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РАСАП И КРАЈ ЈЕДНЕ ЉУБАВНЕ ПРИЧЕ
(Саша Јеленковић: Гола молитва, Културни центар Новог Сада, 2013)

Већ по сле пр вих не ко ли ко стро фа по ста је ја сно да је јед на од кључ них ино ва ци ја 
ко ју Го ла мо ли тва уно си у Је лен ко ви ћев опус – она рит мич ка. На јед ном ме сту у по-
го во ру по е ми то при ме ћу је и Мир ја на Пе тро вић, али она не иде у да ље и ду бље ана-
ли зи ра ње овог сло ја, чи ји је зна чај, чи ни се, пре су дан за раз у ме ва ње це ли не тек ста. 
О рит му са вре ме не по е зи је је у не ку ру ку и нај те же пи са ти, јер се пре све га са сто ји од 
син ко па, ло мо ва, од сту па ња и ис кли зну ћа, ме ђу тим, ути сак ко ји се у слу ча ју Го ле мо-
ли тве на ме ће (уну тра шњем) уху и ду ху то ли ко је упа дљив да мо же не са мо да „про-
гу та“ све прет ход не Је лен ко ви ће ве књи ге, и то баш у сми слу да се оне учи не ма ње 
зна чај не не го што уисти ну је су, већ и да у зна чај ној ме ри по ти сне све дру ге ди мен зи-
је овог сло же ног тек ста. Ла ви на из по след њег сти ха кре ће већ од пр вог и но си све 
пред со бом: су бјек та, су бјек те, њи хо ве до жи вља је, ис ку ства, од но се, по е зи ју, кул ту ру, 
ци ви ли за ци ју, ве ру, тај на хер ме тич ка зна ња, све по пи са но, под ра зу ме ва но и не по пи-
са но у тек сту. Али по ста вља се пи та ње: ла ви на че га? Су де ћи по кра ју по е ме, мо гла би 
би ти реч о ла ви ни љу ба ви, али то је ипак са мо део од го во ра. Ве ро ват но је нај е ле гант-
ни ји, а у исти мах и нај ма ње пре ци зан од го вор – цео на ве де ни спи сак. У том кљу чу 
Го ла мо ли тва се мо же чи та ти и као по е ма ме та мор фо зе це ло куп ног об у хва тљи вог 
умет нич ког и ег зи стен ци јал ног ис ку ства, али је још тач ни је ре ћи да је ово по е ма ре-
ци кли ра ња. Јер ме та мор фо за под ра зу ме ва пре ла же ње из јед ног чу ли ма и(ли) умом 
спо зна тљи вог об ли ка у дру ги та кав об лик, док су оно што се ре ци кли ра ма хом кр хо-
ти не и от па ци, не што што је из гу би ло сва ки об лик и вред ност. Ли ни ја раз два ја ња 
ме та мор фо зе и ре ци кла же је она по ко јој иде су бјект Го ле мо ли тве, или је пре ци зни-
је ре ћи глас ко ји је из го ва ра, ко ји про из во ди текст. Ова раз ли ка је ве о ма ва жна за 
раз у ме ва ње. Ме та мор фо за мо же би ти од ли ка пост мо дер ни зма (на рав но, и дру гих 
епо ха): зна че ња из јед ног пре ла зе у дру ги кон текст, у ко ји по том угра ђу ју ма кар део 
се ман тич ког пр тља га пр вог; у дру гом слу ча ју, од пр тља га су оста ли са мо пра зни ко-
фе ри и ке се, у њи ма са да не ма ни че га, од но сно, по сто ји, у нај бо љем слу ча ју, се ћа ње 
да је ту не кад би ло не што. Је зич ка и се ман тич ка ма са ко ја се ва ља по е мом Го ла мо ли-
тва но си са со бом упра во та кве пра зне ко фе ре: ре чи ко је се по ја вљу ју, ка ко Мар ко 
Стој кић у свом тек сту на Аго ну ка же, у „асо ци ја тив ним ни зо ви ма“ – не ка да су при па-
