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К РИ Т И К А

КВАН ТУ МИ ЗАМ:  
ТРЕ ПА ВИ ЦА НА МЕ СТУ ЗЛО ЧИ НА

Енес Ха ли ло вић, Бан гла деш: ма ни фест кван ту ми зма, Гра ђан ски фо рум, 
Но ви Па зар 2019

Иа ко ва жи за пи сца мла ђе ге не ра ци је, Енес Ха ли ло вић (1977) већ 
пет на е стак го ди на ре дов но об ја вљу је ра зно род на књи жев на оства ре ња, 
и при том успе ва да оста не је дин ствен и не по но вљив, да из но ва из не на
ди чи та о це (а мо жда и се бе) и да увек по ну ди би сер но ву ма, та ко пре ко 
по треб ног у књи жев ној умет но сти. Ха ли ло вић је ау тор мно гих збир ки 
по е зи је, од ко јих сва ка ко тре ба спо ме ну ти Зи до ве (2014), али и драмâ, за
тим збир ки при ча, при че му бих на ро чи то из дво ји ла сјај не, ми ни ма ли
стич ке, али вр ло је згро ви те при че Чуд на књи га. Но, Енес Ха ли ло вић је 
ау тор и не ко ли ко ро ма на, од ко јих претпо след њи, Ако ду го гле даш у по нор 
(2016, 2017), пред ста вља вир то у зну су бли ма ци ју сти ли зо ва не на ра ци је, 
прег нант не рад ње, ак ту ел не те ме и див не књи жев но у мет нич ке вред но
сти. За сво ја књи жев на оства ре ња Ха ли ло вић је овен чан број ним на гра
да ма, под јед на ко и за про зу и за по е зи ју и за дра му, а пре ве ден је на око 
два де сет и пет је зи ка. Оно што је на ро чи то ин те ре сант но у ње го вом ства
ра лач ком опу су је сте чи ње ни ца да књи жев ни ро до ви и вр сте не пред
ста вља ју фа зе ње го вог ства ра ла штва, као, на при мер, код Ан дри ћа или 
Ки ша, ко ји су за по чи ња ли свој јав ни књи жев ни рад по е зи јом, па по том 
крат ком про зом, да би се раз гра на ли у ро ма но пи сце. Не, код Ене са Ха
ли ло ви ћа не по сто ји та ква по ступ на ге не а ло ги ја – ње го ва де ла ни чу и 
ста са ва ју као ра зно вр сна при ја тељ ства ко ја сти че мо у жи во ту, при ла зе ћи 
им чи ста ср ца и отво ре не ду ше да пре по зна мо оно нај леп ше у њи ма – без 
пред ра су да о по ре клу, фор ми или је зи ку. Сва та ње го ва раз ли чи та, али 
из истог ко ре на че да но се у се би ону ње го ву умет нич ки пре по зна тљи ву 
цр ту људ ске до бро те, из у зет не ми са о но сти и књи жев но у мет нич ке вир
ту о зно сти. И та ман кад по ми сли те да сте ухва ти ли нит пе снич копро зне 
ду ше Ене са Ха ли ло ви ћа, он вас опет из не на ди но вим де лом, по пут овог 
ко је за вре ђу је на шу па жњу.
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Бан гла деш: ма ни фест кван ту ми зма је, ка ко већ и сам на слов су ге
ри ше, књи жев но де ло хи брид ног ка рак те ра и во ди по ре кло из ау то ро ве 
фа сци на ци је зе мљом ко ју је имао при ли ке да по се ти, али и др жа ве ко ја 
је, ка ко на во ди у јед ном ин тер вјуу, „на ста ла из је зи ка”, а у са мом де лу ће 
за пи са ти: „Бан гла деш ка же: ја сам син је зи ка ко јим сам го во рио / и пре 
ро ђе ња”. На и ме, мо жда је ма ње по зна то да је Бан гла деш део не ка да шњег 
древ ног Бен га ла, ко ји је, на кон што је Ин ди ја оства ри ла не за ви сност 
1947. го ди не, по де љен на две др жа ве, Ис точ ни Бен гал (да на шњи Бан гла
деш) и За пад ни Бен гал (ин диј ска др жа ва), да би убр зо био пре и ме но ван 
у Ис точ ни Па ки стан. Но, је зич ки на ци о нал ни по крет је 1952. из бо рио 
пра во да ње го ви ста нов ни ци го во ре из вор ним, бен гал ским је зи ком. Ипак, 
ова вр ло си ро ма шна али плод на ни зиј ска др жа ва мо ра ла је да че ка ско
ро две де це ни је на не за ви сност, од но сно до 1971, ка да је по сле кр ва ве 
ре во лу ци је ко нач но про гла ше на На род ном Ре пу бли ком Бан гла де шом, 
што из вор но зна чи „Зе мља Бен га ла”. Да кле, уи сти ну др жа ва ко ја је на
ста ла из је зи ка („али слу ти ли су древ ни лин гви сти, / као што од ста лак
ти та по ста ну ста лаг ми ти – / не где ће из је зи ка на ста ти на род”). И по пут 
дел те Ган га и Бра ма пу тре, на чи јем нај ве ћем де лу по чи ва Бан гла деш, 
та ко је и овај исто риј ски по да так о ства ра њу др жа ве тек је дан од мно го
број них ру ка ва ца ко ји чи не пе снич ки свет Ха ли ло ви ће вог Бан гла де ша: 
„Је сам ли књи га или др жа ва?” 

