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К РИ Т И К А

„БОЦНУТИ ТАМО ГДЈЕ ТРЕБА”

Енес Халиловић, Чудна књига, Албатрос Плус, Београд 2016

Рет ки су пи сци ко ји упо ре до оп сто ја ва ју и у про зи и у по е зи ји; рет
ки они ко ји су под јед на ко гла сни и екс пре сив ни и у сти ху и у ре че ни ци; 
дра ма тич ни у про зи, пре ци зно ар ти ку ли са ни у по е зи ји и ре чи ти у дра ми. 
А још и чи та ни, пре во ђе ни, на гра ђи ва ни. Је дан та кав књи жев ни ства
ра лац је Енес Ха ли ло вић, ко ји је 2017. го ди ну обе ле жио пу бли ко ва њем 
збир ке при ча Чуд на књи га. Нео би чан, Ха ли ло вић сво јим ства ра ла штвом 
раз би ја сте ре о тип „ра ста” књи жев ног умет ни ка – од по е зи је, пре ко крат ке 
при че и при по вет ке до ро ма на. Овај пи сац се опи ре сва ком ли те рар ном 
ша бло ну и, увек ино ва ти ван, и ово га пу та Чуд ном књи гом по ме ра хо ри
зонт оче ки ва ња чи та ла ца, не са мо на пла ну струк ту ре збир ке не го и 
те мат ски и стил скоје зич ки. 

На и ме, збир ка се са сто ји из тач но 87 при ча или еле ме на та, ка ко 
их је ау тор име но вао у са др жа ју, и та ко не у мит но ево ци ра од је ке збир ке 
87 пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа, са ко јом де ли крат ку фор му, елип ти чан 
је зик без су ви шног де ко ра и па те ти ке и ра фи ни ра ну фи ло зоф ску ре флек
си ју. Шест де ло ва ко је не бих стро го на зва ла при ча ма ау тор је у са др жа
ју из дво јио по себ но, на звав ши их за јед нич ким име ни те љем апа ра ту ра 
(„Пред го вор Чуд ној књи зи”, „Пре те ча”, „Кон тра ин ди ка ци ја”, „Упут ство 
за упо тре бу Чуд не књи ге”, „По го вор Чуд ној књи зи” и „Упут ство за чи та
ње Чуд не књи ге”). Иа ко су рав но мер но рас по ре ђе не уну тар тки ва књи ге, 
њи хо вим из два ја њем у са др жа ју ау тор им пли ци ра и њи хов ау то по е тич
ки ка рак тер (мо жда нај ин тен зив ни је у „По го во ру”). Иа ко се оне струк
тур но и стил скоје зич ки укла па ју ме ђу оста лих 87 при ча, оне чи не ону 
основ ну идеј нофи ло зоф ску по тку, ли те рар ну апа ра ту ру кроз ко ју про
ти че ал хе ми ја оста лих при ча тво ре ћи та ко је дин стве ну ма ги ју де ла. 
Упра во у овим при ча ма ау тор ско ја је нај сна жни је из ра же но, нај на гла ше
ни је, што их и атри бу и ра као ау то по е тич ке или пи шче ве ко мен та ре. И баш 
као што ча роб ни на пи так ис ти че из ре тор те кап по кап, та ко и чи та лац 
у ма лим гу тља ји ма упи ја са др жи ну Чуд не књи ге: не ке при че су ком по
но ва не на фо ну ви ње те (нпр. сјај на „Лек ци ја”, за тим „Епи таф”, „Кла ни ца” 