да ле не ким ре че ни ца ма и не ким кон тек сти ма, али са да тих кон тек ста ви ше не ма, не-
ма ви ше ин стан це ко ја их је из го ва ра ла, то је са да бив ша су бје кат ска ин стан ца, бив ша 
ег зи стен ци ја. Ка да се у чи та њу на и ђе, ре ци мо, на син таг му „ноћ и ма гла“ – то мо же 
при зва ти у се ћа ње, они ма ко ји зна ју за то, Ки шо ву дра му под тим име ном, па да ље 
Ре не ов чу ве ни до ку мен та рац, као и пе снич ку књи гу Жа на Ке ро ла по ко јој је до ку мен-
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та рац на стао, и на кра ју ши фру-ло зин ку из Дру гог свет ског ра та ко ја за пра во са жи ма 
са му су шти ну на ци зма и ње го вих зло чи на. Али ова се син таг ма гу би у ма си тек ста, сам 
ри там по е ме на ме ће не-за др жа ва ње, од но сно са мо ус пут но про ла же ње по ред тих 
ре чи и евен ту ал ног асо ци ја тив ног ни за ко ји оне мо гу при зва ти, као да бив ши по ет ски 
су бјект не ма сна ге да за др жи у све сти, или да да ље у го во ру при зо ве и раз ви је би ло 
ко ју од ових асо ци ја ци ја, јер оне ви ше не ма ју ни ка кву емо ци о нал но-пси хо ло шку сна-
гу. Слич но је нпр. и са сим бо ли ма и ри ту а ли ма сло бод ног зи дар ства (бу со ла, ше стар, 
ви сак, ми стри ја итд.) ра су тим уну тар по е ме, или са сти хом-ре пли ком на Це ла на „смрт 
је би ла мај стор са да је ше грт“, или са хр пи цом дру гих сим бо ла и зна ко ва ко ји на крат-
ко бле сну у све сти чи та о ца, и уга се се већ у сле де ћем сти ху. Не што је дру га чи ји слу чај 
са син таг ма ма „моћ го во ра“ и „ра су ти те рет“, ко је сто је јед на до дру ге у тек сту и при-
зи ва ју Бра ну Пе тро ви ћа и Дра го је ви ћа опи су ју ћи та ко за ни мљив по е тич ки круг и 
пра ве ћи из бор по срод но сти на ко ји се мо жда не би у пр ви мах по ми сли ло. 

Стој кић у по ме ну том тек сту сле де ћим ре чи ма об ја шња ва струк ту ру по е ме: „Го ла 
мо ли тва је сли ков ни и рит мич ки ла нац, по е ма чи ји нај ве ћи део мо же те чи та ти као да 
се ди те ис пред ве ли ког плат на, док вам се пред очи ма ни жу по крет не и не по крет не 
се квен це, не ду же од се кунд-два тра ја ња“ и до да је: „Ри там се одр жа ва сти хо ви ма при-
бли жно исте го вор не и ви зу ел не ду жи не, са око че ти ри до пет ик ту са, про сеч но по 
осам-де вет сти хо ва је гру пи са но у стро фе, а ове се пре се ца ју за себ ним сти хо ви ма у 
ко ји ма се че сто спо ми ње Исус.“ Крат ке и кр ње је зич ке се квен це ор га ни зо ва не су та ко 
да се опи ру сва ком сми сле ни јем по ве зи ва њу и сва ки та кав евен ту ал ни по ку шај би ва 
већ сле де ћом реч ју осу је ћен, као да се иза све га кри је ве ли ки страх, ве ли ка тра у ма 
од пред ста вље ног, од све га оно га што би из ре че но, ка да би се не ка ко уоб ли чи ло, мо-
гло да зна чи. И ри там, и сли ке, и си ли на са ко јом се ни жу на ме ћу за бо рав као им пе-
ра тив, од но сно са мо за бо рав као ег зи стен ци јал но-пси хо ло шку тех ни ку ко јом ће се 
про жи вље но пре вла да ти. 

