
351

РА З Г О В ОР

ЕНЕС ХА ЛИ ЛО ВИЋ

ПО Е ЗИ ЈА КВАН ТУ МИ ЗМА
Раз го вор во дио Ни ко ла Жи ва но вић

Енес Ха ли ло вић, при по ве дач, ро ман си јер, пе сник и драм ски 
пи сац, ро ђен је 5. мар та 1977. у Но вом Па за ру. Об ја вио је књи ге пое
зи је: Сред ње сло во (1995, 2016), Блуд ни па рип (2000, 2017), Ли сто ви 
на во ди (2007, 2008), Пе сме из бо ле сти и здра вља (2011), Зи до ви (2014, 
2015) и Бан гла деш (2019). Збир ке при ча: По том ци од би је них про
са ца (2004), Ка пи лар не по ја ве (2006) и Чуд на књи га (2017, 2018). 
Дра ме: In vi vo (2004) и Ке мет (2009, 2010). Ро ма ни: Еп о во ди (2012), 
Ако ду го гле даш у по нор (2016, 2017) и Људи без гробова (2020). Осно
вао је књи жев ни ча со пис Sent и књи жев ни вебча со пис Ec ker mann. 
Пре во ђен на 25 је зи ка. За бе ле жио је 172 на род не за го нет ке, ко је је 
об ја вио са Ел мом Ха ли ло вић у ко а у тор ској књи зи За го нет ке (2015). 
До бит ник Злат не знач ке за до при нос кул ту ри, као и књи жев них 
на гра да „Ме ша Се ли мо вић”, „Бран ко Миљ ко вић”, „Ђу ра Јак шић”, 
„Ах мед Ва ли”, „Сте ван Сре мац”, „Злат но сло во”, а за уред нич ки 
рад у Sentу до био је На гра ду „Сер ги је Лај ко вић”.

Ни ко ла Жи ва но вић: Тво ја но ва књи га пе са ма са сто ји се од 
два де ла, по е ме „Бан гла деш” и „Ма ни фе ста кван ту ми зма.” У по е ми 
„Бан гла деш” ка рак те ри стич ни су бес крај ни спи ско ви, фи гу ре 
по на вља ња и уоп ште фор ме ко је су ка рак те ри стич не за ис точ ну 
по е зи ју. Мо жеш ли нам ре ћи не што о по е тич ким мо де ли ма ко је 
ко ри стиш у овој по е ми и пе сни ци ма ко ји су те под ста кли.

Енес Ха ли ло вић: Не мо гу се пре ци зно из ја сни ти. Пе сник је 
узи мао ре чи го во ра и ре чи на пи са не, обе вр сте ре чи од зва ња ју у 
пе сни ку ко ји је, на рав но, не што и чи тао и гле дао, и све то ску па 
жи ви у пе сни ку. У ком пе сни ку? У ме ни и у сва ком пе сни ку. А 
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по не кад се сви пе сни ци по на ша ју као је дан пе сник ко ји се слу жи 
свим пе снич ким мо де ли ма. Што се ти че пе сни ка ко ји су ме под
ста кли, мо рам ре ћи да ме сви пе сни ци ни су под ста кли; под ста кли 
су ме рит мо ви и то рит мо ви ре че ни ца. Пе сник је ко ри то ко јим 
те че је зик, те че и жу бо ри. Мно го пе сни ка плу та у ру кав ци ма Бан
гла де ша, јер та књи га је ана ли за и син те за це ло куп ног свет ског 
пе сни штва, али пре све га Бан гла деш је је зич ка и сми са о на сме ша 
ко ја по сто ји у ме ни, ком пре со ва на. Као што ре ко сте, има два де ла; 
да кле, то је књи га дво точ каш.

За што баш Бан гла деш? Због пре на ста ње но сти, си ро ма штва 
или због не че га дру гог?

