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ове збир ке се сли ва ју у јед но у за вр шној пе сми „Ау то грил”: лир ски глас 
за кљу чу је да је „на ша оба ве за да иде мо / да ље, да ис пу ња ва мо ду жно сти 
пу та”, те да је ко нач но „го то во све ка ко тре ба”.

ДолинаПлистоспред ста вља спон тан на ста вак Или ће вог прет ход
ног по ет ског опу са – стил ска и је зич ка ујед на че ност, те спо кој на ат мос фе
ра, осна же на де скрип ци јом, ко ју по вре ме но раз др ма осе ћа ње за чуд но сти 
или не ко ре тор ско пи та ње, ис по ста вља ју се као глав не од ли ке ау то ро вог 
из ра за и у но вој књи зи. По сто ји, ме ђу тим, при мет на не ко хе рент ност и 
ало гич на ли не ар ност ка да је у пи та њу фор мал на ор га ни за ци ја и ком по
зи ци ја пе снич ког тек ста. Ова обим на збир ка (што је ујед но и јед на од 
ње них ма на) од чак ше зде сет и три пе сме го то во да са др жи до вољ но ма
те ри ја ла за две пе снич ке књи ге. Пр ви део збир ке (пр ви и дру ги ци клус) 
тво ри, та ко, за себ ну збир ку, а од тре ћег ци клу са као да су се мо гућ но сти за 
на ста вак књи ге ис цр пе ле, те се дру ги део збир ке до и ма као не до вољ но 
уз бу дљив, ре ци кли ра ње или ва ри ра ње већ ре че ног. 

При тран зи ци ји из спољ њег ка уну тра шњем, из објек та ка су бјек ту 
се фор ми ра мен тал ни хо ри зонт Или ће вог лир ског гла са; при ско ку из 
иде а ли зо ва ног све та исто ри је и фор ма тив ног ци ви ли за циј ског пе ри о да 
у не са вр ше ни, ре а лан свет, од мо та ва се клуп ко суп тил не и ти хе ег зи стен
ци јал не ме ди та ци је. Ис ку ство сва ко дне ви це је ин ди ви ду а ли зо ва но; не ма, 
ме ђу тим, ди ја ло га са соп ством и ин тро спек ци је у кла сич ном сми слу. Она 
се ја вља нај че шће ис по сре до ва на не ким за па жа њем, при зо ром или про
ниц љи вом оп сер ва ци јом, ода кле и по чи ње дис кур зив но кре та ње. Та да се 
отва ра ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји пе сму од во де у од ре ђе ном прав цу. 
Упр кос мно го број ним исто риј ским ре фе рен ца ма и име ни ма, исто ри ја у 
Или ће вој збир ци не фи гу ри ра као се ри ја чи ње ни ца, већ пре слу жи као 
кључ за раз у ме ва ње ин ди ви ду а ли зо ва не мит ске ма три це ко ја оп се да 
лир ски су бјект.
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Чи ни се да је по тре ба чо ве ка за при чом и при ча њем исто та ко 
искон ска, су шта стве на као и она на су шна за ва зду хом, во дом и хле бом. 
По тре ба да чо век чу је соп стве ни глас, од јек жи во та у глу во ћи, је ди ни 
до каз жи вот но сти у са мо ћи, у ни штав но сти људ ске ег зи стен ци је. Они 
ко ји осе ћа ју при ча ње као по зив, осим раз го во ра са са мим со бом, го во ре, 
ка ко Ан дрић ка же, и у име дру гих, у име оних ко ји ни су уме ли, ни су 
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сти гли или су оста ли без гла са. Да се пам ти, не за бо ра ви... Енес Ха ли
ло вић из но си јед ну та кву при чу на све тло да на, на за сле пљу ју ћу бе ли ну 
стра ни ца књи ге из ду би на људ ског по но ра, из зја пе ћих уста Хро но са, 
јер ка ко је не ко ли ко пу та по но вио у јав но сти: пи сац је „све док вре ме на”. 
Он зна да ако ду го гле даш у по нор, мо жеш уо чи ти по не ку не сва ре ну, 
жи ла ву при чу што се оти ма и не дâ, бо ри се да иза ђе и крик не. 