За раз ли ку од тр пи ти ха Ел пе но ри, у ко јем су пре о вла да ва ле по е тич ке и ме та фи-
зич ке те ме, па је та ко го вор био дис тан ци ра ни ји и ана ли тич ни ји, оно што се до га ђа у 
Го лој мо ли тви ду бље је уро ње но у жи вот, у ис ку ство. Оту да та дра ма тич ност и на пе-
тост је зи ка ов де, оту да ра си па ње, рас та ка ње је зи ка и бек ство од зна че ња, оту да и 
страх од ре че ни це, ко ји је страх од це ли не и при ста ја ње на свет, на се бе у све ту. Ако 
је Бо шко вић су бје кат ске ин стан це Ел пе но ра од ре дио бри љант но пре ци зним тер ми-
ном „ми стич ни нар ци зам“, са да се го вор на ин стан ца Го ле мо ли тве мо же под ве сти под 
ми стич но про ме теј ство, од но сно ми стич но му че ни штво. Ов де не сум њи во по сто ји тај 
по крет отва ра ња, иако при кри вен и под ве ли ким ба ла стом по е зи је, пу за ју ће ба рок-
но сти, же ље да се бу де пе сник, да се по ну ди ри там, што су све тра го ви ми стич ног 
нар ци зма; али ис под то га онај ко ји го во ри се ого љу је, пу ца у је два уоч љи вим де та љи-
ма: „про вид на мај ка“, „без ду шни отац“, „не пла ши се те ла/ да те не пот чи ни“, „у пра зном 
ста ну ко лач од ма ка шо ља/ то плог ча ја пи сак ло ко мо ти ве хор ска пе сма“. Ови де ли ћи 
тек ста мо гу се мо жда и дру га чи је раз у ме ти, тим пре што се над сва ким од њих над но-
си сен ка Ису са ко ја ну жно на во ди на ре ли ги о зно-ме та фи зич ку ли ни ју чи та ња, али реч 
је о игри при кри ва ња и ег зи стен ци јал ном ла ви рин ту, и тај пут је лак ши; зах тев ни ји је, 
сло же ни ји и уз бу дљи ви ји онај зе маљ ско-пси хо а на ли тич ки. Јер Исус је Бог, али Исус 
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је и син, да кле, чо век ко га отац жр тву је за рад спа се ња дру гих. У Го лој мо ли тви фи гу ра 
Ису са иде са мом иви цом ка нон ског схва та ња и до жи вља ја, али у ве ли кој игри удва-
ја ња и па ра ле ла, она по ста је и фи гу ра пе сни ка са мог. Да кле, и пе сник је тај ко ји „жр-
тву је“ се бе, он је не сум њи во Нар цис, али је и му че ник, он се ого љу је пред сви ма, из-
но си сво ју утро бу на го збу ор ло ви ма, ала ма и вра на ма. Исус да кле ов де, по ред се бе 
са мог, под ра зу ме ва и Нар ци са, и Про ме те ја. Та ко се кључ но ме та фи зич ко по ме ра ње 
уну тар опу са до га ђа на ре ла ци ји Ел пе нор – Исус. Али по ме ра ње уну тар ове ре ла ци је 
до га ђа се на рав ни сим бо ла, а по ред ње га по сто ји јед но ва жни је, ко је под ра зу ме ва 
пре ва зи ла же ње сим бо ла и сим бо ли зма и ко је се до га ђа на ег зи стен ци јал ној рав ни, 
или рав ни су бјек та. Тај по крет се на го ве шта ва у ма ло број ним али не и са свим не у па-
дљи вим се квен ца ма у пр вом де лу по е ме, да би се пот пу но ар ти ку ли сао у не ко ли ко 
стро фа у дру гој по ло ви ни и на са мом кра ју: „По ло мљен зуп ча ник ре ски зву ци тор ба/ 
на зад њем се ди шту клат но од раз/ у кон век сном огле да лу да ле ко си/ от пли ва ла оста-
вља ју ћи вре ме иза се бе/ и ме не хип но ти са ног тво јим днев ни ком/ утва ру с пот кро вља 
до ба је за об ра чун/ не што тут њи у да љи ни све ма ње је жуд ње/ ода бра ла си рав но те-
жу ме ни је оста ла рас пли ну тост (...) А мо гла је би ти љу бав ход у бес ко нач но/ у свим 