Ба гла деш је сте пре на се ље на др жа ва, али оном ко је об и гра 
би ће ја сно да и ти гар има где да по тр чи. Ми слим да Бан гла деш 
као др жа ва ни је си ро ма шна др жа ва. Не ко је ре као да су де ца на ше 
нај ве ће бо гат ство, па и у Бан гла де шу су де ца нај ве ће бо гат ство. 
Гро здо ви де це! Има си ро ма шних ста нов ни ка Бан гла де ша, има и 
енорм но бо га тих. Та зе мља ра ђа. И дуг ме да ба циш, пло дом ће 
рас пук ну ти. Та зе мља ме под се ти ла на по е зи ју. Има слив од се дам 
сто ти на ре ка, а по вр ши на мо ра је при бли жна по вр ши ни коп на. 
Ме ни то ли чи на реч, реч ко ја се про сти ре у фи зич ком све ту као 
звук или за пис, али сва ка реч по сто ји и не где иза ума. Хо де ћи кроз 
Бан гла деш ми слио сам о Бан гла де шу, ре пор та жно сам ка зи вао о 
оно ме што ви дим и ми слио о ко ре ну те ча роб не зе мље. Она је на
ста ла на осно ву бан гла је зи ка. По зна то је то из не дав не исто ри је 
да је је зик био по вод на стан ка др жа ве. Па има ли за пе сни ка ва
жни је др жа ве од оне ко ја је на ста ла у је зи ку, одр жа ла се на је зи ку 
и жи ви у је зи ку?

Ко ли ко је „Ма ни фест кван ту ми зма” озбиљ но пе снич ко вје
ру ју, а ко ли ко још са мо јед на за ни мљи ва пе снич ка игра? Ода кле по
тре ба да се та ко не што на пи ше, и ода кле по тре ба да се ста ви 
у ко ри це са по е мом ка ква је „Бан гла деш”? Ко ја је ве за ме ђу њи ма?

Ни сам стру чан да оце ним шта је озбиљ но у по е зи ји или по ред 
ње. Кад бих знао шта је нео збиљ но, знао бих ваљ да и шта је озбиљ но. 
„Ма ни фест кван ту ми зма” је сте игра, мо жда и зву чи као игра, кон
тра пе сма ко ја иде уз пе сму. Основ на пе сма се по на ша као па рер га 
пре ма ма ни фе сту, а за пра во је ма ни фест на стао као па рер га; то су 
два за мај ца у ро та ци ји; иа ко не ма те ри ја лан, учи нак по е зи је но си 
тен ден ци ју да ро ти ра на траг у свест; то ли чи на мо мент им пул са. 
Не знам мо гу ли твр ди ти ка ко два слич на кван та мо гу де ло ва ти ка 
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ис тој тач ки исто вре ме но, али мо гу твр ди ти ка ко по е зи ја и фи зи ка 
те же ис тој тач ки исто вре ме но. Раз ми шља ње о вер ти кал ној узроч
но сти на во ди ме на по ми сао да кроз по је ди не тач ке те вер ти ка ле 
про ла зе пра ве ко је се мо гу по сма тра ти као по ка за те љи хо ри зон
тал не узроч но сти, у по је ди ним ста ди ју ми ма би ћа.

На јед ном ме сту ка жеш „тре ба ми пе сма без ме та фо ре”. 
Чи ни се да је то би ла јед на од тво јих основ них по е тич ких на ме ра 
још у ра ни јим књи га ма. Оно што ве ћи на пе сни ка по сти же ме та
фо ром, ти по ку ша ваш да по стиг неш исто риј ским или на уч ним 
по да ци ма, ку ри о зи те ти ма, анег до та ма.

Не тре ба прог на ти ме та фо ру из пе сни штва и из го во ра. Та ман 
по сла! Ве о ма це ним пе сме без ме та фо ре, јер их је вр ло ма ло, а ме ђу 
њи ма је вр ло ма ло до брих. По ста ло је по себ но мај стор ство на пи
са ти крат ку пе сму без ме та фо ре; не ма мно го та квих пе са ма. Пе сма 
без ме та фо ре је ар ти зам не ка кав, чу дан, као ка да би ко шар ка ши ма 
ре кли да шу ти ра ју ис кљу чи во сла би јом ру ком, или ка да би ша
хи сти ма на ло жи ли да не ко ри сте кра љи цу. Ка ко чо век са вла да ва 
не ку фор му, он по ве ћа ва се би на по ре и зах те ве; од у зи ма аду те се би. 
Та ко се по на ша ју не ки вр хун ски ал пи ни сти ка да на кон што осво је 
све вр хо ве пре ко осам хи ља да ме та ра кре ну по но во на исте успо
не, али без ки се о ни ка из бо це. Мај стор ство тра жи но ве иза зо ве.