или за вр шна „Цр ве но мо ре”) од са мо не ко ли ко ре че ни ца; не ке, опет, у 
ви ду цр ти ца, по пут „Чуд ног кро ја ча”, „Мај чи них ци пе ла” или „Ву ко дла
ка”, док су не ке при че у ства ри ху мо ри стич но ин то ни ра не анег до те („Сек
су ал ност”, „Мо да” или „Меч ка”). Не ке су на лик пе сма ма у про зи („Очи 
др жа ве”), а не ке опет раз ви је не крат ке при че на не ко ли ко стра на („Школ
ски друг”, „Ка ко на пла ти ти оца”, „Чуд на игра” и дру ге). На ро чи то за ни
мљи ве су оне при че ко је су струк ту ри ра не по пут мо за и ка јер се са сто је 
из ви ше кра ћих при ча, анег до та или цр ти ца ко је су об је ди ње не истим 
мо ти вом („Би о гра фи је”, „Пу то пи си”) или ли ком („Ги та ра”, „Пси хо тач
ка”), па су ти де ло ви мо за и ка и ну ме ри са ни. Да кле, збир ка је уи сти ну 
„Ти по ло ги ја”, ка ко сто ји у под на сло ву књи ге, а сво ју ли те рар ну те жњу 
ка згу сну то сти крат ке при че Ха ли ло вић ће по твр ди ти и у „По го во ру”: 
„По е зи ја тре ба да бу де што кра ћа, а про за још кра ћа.” Ми ни ма ли стич
ки ка рак тер ње го ве про зе на ли ку је ен ци кло пе диј ским од ред ни ца ма, 
мно го кра ћим од Па ви ће вих и Ки шо вих, али по угле ду на њи хо ва чу ве
на де ла ау тор кон ци пи ра струк ту ру збир ке. На во ди се у „Упут ству за 
чи та ње Чуд не књи ге”: „Тре ба је чи та ти та мо гдје се отво ри, гдје год се 
отво ри, јер ни шта ни је слу чај но, па ни стра ни ца гдје се књи га отво ри.” 
Да кле, по пут Ха зар ског реч ни ка или Ен ци кло пе ди је мр твих, и Чуд на 
књи га ну ди чи та о цу на чин на ко ји ће да је от кри ва и због то га се „Пред
го вор” на ла зи на 17. стра ни, „По го вор” на 111. (од укуп но 136), а „Упут ства 
за упо тре бу и чи та ње” та ко ђе су ин кор по ри ра на уну тар књи ге, а не, 
ка ко би се оче ки ва ло на ње ном по чет ку. Чуд но, зар не?

Оно што је за јед нич ко свим при ча ма је из у зет но ефек тан за вр ше
так, би ло те жи ном фи ло зоф ске ми сли (при ча „Кон церт”: „Умјет ност је 
вар ка, за то се сва ком ла и ку чи ни да је нај лак ше оно што је нај те же.”), 
или бра ву ро зним по и гра ва њем се ман тич ким по тен ци ја лом од ре ђе них 
ре чи, као на при мер у при чи „Чуд ни кро јач”: „Имао је крв, кост и ме со, 
нок те и ко жу, али ни је имао оно што би чо вје ку да ло те жи ну. (...) сва ко 
ко ви си – ви си због не чег што ми сли.” При че анег дот ског ка рак те ра се 
че сто за вр ша ва ју ху мо ри стич ном по ен том по пут оне у при чи „Сек су
ал ност”, где зи дар Би бе об ја шња ва за што је си гу ран да је сек су ал но 
ужи ва ње же не да ле ко ја че од оног у му шкар ца: „Кад пр стом че шкаш 
ухо, ко ме је то ми ли је, пр сту или уху?” Та ко ђе, тре ба скре ну ти па жњу 
и на сво је вр сну, ре кло би се, пост мо дер ни стич ку по е ти ку на сло ва при
ча, ко ји че сто има ју функ ци ју из не ве ра ва ња или, бо ље ре ћи, за ва ра ва ња 
хо ри зон та оче ки ва ња, јер упра во кад по ми сли мо да смо ухва ти ли нит 
на слов ног мо ти ва, ау тор че сто обр том у при чи или са мом за вр шном 
ре че ни цом из не на ђу је, при мо ра ва ју ћи нас да по но во ус по ста ви мо ре цеп
циј ску коп чу са на сло вом при че (нпр. при че „Ва та”, „Лек ци ја”, „Чо вјек 
ко ји во ли жи вот” и дру ге). 

