пе ти у ме се цу“). Не кад се и на та квим нео че ки ва ним ме сти ма, по ред кон теј не ра крај 
по ште, де ша ва љу бав на дра ма, ка квој све до чи мо у ди ја ло гу дво је бес кућ ни ка у пе сми 
„Кон теј не ри по ред по ште“. Ју нак ових пе са ма игра ти кет и од ла зи у кла ди о ни цу, са-
ста вља спи сак на мир ни ца за пи ја цу, опи су је свој од ла зак у ам бу лан ту, пет шоп, ка фић, 
по зо ри ште. Ње го ви ге сто ви и рад ње ни су обе ле же ни пле ме ни то шћу и ко смич ким 
по ме ра њи ма; шта ви ше, он но вим про ми шље ним по е тич ким по ступ ком обе сми шља-
ва и „де са кра ли зу је“ по је ди не тра ди ци о нал не књи жев не жан ро ве, као на при мер у 
по ме ну тим „Ро ман са ма“ или у пе сми „Пу то пис“: „Пу ту јем до ам бу лан те чи та вих / пет 
сто ти на ме та ра, пу ту ју ћи бе ле жим / рас по ло же ња ко ја се че сто ме ња ју, / пеј за же са 
кон теј не ри ма, по пи су јем / псе лу та ли це ко је ви дим пр ви пут у тој обла сти“. Оче наш 
се па ра фра зи ра и ме ња у пе сми „Дај нам да нас“, по ста ју ћи сво је вр сни ма ни фест ста-
нов ни штва ко је жи ви на ру бу си ро ма штва и пре жи вља ва дан за да ном, оне спо со бље но 
за из во је ва ње би ло ка кве про ме не чак и на по ли тич ким из бо ри ма. У та квој ат мос фе ри 
и у та квом жи во ту „ами на не ма“, за лу ди ло, за блу де и по ка ја ње тра жи се по ми ло ва ње 
и раз у ме ва ње. 

Ег зи стен ци јал на уз не ми ре ност и за пи та ност бу де се у лир ском су бјек ту и то ком 
пан де ми је, ван ред ног ста ња и по ли циј ског ча са („Стр мом ули цом“, „Још са мо ову при чу“) 
у би зар ним тре ну ци ма кон се квент ног апла у ди ра ња ме ди цин ским рад ни ци ма, а по том 
и ду ва ња у пи штаљ ку као от пор вла сти ма, што га под сти че да се за пи та: „Ре ци ми, 
је смо ли бли жи се би / или смо на лик скрет ни ча ру / на пру зи ка Ау шви цу“. Про та го ни ста 
пе са ма као да сво је не у рав но те же но ду хов но ста ње по ку ша ва да „тре ти ра“ спи си ма 
из бу ди стич ке фи ло зо фи је, а сав па ра докс и сва уза луд ност по ку ша ја да се ужи ви у 
мен та ли тет и при сво ји од ре ђе но бла же но ста ње ума, не свој стве но ду бо ко анк си о зном 
и бе сном по је дин цу, при пад ни ку за пад не ци ви ли за ци је, и по себ но ста нов ни ку Бал-
ка на, да та је у пе сми „Бу ре“: „Док чи таш при по вест о ти бе тан ском / бо жан ском лу да ку 
и ње гов глас / по ку ша ваш да за ми слиш [...] / ла га но / ис пи јај чај и бу ди ка кав ни ка да / 
ни си био: јер не се диш ви ше на бу ре ту / ба ру та већ на бу ре ту го ва на ме ди ти раш / и 
кла тиш но га ма у ва зду ху“. Те мат ски до слух са зе ном по ја ча ва се ка ко се збир ка бли жи 
кра ју, те је та ко при сут на и у пе сми „Кар ма или Бог“ и у „Стри че вом зе ну“ ко ја за тва ра 
збир ку. Ова из у зет но на ра тив но и анег дот ски ин то ни ра на пе сма при ка зу је ју на ко вог 
стри ца, ин те ре сант ну и ко ло рит ну лич ност, као са ве то дав ну фи гу ру, му дру на на род-
ски на чин: „Чки љи на ле во око, / це ди по след њи гу тљај ви ски ја / се ди у фо те љи, да је 
лек ци ју: / окре ни се се би, си но вац, / нај да ље ћеш сти ћи“. Иро нич но је што стриц, 
крај ње здра во ра зум ски, пре по ру чу је све оно су прот но че му нас new age пси хо ло ги ја 
и „са фа ри ду ха“ уче: „Јер не во ља по чи ње у тре нут ку кад / убе диш се бе да си по тре бан, 
ко ри стан, / и да по раз има ис це љу ју ћу моћ“. Крај пе сме де лу је ин тер ак тив но јер укљу-
чу је чи та о ца и по зи ва га да сам за вр ши пе сму, да бу де ко кре а тор: „Уи сти ну, где је ту 
по ен та? // При ђи да чу јеш са мо се пр во за ку ни, / а пе сму до вр ши те са ми“. 

Но ве пе сме Са ше Је лен ко ви ћа до но се ве ри стич ку пре ци зност и сли ко ви тост чи ме 
под се ћа ју на сво је вр сне ви зу ел не ци та те све та, јед на ке струк ту ри и сми слу фо то гра фи је. 
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Без об зи ра на то што ни су оне о би че не као у ра ни јим збир ка ма, те да се по ре че нич ној 
дик ци ји ове пе сме пре при бли жа ва ју на ра тив ном не го лир ском дис кур су због свог 
де скрип тив ног ка рак те ра, на из глед ба нал на и не ин спи ра тив на сва ко дне ви ца и еле-
мен ти ко ји је са чи ња ва ју ис по ста вља ју се као про стор драм ске жи во сти. То ви ше 
ни је ба вље ње три ви јал ним до га ђа ји ма, већ њи хо во су бли ми ра ње у тек сту са зда ном 
од ра су тих опа жа ја, сли ка, при ми сли, под се ћа ња, уо че них фраг ме на та све та. Лир ски 
глас ових пе са ма при су тан је у мно штву раз ли чи тих ве ри стич ких де та ља из су бје кат-
ског ви до кру га, и њих ре ги стру је и по пи су је сми ре но, зен, фак то граф ски, по не кад 
ху мо ри стич но и ци нич но, ре ђе огор че но и ре зиг ни ра но, из не на ђе но или уз бу ђе но. 
На тај на чин умно жа ва се ре цеп циј ски не мир и на пе тост пе сме, на кра је ви ма се на-
слу ћу је ди мен зи ја от кро ве ња, на ро чи то ка да из њих про би ја не ка кав при та је ни, а 
при мар ни сми сао, та ко ка рак те ри сти чан за Је лен ко ви ће во пе сни штво. 