На јед ном ме сту го во риш о то ме да иста пе сма за ви сно од 
кон тек ста по ста је ту жба ли ца, бр за ли ца па успа ван ка. Ко ли ко 
се сам слу жиш том тех ни ком у сво јим пе сма ма?

Не ма на све ту мно го та квих пе са ма; али на дам се да сам баш 
ја на пи сао не ко ли ко та квих. То ни су ра зно бој не пе сме не го пе сме 
ко је има ју функ ци ју огле да ла.

Стих „је сам ли књи га или др жа ва” по вла чи ра зна пи та ња. И 
књи га и др жа ва има ју не ко устрој ство. А то устрој ство је, ма кар 
у књи га ма, под врг ну то ра зу му. Има ли у то ме пла то ни зма?

Јед на реч има два од ра за, књи га и др жа ва. То су два од ра за у 
две фор ме. Као што ре кох, јед но от кри ва дру го. Ар хи ме дов за кон 
ва жи за све флу и де, а от кри вен је код теч но сти. А што се пла то ни
зма ти че, ма те ри јал ни свет ни је при вид. Он по сто ји, али ма те ри
јал ни свет ни је је ди ни свет. Он ни је уса мље ни свет. Ма те ри јал ни 
свет је је дан свет ме ђу све то ви ма, у сме ши све то ва. Сва ки квант 
на овом све ту мо же би ти на ме сту би ло ког дру гог кван та, све се 
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вр ти, пу ту је, по ме ра. Кван ту ми стич ка пе сма је по тра га за кван
то ви ма. Збир по ста је сме ша. 

На ме ће се ути сак да по е ма „Бан гла деш” ни је ни пи са на да 
оста не у фор ми књи ге. Као да је сра чу на та за из во ђе ње на сце ни 
или пред на ро дом.

Бан гла деш је књи га ко ја не мо ра би ти са мо књи га. Мо же бити 
ре пор та жа, мо но дра ма, дра ма, филм, ра диодра ма, ба лет, опе ра, 
под ло га за пер фор манс, пре да ва ње квант не фи зи ке у ко јем се сре
ћу ма те ри ја и зна че ње, мо же би ти се ми нар из исто ри је је зи ка, али 
и есеј но ви је по ли тич ке исто ри је ко ји под вла чи зна чај је зи ка у 
ме ђу на род ним од но си ма. Кван ту ми зам у по ли тич ком сми слу био 
би ту ма че ње на из глед ма лих до га ђа ја ко ји по ста ну ве ли ке исто риј
ске рас кр сни це; би ло је мно го кру жи ћа, али је дан кру жић по ста
де ну ла. Осло њен на кван то ве, кван ту ми зам укљу чу је у се бе и 
омаж као ле ги тим но сред ство пе снич ке фа сци на ци је. Кроз ау то
ци тат ност дао сам омаж јед ном древ ном пе сни ку бр зих сти хо ва, 
дру ги омаж ја сно је на зна чен у „де бе лом” ру ском пре зи ме ну, али 
ме то дом ели ми на ци је, а тре ћи омаж је дат кроз но ву ге ор ги ку обо
га ће ну са вре ме ним агро тех нич ким ис ку стви ма са уве ре њем да је 
стај ско ђу бри во на њи ви и на ли ва ди те мељ еко но ми је, те мељ пче
лар ства, ра тар ства, сто чар ства, на рав но и лин гви сти ке ко јој одан 
оста је са мо чо век на зе мљи. Бан гла деш ни је на лик мо јим прет ход
ним пе снич ким књи га ма. Ми шље ња сам да пе сник не тре ба це лог 
жи во та да пи ше јед ну књи гу. Знам, на рав но, да пе сме са мно го сти
хо ва ни су та ко рев но сно чи та не. Мно ге чу ве не пе снич ке књи ге, са 
мно го сти хо ва, вр ло ма ло су чи та не. Чи та ју се – не на ис кап, не го 
зр но по зр но. Квант по квант. Оп шир ност, ка ко ре че Ти тос Па три
ки ос, је сте не при ја тељ по е зи је, али до дао бих – ако пе сник са вла
да тог не при ја те ља он да оп шир ност по ста је не при ја тељ сла бом 
чи та о цу по е зи је. Уда ља ва га од бе де ма пе снич ког гра да. Пе сни ци 
су, увек кроз исто ри ју, би ли устре мље ни на пе сму, али не ки ме ђу 
на ма устре мље ни су пре ма пе снич ким си сте ми ма. Зу бо тех ни чар 
не ком пра ви је дан зуб, а не ком це лу ви ли цу. За ви си без ко ли ко си 
зу ба остао кад те жи вот уда рио.