прав ци ма осим јед ног и то је би ло/ нео бич но остао сам да се дим ис под сто ла/ зу рим 
у ру ке ни сам имао шта да по ну дим/ че као сам без ми сли без стра хо ва/ био чврст по-
ма ло те а тра лан до не кле по сра мљен/ по кло нио сам се пу бли ци та ко лак ше за бо ра-
вљам/ др скост не при ја тељ ства на пор да оста нем у рав но те жи“, и по том на са мом 
кра ју: „А ти си за ста ла не спрем на по спа на глад на/ на по след њој рас кр сни ци пра ши на 
на ци пе ла ма/ за бо ра вље но огле да ло мо гла је би ти љу бав/ хлад но је по ред во до па да 
по криј ли це/ оче шљај ко су по је ди по след њи ко мад за ста ни не ко је пао не ко ме гла ва/ 
ру ке но ге не ста је тон мут на сли ка рез// Ти си ла ви на ја сам ко ли ба“. И Стој кић се у свом 
тек сту за др жа ва упра во на овим од лом ци ма и то чи ни са до брим раз ло зи ма. Пе сма 
ко ја је „угра ђе на“ и „жр тво ва на“ за рад по е ме не сум њи во је сте епи цен тар тек ста, јер 
удар ко ји у тек сту про из во де ове сти хо ви је сте сна жан а ње го ви од је ци, као сми ри-
ва ње тла, мо гу се пра ти ти и кроз не ко ли ци ну сле де ћих стро фа у ко ји ма се го вор ар-
ти ку ли ше у ре че ни це и по ста је ис по вест. То тра је крат ко, али ду го од зва ња у на ма. А 
сва ка ко, сам крај као се ман тич ки нај по вла шће ни је ме сто у тек сту, где се мо тив љу бав-
ног рас ки да по на вља, као по след њи од јек и за вр шни акорд по е ме, све до чи о ве ли ком 
по тре су и бо лу, ко ји, и то је са да кључ но ме сто – при па да ис кљу чи во су бје кат ској 
ин стан ци тек ста. Дру гим ре чи ма, Исус са да не ма ни шта са тим, овај бол не спа да у 
Ису со ве „над ле жно сти“. За раз ли ку од Ел пе но ра, ко ји се мо гао ко ри сти ти као ма ска 
и као сим бол, и под чи ји се плашт мо гло стр па ти све што је су бјек ту па ло на па мет, овај 
бол је лич ни и из два ја ју ћи, он не мо же би ти усим бо ли сан. И за пра во ово је јед но од 
рет ких ме ста у тек сту, па уто ли ко вред ни је, где се текст „отва ра“ и ну ди мо гућ ност 
емо ци о нал ног са жи вља ва ња са го вор ном, у овом слу ча ју су бје кат ском ин стан цом. 
Бр зи на са ко јом про ми чу је зич ке се квен це на про сто оста вља пре ма ло про сто ра (или 
вре ме на) за ем па ти ју и пре по зна ва ње, због че га се текст углав ном пра ти на рав ни 
ин те лек та, упр кос упе ча тљи вим сли ка ма и емо ци о нал ној гу сти ни до жи вља ја. Та ко 
за во дљи ви и за хук та ли је зич ки ри там, упр кос то ме што је кључ ни ква ли тет тек ста, 
по ста је на дру гој стра ни пре пре ка за ду бље, при сни је, лич ни је са жи вља ва ње са тим 
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истим тек стом, од но сно, од шу ме ни је увек ла ко ви де ти по је ди нач но др ве ће. Ци ви ли-
за циј ски и ег зи стен ци јал ни ра сап на пре ла зу ве ко ва о ко ме су све до чи ли Ел пе но ри 
се до го дио (све ди мен зи је то га опи сао је Бо шко вић у по го во ру три ло ги ји и јед ном од 
нај бо љих тек сто ва о Је лен ко ви ће вој по е зи ји), и са да је у по е зи ји очи то по треб но по-
но во про на ћи су бје кат ске ин стан це ко ји ма ће се ве ро ва ти. Лич ном бо лу и тра у ми се 
увек ве ру је.