Тај из не на ђу ју ћи ре цеп циј ски ефе кат је и основ на идеј на нит ко ја 
ве зу је фи но пле ти во ове збир ке, а ко је се су сти че упра во у на сло ву де ла: 
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Чуд на књи га. Ова збир ка ми ну ци о зно ода бра них при ча и про ниц љи ве 
оп сер ва ци је за хва та све сфе ре људ ског де ла ња: по ро дич не од но се, жи
вот не дра ме, љу ба ви и пре љу бе, ра стан ке и смр ти; обич не љу де и љу де 
на вла сти, о пи сци ма и скри бо ма ни ма, при че из де тињ ства и при че о 
ста ро сти, ло кал ни ми ље и го сто ва ња у стра ним зе мља ма; ло кал не ле
ген де и не на пи са не би о гра фи је по зна тих; вој ни ке, су ди је, спор ти сте, 
ва ра ли це. Да кле, све оно што чи ни жи вот. Но, сва ка при ча но си у се би 
кли цу „чуд но га” ко ја прег нант ном и бра ву ро зном на ра ци јом Ене са Ха
ли ло ви ћа бу ја и по при ма ди мен зи је умет нич ке вред но сти, за хва љу ју ћи 
упра во стил скоје зич ком уоб ли че њу. 

Ово је збир ка крат ких „за чуд них” при ча, ка ко и на слов су ге ри ше, 
са еле мен ти ма фан та сти ке, бур ле ске, але го ри је и пер си фла же. Али Ха
ли ло ви ће во по и ма ње чуд ног не тре ба сво ди ти са мо на књи жев ни про
се де, у сми слу оне о би ча ва ња, остра ње ни ја ру ских фор ма ли ста, већ га 
тре ба до жи ве ти као фе но мен. Ау тор је у јед ном ин тер вјуу у По ли ти ци 
(27. 11. 2017) не ги рао да је реч о ње го вој ау то би о гра фи ји, иа ко је мно ге 
од при ча за и ста и ви део или пре пи сао из ствар но сти, и иа ко су мно ге 
лич но сти уи сти ну по сто ја ле – пре ци, при ја те љи, су гра ђа ни... Да кле, 
чуд но ни је са мо ин вен ци ја књи жев не има ги на ци је, не го је чуд но са став ни 
део ствар но сти, са мо га као та квог тре ба и пре по зна ти, уо чи ти, уоб ли
чи ти. Ње го ве при че су до каз да је жи вот пре пун ма лих и ве ли ких чу да, 
да и обич ни љу ди мо гу да има ју чуд не суд би не, да чуд ни до га ђа ји мо гу 
да нам обе ле же жи во те. „Ја је не ма сми сла ако не уче ству је у про це си ма 
из ван ја је та”, на пи са ће Ха ли ло вић у „По го во ру”. Исто то се мо же при
ме ни ти и на ње го во књи жев но ства ра ла штво: књи жев ност ни је умет ност 
уко ли ко не ема ни ра сво ју су шти ну, уко ли ко не до спе до чи та ла ца, уко
ли ко нас не по кре не, „боц не”; реч не слу жи ни че му уко ли ко не ма ко да је 
чу је; књи га ни је књи га ако се не чи та; чуд но ни је чуд но ако вас не за чу ди.

Пи сац је у по ме ну том ин тер вјуу из ја вио да је „чу ђе ње при ви ле ги ја 
де це”, што ода би ром ње го вих ре чи им пли ци ра чи ње ни цу да су од ра сли 
из гу би ли ту при ви ле ги ју или су је се од ре кли. Мир ча Ели ја де у сту ди
ји Све то и про фа но на сли чан на чин об ја шња ва да „де ца још жи ве у 
мит ском вре ме ну”, да кле у вре ме ну у ком су чу да мо гу ћа, где се у чу да 
још ве ру је. Де ца вас не пре ки да ју ка да им чи та те бај ке да вас пи та ју 
ка ко је мо гу ће да ћи лим ле ти, ка ко то до бре ви ле и ду хо ви при ти чу у 
по моћ, ни ти ка ко то жи во ти ње го во ре или ка ко пред ме ти има ју ма гич на 
свој ства. Де ца још увек от кри ва ју свет, ра до зна ла да упо зна ју љу де и по
ја ве око се бе и у том от кри ва њу се не пре ста но оду ше вља ва ју, из не на ђу ју 
и чу де. Је смо ли уи сти ну спо зна ли свет и жи вот то ли ко да нас ви ше ни шта 
не мо же за чу ди ти; је смо ли си гур ни да смо у пот пу но сти от кри ли фе
но ме не око се бе и уну тар се бе да нам ни шта ви ше ни је чуд но? Или смо 
про сто за бо ра ви ли, отврд ну ли, оту пе ли? Ха ли ло вић твр ди да је „чу ђе ње 
по че так фи ло зо фи је и огле да ло умет но сти”. Ни је ли ова збир ка он да 
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Ха ли ло ви ће ва ли те рар на су ге сти ја да смо за бо ра ви ли да се чу ди мо, а 
са мим тим за бо ра ви ли да ми сли мо и ства ра мо; за бо ра ви ли да се оду ше
вља ва мо, опа жа мо, по и ма мо? Ни је ли ово ау то ров по ку шај да нас под се
ти ко ли ко је и сам жи вот чуд(ес)ан? Ако сте и ви из гу би ли ову при ви
ле ги ју, Чуд на књи га ће вас „боц ну ти та мо гдје тре ба”. 