Енес Ха ли ло вић је пи сац мла ђе ге не ра ци је ко ји упо ре до ства ра и 
по е зи ју и про зу и драм ска де ла, али не фа зно, не го упо ре до. Ње го ва де ла 
су, не без раз ло га, пре ве де на на ско ро два де сет је зи ка, а за сту пљен је и 
у број ним ан то ло ги ја ма. Две го ди не пре ро ма на Акодугогледашупонор 
за ко ји је до био На гра ду „Сте ван Сре мац”, по стао је ла у ре ат На гра де 
„Ме ша Се ли мо вић” за збир ку пе са ма Зидови. Чи ни се да се мо тив зи да 
пре та па и у овај ње гов ро ман: тек окру же ни зи до ви ма осе ћа мо пра зни ну 
у сво јој ње ној глу во ћи; по диг ну ти зид ћут ње нас спре ча ва да са зна мо 
исти ну; пу но зи до ва по стро је них око нас пред ста вља на шу там ни цу. 

Овај ро ман је при ча о Но вом Па за ру с кра ја про шлог ве ка, у је ку 
дру штве но по ли тич ких пре ви ра ња, ко ји твр ди па зар са на до ла зе ћим 
вре ме ном, а да нак, као и увек, пла ћа ју обич ни, убо ги љу ди – ње го ви жи
те љи. Неј ра Бу га рин, де вој ка чи је од ра ста ње и са зре ва ње пра ти мо де
ве де се тих го ди на про шлог ве ка, про та го нист ки ња је овог ро ма на. Ње на 
суд би на је већ ро ђе њем обе ле же на хен ди ке пом ње них ро ди те ља – отац 
без ру ку и мај ка, про ка же на, уре че на, са про бле ми ма у но га ма. С по чет
ком рат них де ша ва ња у зе мљи по чи ње и про цват си ве еко но ми је, али и 
њен отац оста је без по сла, те је та ко још ни пу но лет на Неј ра при мо ра на 
да из др жа ва по ро ди цу, ра де ћи код ло кал них пред у зет ни ка ко ји су ши ли 
и про да ва ли фар мер ке. Но, у рол на ма тек са са у Но ви Па зар сти же и швер
 цова ни хе ро ин, те се кла сна по де ље ност ра пид но уве ћа ва, оста вља ју ћи 
огро ман по нор из ме ђу но во пе че них га зди и ого ле ле си ро ти ње. Неј ра, 
по ште на и рад на, уско ро до жи вља ва де мон стра ци ју мо ћи бес кру пу ло зних 
ско ро је ви ћа ко ји ми сле да се нов цем све мо же ку пи ти. Мо жда и мо же: 
Свакојеталацхљебакојиједе, ре ћи ће тр пе љи ва Неј ра и ћу та ће. Чак и 
кад, игром суд би не, по ку ша да од Жи во та од ло ми пар че сре ће, би ће уни
же на ла жним мо ра ли са њем оних ко ји има ју (тре нут ну) моћ. По ште на и 
обез о ру жа на, на ста ви ће да се по жр тво ва но спу шта низ по нор, за ва ра на 
бле ском све тло сти ко ја тек по вре ме но сев не са мо да би за ва ра ла и на гла
си ла на до ла зе ћу та му. Ипак, њен под виг ис трај ног по ни ра ња за бе ле жи
ће про ниц љи ви про фе сор Си пац, ко ји но си име по ин сек ту по зна том по 
то ме што ри је кроз др во јер по се ду је „ви лич ни апа рат им по зант не сна
ге – мо же да пре гри зе оно што не мо гу лав или кро ко дил”. Та ко ђе, да ље 
се на во ди да је пред ста вљао и сим бол продорности,упорностиибеском
промиснеборбе, а пре ма нај но ви јим ис тра жи ва њи ма, си пац је бићекоје
имашансудапреживинекибудућиатомскират. Ни је ли за то про фе сор 
Си пац – или мо жда Пи сац! – тај ко ји се од у пи ре ка та кли зми дру штва и 
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упра во онај ко ји је по зван да за пи ше Неј ри ну при чу ко ја ће та ко пре жи
ве ти атомскират. 