На и ме, ни је слу чај но што је пе сник из зе мље ко ја ни је баш на ста ла 
из је зи ка, али га је уз спев са чу ва ла, осе тио умет нич ки по рив и ана ло ги ју 
са зе мљом ко ја ле жи на нај ве ћој свет ској дел ти ре ка Ган га и Бра ма пу тре, 
ко је се ули ва ју у Бен гал ски за лив. То је древ на зе мља, пре на пу че на и 
труд бе нич ка, а опет пре че сто пла вље на овим моћ ним во да ма. Ка же мо 
још и „бу ји ца ре чи”, па та ко не ка ко на ги њем за кључ ку да је и Ха ли ло вић 
иза брао фор му епа, до ду ше у ње го вој са вре ме ној сти ли за ци ји, не би ли 
кроз огле да ло ове зе мље осли као сво ја пе снич ка, фи ло зоф ска, кул ту ро
ло шка, али и на уч на про ми шља ња. Еп као во да ко ја не пре ста но те че, 
иа ко има свој (при ви дан) по че так и крај, ко ја се увек као реч и стих и 
ре че ни ца об на вља, по не кад нас пре пла вљу је, а по не кад пре су шу је – већ 
пре ма сво јој сна зи и при ро ди. 

Иа ко у под на сло ву сто ји „Ре пор та жа”, алу ди ра ју ћи мо жда на пост
мо дер ни стич ку илу зи ју ве ро до стој но сти или до ку мен та ри стич ки стил, 
ау тор упо тре бља ва чи тав низ стил скоје зич ких сред ста ва ка рак те ри стич
них за еп: фи гу ре по на вља ња и на бра ја ња, пе ри фра зе и апо стро фе, број не 
ин тер по ли ра не епи зо де и тех ни ку ре тар да ци је, но пре све га рит мич ност 
и раз ви је ност. Ипак, на по ме нух прет ход но оса вре ме ње ну сти ли за ци ју 
епа ко ју Ха ли ло вић та ко лу цид но обо га ћу је но вим стил скоје зич ким 
сред стви ма по пут алу зи ја и па ра бо ла, ци тат но сти и ау то ци тат но сти, 
ин те р тек сту ал но сти и ме та тек сту ал но сти, за тим ин кор по ри ра њем ма
њих књи жев них вр ста ко је ни су ти пич не за еп ски род, као што су кле тва 
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и бр за ли ца, до слов но име но ва не под на сло вом у де лу. Оно што је та ко ђе 
дру га чи је од стан дард них еп ских ша бло на је ко ри шће ње ин тер пунк циј
ских зна ко ва, пре те жно отво ре не и за тво ре не за гра де као са мо стал ног 
сти ха, што упу ћу је мо жда на на ста вљач ку при ро ду ре чи и го во ра, по
ја шње ња по ја шње ног по ја шње ња, или го во ра ко ји по кре ће на но ви го вор, 
или сми сла ко ји има до дат ни сми сао и та ко да ље. Та ко ђе, под на сло ви 
ко ји се по ја вљу ју у овом спе ву пред ста вља ју ин те грал но тки во тек ста и 
че сто се ута па ју у текст иа ко су гра фич ки из дво је ни. Да ље, док је древ
ни еп до след но уз ви шен, Ха ли ло вић свој раз би ја (ау то)ци тат но шћу или 
ху мо ри стич ном игром ре чи, па ро ди јом и иро ни јом. Је дан од ме ни нај
ду хо ви ти јих при ме ра је сва ка ко сле де ћи ди стих: „ка да об ја ве да сам 
умро, по зо ви ме те ле фо ном! / ако се ја вим, би ће то ва жна вест” (кур зив 
ау то ров).