Дра га на БО ШКО ВИЋ

КАО У ЧЕ ШКОМ ФИЛ МУ

Ми лан То до ров, Ре до след јед но став них ства ри, Ча роб на књи га, Бе о град 
2017

Књи жев на пу та ња Ми ла на То до ро ва (1951) је осо бе на – по чео је од 
нај кра ће књи жев не фор ме, афо ри зма, по том је па ра лел но пи сао афо ри
зме и са ти рич не при че, да би у нај но ви јој фа зи, по след њих го ди на, жан
ров ски дип тих пре тво рио у трип тих – ста рим љу ба ви ма је до дао нај ду жу 
фор му – ро ма не. Убр зо, са мо го ди ну на кон Ле ка про тив смр ти (2016), 
об ја вио је ро ман Ре до след јед но став них ства ри (2017). Ши ре ње жан
ров ског ра спо на је мо ти ви са но пи шче вом по тре бом да сво ја жи вот на 
ис ку ства и ства ра лач ко уме ће из ра зи на нај при ме ре ни ји на чин. Дру гим 
ре чи ма, не ка ис ку ства и уви де нај бо ље је из ра зи ти нај кра ћом фор мом, 
не ка при чом, а не ка ро ма ном. Но, упр кос по е тич ким услов но сти ма ко ја 
сва ки жа нр под ра зу ме ва, на ни воу ми кро фор ме пре по зна је мо иден ти тет 
пи сца – ре че ни це у Ми ла но вим при ча ма и ро ма ни ма има ју стил скозна
чењ ску за о кру же ност ко ју рет ко сре ће мо код пи са ца ко ји не га је крат ке 
фор ме.

Ре до след јед но став них ства ри је ро ман о та ко зва ним ма лим љу
ди ма и њи хо вој сва ко дне ви ци, да ле ко од ве ли ких те ма и исто риј ских 
ме га при ча. Но то је са мо при вид, пр ви план ње го ве то пле и за ни мљи ве 
при че, про же те сет ном са мо и ро ни јом, гор ком ша лом ко ја за ста не у гр лу 
и учи ни да ди ше те као да сте тр ча ли у сну, бе же ћи од оно га што вас упор
но су сти же.

Ро ман опи су је на ше вре ме, али по сред но, пре ко суд би не ро ди те ља, 
ро ђа ка и по зна ни ка глав ног ју на ка, об у хва та чи та во вре ме од Дру гог 
свет ског ра та на о ва мо. Упр кос свим раз ли ка ма ко је то ли ки про ток вре
ме на под ра зу ме ва, два пе ри о да у ње му су ме ђу соб ни пан да ни – по сле
рат ни мир и тран зи ци ја др жав не сво ји не у при ват ну. Њи хов за јед нич ки 
име ни тељ је по ла ри за ци ја гра ђа на на до бит ни ке и гу бит ни ке.

Ни до бит ни ци ни гу бит ни ци ве ли ког ра та – рат ни про фи те ри и по
сле рат ни бе зе мља ши – као ни не по сред ни про фи те ри од тран зи ци је и 