Осим ис точ њач ког ути ца ја, чи ни ми се да се осе ћа и не ка 
ве за са Вол том Вит ме ном, у том не по сред ном од но су пре ма чи
та о цу, у осло ба ђа њу од пе снич ких сте га и до пу шта њу да се је зик 
раз ви је ко ли ко је то пе сни ку мо гу ће.

Свет је пре ви ше сло жен да би смо га по де ли ли на Ис ток и За пад 
у по ли тич ком или кул тур ном сми слу. Свет се вр ти без људ ске 
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во ље и не ка га, не ка иде Бож јим за ко ни ма. По сто је ис ток и за пад 
у ге о гра фи ји. Исто ри ја кул ту ре ду го је ста но ва ла на ис то ку, али 
и по ред ре ке Ори но ко пле ме Ја но ма ме, ко је је до пре 80 го ди на 
жи ве ло у нео ли ту, ко ри сти ло је реч ter ra за зе мљу. Зна чи да ter ra 
ни је sa mo ла тин ска реч не го реч овог све та. Ја слу шам жу бор овог 
све та. Ја се на ре чи ма ода зи вам ре чи ма. А Вит мен? И он је јед на 
од за ра за ко ју је пре ле жао сва ки мо дер ни пе сник. Он пла не ту није 
де лио пре ма коп ни ма! Не, он се обра ћао мно гим на ро ди ма и слу
шао њи хов ту тањ кроз исто ри ју.

Без број је еле ме на та, исто риј ских пе ри о да, кул ту ра са чи ни
ло амал гам ко ји „Бан гла деш” је сте. На су прот то ме „Ма ни фест 
кван ту ми зма” се за вр ша ва ре чи ма: „Во лео бих на ћи са мо јед ну 
узроч ну ве зу, ра ди је не го до би ти це ло Пер сиј ско цар ство.” На 
ко јој он да по зи ци ји упра во ти као пе сник оста јеш, као не ко по ра
жен ха о сом, или не ко ко ха ос пре ва зи ла зи, или се са мо на да да ће 
га пре ва зи ћи, или ни то ли ко?

Хва ла на из ре че ној тврд њи. Ја сам мо рао би ти и при кри вен, 
јер не же лим као пе сник да упад нем у зам ку ту ма че ња свог де ла, 
ма да та зам ка сви ма нам је не из бе жна, али ја, ко ли ко мо гу, око ли
шим око ње. Свет на ко јем жи вим мно го сам во лео, али до бро је 
што га све ма ње во лим. Ка ко ста рим, га се се у ме ни же ље да у да
ле ке пре де ле пу ту јем где ни сам пу то вао. Ипак, же лим ићи у пре
де ле где сам пу то вао, ваљ да да бих се та мо се ћао оно га што сам 
ми слио кад сам баш та мо био. Жи вот наш ука зу је нам се као пред
ста ва ко ју, по не кад, во ли мо из но ва по гле да ти. Ја, на овом све ту, 
бла го да ти це ним. Кап во де и ко ри цу хле ба; ли му нов смех и бе ли ну 
со де; ми рис ја го де и ри там пе сме ко ја ту ма ра по чо ве ку. На ко јој 
сам по зи ци ји? Ја сам пе сник. Ја тра гам за тра га чи ма ко ји тра га ју 
за мном.