И на кра ју, оно што је нај ве ро ват ни је и нај сна жни ја (и до след на) 
од ли ка Ха ли ло ви ће вог књи жев ног сти ла – фраг мен тар ност. На и ме, у 
је ди ној фу сно ти у де лу, на стра ни 39, сто ји „На по ме на при ре ђи ва ча”:

Ано ним ни ау то ри узда ше се у твр до ћу ма те ри ја ла. Не по у зда ним 
ре до сле дом из ла же мо де ло ве пло ча ко је ни су ре кон стру и са не у це ло сти. 
Реч је о фраг мен ти ма раз ли чи тих ве ли чи на. Пло че су раз би је не нај ве ро
ват ни је услед бе жа ња, јер су фраг мен ти про на ђе ни на пу те ви ма и по ред 
пу те ва. Прет по ста вља мо да су не ке пло че па ле у ре ке и у мо ре. Ни ко ме 
ни је за бра ње но да за ро ни; ко ли ко има да ха, то ли ко ће и про чи та ти – де
лић, део пе ва ња или це ло пе ва ње.

Ова па ра бо ла ево ци ра за гу бље не гли не не пло че Епа о Гил га ме шу, 
ко ји пред ста вља нај ста ри ји са чу ва ни еп људ ске ци ви ли за ци је, али и нај
ста ри је књи жев но де ло. Ова ин тер тек сту ал на ве за мо же им пли ци ра ти 
и по тра гу ау то ра Бан гла де ша за бе смрт но шћу, од но сно спо зна јом, кроз 
реч, стих и ри там; пу то ва ње са ис ку ше њи ма, иза зо ви ма, љу ди ма и фе но
ме ни ма ко је ус пут сре ће мо, а ко ји по ста ју нео дво ји ви део нас. Но, по ред 
„Упут ства за чи та ње ове књи ге”, ова „На по ме на при ре ђи ва ча” мо же 
пред ста вља ти и мо за ич ку вар ку, слич ну оној у Ха зар ском реч ни ку Ми
ло ра да Па ви ћа или Ки шо вим и Пе ки ће вим збир ка мавен ци ма, ну де ћи 
мо гућ ност не ли не ар ног чи та ња. Ипак, сви по то њи на ве де ни су би ли про
за и сти, а Ха ли ло вић ов де пи ше у сти ху. 