Ха ли ло ви ће ва на ра ци ја је од ме ре на, про точ на, а те шка; по мир љи
ва, а ре чи та; на из глед ме мо ар ска, а опет лир ски буј на. С јед не стра не је 
фи ло зоф ски ре флек сив на, а на мо мен те ко ло кви јал но ожи во тво ре на. И 
ни ка да ни је за глу ше на исто риј скопо ли тич ким кон тек стом, ни кад отро
ва на буч ном ан га жо ва но шћу. Иа ко ро ман сме шта у вре ме тран зи ци о них 
дру штве них про ме на, ау тор је у пот пу но сти по све ћен при чи сво јих 
ли ко ва и њи хо вом по ни ра њу у се бе, у вре ме, у ам бис. Но, за при чу је по
тре бан или слу ша лац или са го во р ник, те је ро ман кон ци пи ран као ди
ја лог, што је су ге ри са но и под на сло вом – „Ди ја лог о пра зни ни”. 

По пут ан тич ког фи ло зоф ског ди ја ло га, у ро ма ну се сме њу ју два 
при по вед на гла са: пр ви – Неј ре Бу га рин и дру ги – про фе со ра Сип ца. 
Ин тер ак тив ност и пре пли та ње суд би на ова два на ра то ра се си жеј но 
от кри ва пред крај ро ма на, кад се ова два ли ка за и ста и срет ну. Но, ау тор 
већ ком по зи ци о но су ге ри ше идеј ни кон цепт фи ло зоф ског ди ја ло га, рав
но мер но и до след но сме њу ју ћи ова два гла са у раз ли чи тим по гла вљи ма, 
обе ле жа ва ју ћи их као ГЛА ВА ПР ВА, ГЛА ВА 1,1 итд. Та ко ђе, „кон такт” 
суд би на ова два ли ка се им пли ци ра и за бе ле шка ма пре сва ког по гла вља: 
„Ка зу је Неј ра Бу га рин. (...) Текст ку ца про фе сор Си пац”, а за на ред но, 
по гла вље у огле да лу, ва жи обр ну то. Две при по вед не ни ти спо је не са мо 
ау тор ском на зна ком ис пр ва су фа бу ла тив но пот пу но одво је не, на из глед 
без ме ђу соб ног кон так та, да би се при кра ју ро ма на су сте кле и ис пре пле
ле, по пут сво је вр сног Ари јад ни ног клуп ка по чи јем тра гу је чи та лац хо дио 
кроз ла ви ринт људ ске суд би не и јед не по ет ске иде је. Ско ро па ар ха и чан 
об лик гла го ла „ка зи ва ти” ево ци ра на по све ће ни чин при ча ња ода бра ном, 
та ко ђе по све ће ном кру гу слу ша ла ца, а за пи си ва ње при че, од но сно ку ца
ње тек ста све до чи о ва жно сти те при че, о по тре би да се она отрг не за
бо ра ву, пра зни ни. Неј ра, што зна чи бли ста ва или све тла, мла до и не ис
ква ре но де вој че са мар ги не ко је ла га но то не све ду бље у ка љу гу су ро вог 
по рет ка дру штве них ал те ра ци ја и про фе сор Си пац, лу цид на и кон тро
верз на лич ност у чар ши ји ко ја се оти ма том не у мит ном то ку про ме на, 
а ко ји мо жда баш за то уо ча ва не прав ду Неј ри не суд би не и би ра да је 
за пи ше, спа се. 