 А ово је са мо пр ви део књи ге! Дру ги део чи ни „Ма ни фест кван
ту ми зма”, и ту је не из о став на по е тич ка ана ло ги ја са јед ним нео бич ним 
срп ским пи сцем из 19. ве ка, Ђор ђем Мар ко ви ћем Ко де ром и ње го вим 
епом Ро мо ран ка, ко ји са др жи и „Раз ја сни цу”. Прет ход но спо ми ња на 
ана ло ги ја во де и го во ра ова пло ти ће се у Ма ни фе сту у ви ду (псе у до)на
уч не квант не те о ри је ко ја са мо пред ста вља ис хо ди ште за пи шче ву по тра
гу о Це ли ни, баш као и Гил га ме шо во (без у спе шно) пу то ва ње ка бе смрт
но сти: „КВАН ТУ МИ ЗАМ је осе ћа ње да збир свих че сти ца по ста је СМЕ ША 
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и да јед на че сти ца има сим бо лич ку сна гу мно гих че сти ца као тре па ви ца 
на ме сту зло чи на – сво јим са да шњим при су ством он је бу ду ћи све док 
про тив се бе” (сва на гла ша ва ња ау то ро ва). Да кле, као и ње гов пе снич ки 
пре дак Ко дер, и Ха ли ло вић про ми шља моћ и не моћ је зи ка у свом пре
о бра жа ва њу зна ка и озна че ног. И док Ко де ро во је зич ко тра га ње по чи ва 
на прин ци пу си но ни ми је по узо ру на ба сме, до тле ау тор Ма ни фе ста 
про пи ту је зна чењ ске ме ха ни зме, углав ном ме та фо ре и ме то ни ми је, као 
је зич ке кон струк те, по ла зе ћи од квант не те о ри је пар ти ку ла ри зма. У од
ред ни ци ЈЕ СТЕ или НИ ЈЕ на ве шће де цид но: „то су крај но сти на ис тој 
пра вој, али ор ган ски ве за не пре ко та ча ка са зна ња, сва ка тач ка је ве зник; 
сва ки ве зник је по ла за гра де ко ја укљу чу је прет ход но или по ла за гра де 
ко ја укљу чу је по то ње; је дан пе сник – то су сви пе сни ци” (ис та кла Д. Б.). 
(А ово де лом осве тља ва и већ по ми ња ну че сту упо тре бу отво ре не или 
за тво ре не за гра де као са мо стал них сти хо ва.) На во де ћи број не при ме ре 
из сва ко днев ног жи во та, за кљу чи ће о ме то ни ми ји: „пред став ник вр сте 
по ста је но си лац вр сте у очи ма дру ге вр сте.” Но, зна чај пар ти ку ла ри зма 
се мо жда нај бо ље огле да у од ред ни ци СМИ САО: „мо же оби та ва ти на два 
ме ста исто вре ме но, али ни кад из ме ђу, ни кад на по ла пу та; сва ка че сти
ца је кључ на че сти ца.” Иа ко се ов де ко ри сти тер мин „од ред ни ца”, ва жно 
је на по ме ну ти да су оне у „Ма ни фе сту” ин те грал ни део тек ста, од но сно 
да се са мо при вид но гра фич ки из два ја ју, али се се ман тич ки ута па ју у 
на ра тив. 

Ау то ро во на уч нопо ет ско за ме ша тељ ство на кра ју је оли че но у 
ма ско ти кван ту ми стич ке по е зи је, а то је ак со лотл – ре па ти во до зе мац 
из фа ми ли је да ждев ња ка, ау тох то на и за шти ће на вр ста ко ја жи ви са мо 
у јед ном је зе ру у Мек си ку, али се уз га ја ши ром све та због сво је не ве ро
ват не мо ћи ре ге не ра ци је. За па њу ју ћи и још увек не схва ће ни ме ха ни зам 
ре ге не ра ци је ак со ло тла је то ли ки да је он у ста њу да об но ви не са мо 
по вре ђе не де ло ве ор га ни зма већ и оне из ва ђе не или ам пу ти ра не, без 
вид них ожи ља ка или функ ци о нал них не до ста та ка, по пут удо ва, згло
бо ва, чак и мо зга и ср ца – баш као Ха ли ло ви ће во ор ган ско про у ча ва ње 
је зи ка на осно ву фрак та ла. Уме ли је зик та ко да се ре ге не ри ше? Да ли 
је по е зи ја та ко ви тал на као ак со лотл? Мо же ли сми сао да на до ме сти 
сво је ам пу ти ра не че сти це?

„По е зи ја и фи зи ка те же ис тој тач ки исто вре ме но”, на пи са ће ау тор, 
„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”; и то је оно што јој да је нај сна жни ју умет нич ку вред
ност, удах њу је жи вот и омо гу ћа ва бе смрт ност – ко ју, под се ти мо, Гил
га меш ни је фи зич ки на шао, али је остао бе смр тан у је зи ку, у епу, у 
сво јој по тра зи за њом; у ре чи ко ја, као и пра ви пе сник, увек пу ту је. Овај 
пут у Бан гла деш.

Дра га на БО ШКО ВИЋ