Та ко ђе, ро ман Акодугогледашупонор сво јим на сло вом не из бе жно 
упу ћу је на Фри дри ха Ни чеа, а мо то де ла до дат но учвр шћу је ау то ро во 
идеј но по ла зи ште на во ђе њем кон тек ста на слов не кла у зе: „Ко се бо ри са 
чу до ви шти ма, мо ра па зи ти да при том и сам не по ста не чу до ви ште. И ако 
ду го гле даш у по нор, и по нор гле да у те бе.”На и ме, овај ци тат је пре у зет 
из Ни че о вог де ла Сонестранедобраизла, у ко јем он по ста вља зах тев 
за пре вред но ва њем дру штве них вред но сти, на ро чи то мо рал них. У овом 
делу, и сâм Ни че је у ди ја ло гу са, пре све га, хри шћан ском, али и со кра тов
ском и кан тов ском ети ком, при че му пре и спи ту је ва ља ност вред но сног 
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си сте ма ко ји се де ли на ка те го ри је добра и зла. По кло ник Шо пен ха у е ра, 
Ни че ви ди про па да ње ци ви ли за циј ског си сте ма вред но сти у хри шћан
ско/со кра тов ско/кан тов ском ду а ли те ту, где чо век сле ди прин цип тр пље
ња, скру ше но сти, стра ха од Бо га, оне мо гу ћен и (са мо)спу тан да ис ка же 
сво ју пот пу ну моћ, као, на при мер, Неј ра у ро ма ну. Ни че ов по клич да 
је Бог мр тав, а да чо век на пр во ме сто тре ба да се би прет по ста ви во љу за 
мо ћи од јек нуо је у Ха ли ло ви ће вом ро ма ну: ни је ли смут но до ба са вре
ме ног дру штва до не ло смрт бо го ва; да ли је чо век, онај сил ни, од ва жни 
чо век без мо рал них скру пу ла, по ста вио се би моћ као лич ни им пе ра тив; 
да ли се у та квом дру штву мо же го во ри ти о мо ра лу у тра ди ци о нал ном 
схва та њу тог тер ми на? С дру ге стра не, у та квом тре нут ку дру штве ног 
ста ња где се пот пу но из о кре ће мо рал ни си стем вред но сти, ко је по зван да 
при ди ку је о мо ра лу? У вре ме ну ка да се кри јум ча ри хе ро и на у рол на ма 
тек са са сма тра ју до бро тво ри ма за јед ни це јер за по шља ва ју убо ге рад ни
ке, у дру штву у ком не у пу ће ни ро ди те љи мла до же ње кри ве мла ду за 
из о ста нак уну че та или у ком се ко но ба ри ца у стрип тиз ба ру из јед на ча
ва са про сти тут ком – ко је по зван да го во ри о мо ра лу и упи ре пр стом у 
би ло ко га? Нек’ се ба ци ка ме ном пр ви... 

С дру ге стра не, Енес Ха ли ло вић сва ко по гла вље у ком про го ва ра 
Неј ра Бу га рин отва ра Сап фи ним сти хо ви ма. Да ли је слу чај ност што је 
и Сап фа би ла међу суб вер зив ним љу дима сво га до ба? Ни је ли она пр ва 
же на ан тич ке Грч ке ко ја је за вр ши ла Ака де ми ју и ти ме шо ки ра ла сво је 
(му шке) са вре ме ни ке? Ни је ли баш она, доц ни је, та ква ка ква је сте, отво
ри ла шко лу за мла де де вој ке и та ко при мо ра ла Ми ти ле ну да пре и спи та 
си стем вред но сти на ко ји ма је до та да по чи ва ла? Ни је ли упра во она, 
као пр ва же на пе сник, уз др ма ла те ме ље дру штва у ком је жи ве ла сво јом 
чул ном и стра сном по е зи јом? Сап фа – же на ко ја је пр ва пе ва ла о те ма ма 
ин ди ви ду ал ног људ ског ис ку ства, а не о сте ре о тип ним еп ским и/или 
ми то ло шким те ма ма; пе сни ки ња ко ја је из га ра ла у сво јим ерот ским 
че жња ма и жуд ња ма, ка ко о њој пи ше Ми лош Н. Ђу рић. Уме сто да јој 
при зна ју за слу ге, љу ди ње ног до ба су јој ме ри ли гре хо ве; уме сто да се 
ди ве ње ној по е зи ји, дру штво ју је прог на ло. 

Да кле, ни су ли мо жда и ова два ре во лу ци о нар на ду ха, ко је де ле 
де се ти не ве ко ва, Сап фа и Ни че, на не ки на чин, књи жев нофи ло зоф ским 
за ме ша тељ ством Ене са Ха ли ло ви ћа и са ми у сво је вр сном ди ја ло гу у 
овом ро ма ну? Ни је ли нам ау тор мо жда пред ста вио ег зак тан при мер 
Ни че о ве кон цеп ци је Нат чо ве ка: да ли је то онај ко ји има фи нан сиј ску, 
ау то ри тар ну моћ, моћ у дру штве ним струк ту ра ма, ор га ни ма ре да и за
ко на, моћ у оби чај ној хи је рар хи ји (га зде Ли со и Ву то, су ди ја, по ли ца јац, 
све кр ва)? Или је Ни че ов Нат чо век онај ко ји, упр кос фи зич ким/ге нет
ским/кла сним/пол ним/вер ским/со ци јал ним и ко зна ка квим још дру гим 
хен ди ке пи ма, ис по ља ва во љу за Жи во том, за оп сто ја ва њем, тра ја њем? 
И не са мо то – во љу да на ђе љу бав, во љу да оп скр би уни же ну по ро ди цу, 
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во љу за стра шћу и ужит ком, во љу да от ки не од Жи во та и по не ко сво је 
пар че сре ће. Да ли се Нат чо ве ком зо ве онај ко ји се до мо ћи ус пи ње га зе ћи 
пре ко дру гих, или онај ко ји у том пе ња њу ка мо ћи мо ра да пре ва зи ђе 
се бе? Да ли се моћ сти че, при ма или де мон стри ра спо ља и да ли се до ње 
уоп ште „пе ње”? Или се она про на ла зи у се би, из ви ре са дна на шег би ћа; 
да ни је мо жда по треб но „си ћи” у ве ли ке по но ре да би нам се от кри ла? 
Огро ман је ам бис људ ске ду ше и тек онај ко ји сто ји на ње го вом ру бу 
уи сти ну мо же са гле да ти ње го ву не мер љи вост, а са мо онај ко ји се за и ста 
и спу сти у ње не ду би не мо же ис ку си ти стра хот ну та му. Насамомдну
постојиолакшање – ре ћи ће про та го нист ки ња. И чи ја је при ча он да бли
ста ви ја и вред ни ја да се за пам ти, за пи ше? 

„Мо рал но по ср ну ла”, ре ћи ће не ки, не зна ју ћи ње ну при чу. Но, пи
та ње ко је Ха ли ло вић по ста вља је шта уоп ште зна чи реч мо рал у та квом 
јед ном из о па че ном вре ме ну; сме ли се го во ри ти о мо ра лу у дру штву чи ји 
је но ви по ре дак раз ру шио све прет ход не етич ке ко до ве; је ли етич ност у 
та квом дру штву се лек тив на ка те го ри ја, или се за раз ли чи те ску пи не љу ди 
при ме њу ју дру га чи је вред но сти. Да ли он да уоп ште мо же мо го во ри ти 
о мо ра лу и на осно ву то га осу ђи ва ти дру гог чо ве ка? До сто јев ски их је 
на звао „по ни же ни ма”, а Ни че их из ме стио „с оне стра не до бра и зла”.

На сре ћу, по сто ја ће увек не ки про фе сор Си пац или по на вљам, Пи
сац, ко ји ће би ти до вољ но па жљив да у гро тлу дру штве ног по но ра про
на ђе по не ку Неј ру, Бли ста ву При чу и из не се је на све тлост да на исто 
та ко па жљи вим и при јем чи вим чи та о ци ма. Јер, без при ча ња не ма ни 
при че; без при ча ња при ча уми ре и за бо ра вља се. Ха ли ло вић овим ро ма
ном ру ши тај Зид Ћут ње. 

ДраганаБОШКОВИЋ

О СРЕ ТЕ НУ МА РИ ЋУ

Ми ли вој Не нин, СретенМарић, Neo press – За ду жби на Ни ко лај Тим чен
ко, Бе о град – Ле ско вац 2017

У до са да шњем ан га жма ну књи жев ног кри ти ча ра, исто ри ча ра књи
жев но сти и есе ји сте Ми ли во ја Не ни на на по љу на у ке о књи жев но сти 
уо ча ва ју се два ми са о ноис тра жи вач ка то ка. Пр ви ток про из ла зи из Не
ни но вог по ле мич ког ду ха, из по тре бе да се око шта ле ми сли, увре же ни 
ста во ви, при хва ће не вред но сти не узи ма ју по пут ак си о ма, већ да се па
жљи вим чи та њем и ис тра жи ва њем до ђе до ре ле вант них чи ње ни ца ко је 
ће би ти основ за ус по ста вља ње пра вог по рет ка вред но сти, ка ко у сфе ри 
књи жев но сти, та ко и у сфе ри на уч не ми сли о њој. У сво јим сту ди ја ма, 


