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КАРТОГРАФИЈА ВОДЕ
(Енес Халиловић: Еп о води – Митолошки водич до потопа и након њега, 
Албатрос плус, Београд, 2012)

По пут мит ских исто ри о гра фи ја све тих књи га, Еп о во ди Ене са Ха ли ло ви ћа при по-
вест је о ми ту (или ти при ча о при чи: аутор по себ но из два ја фе но мен При че и При по-
ве да ња у свом де лу) ис при по ве да на кр оз сно во хро ни ку по ро ди це не по зна тог пре-
зи ме на и мут ног по ре кла. Ха ли ло ви ћев ми тос гво ри о пр о вин ци ји и пе ри фе ри ји, о 
не ви дљи вом пр о сто ру ко ји је го то во из оп штен из цен та ра исто ри је и исто риј ских 
до га ђа ја; та кав ми тос, ме ђу тим, ни је син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски за тво рен у са мог 
се бе – о цен три ма мо ћи по пут Бе ча се зна, али се сла бо при ча, док ра зни ге о граф ски 
арте фак ти, по пут нео бич но укра ше них над гроб них спо ме ни ка, упу ћу ју на шпен гле-
ров ско сме њи ва ње кул ту ра на овом ма лом пр о сто ру из ма шта но-ствар ног се ла Па-
ље во, па та ко пи сац успе шно кр о ји осе ћај пр о вин ци је, не за то што је ме сто овог крат-
ког ро ма на са мо по се би ма ло и три ви јал но, већ за то што је ја сно уоч љи ва ње го ва 
пе ри фер ност у од но су на ве ли ка ме ста, ве ли ке до га ђа је и ве ли ке исто ри је. Упр кос 
то ме што при ча по чи ње, као и је дан све ти ру ко пис, ре чи ма „У име Бо га“, Енес Ха ли-
ло вић у тек сту ја сно де мон стри ра да су сви ми то ви ан тро по ло шки, а не бо жан ски 
кон струк ти, и да ра ди је из ра ња ју из три ви јал них до га ђа ја ко ји пре ра ста ју ло кал ни 
кон текст, не го ин тер вен ци јом бо жан ста ва и де ми јур га ко ји вол шеб но пи шу људ ске 
На ра ти ве (осим ако у де ми јур ге не бр о ји мо са мог пи сца, ко ји ће ви ше но јед ном 
обра ти ти по зор ност не на сво је при су ство, већ на сво је аутор ство).

О овој ми то-исто ри ји пи сац пи ше јед ним ду хов ним по лу-опо на ша њем вер се та 
по ме ну тих све тих књи га. Ха ли ло ви ћев из ра жај је осет но пе снич ки, иако ро ман не ма, 
услов но ре че но, спо рих, лир ских ме ста, већ је сав у ли не ар ној пр о гре си ји фа бу ле. 
Та кав је зик је сно вит – што од го ва ра и са мој рад њи, где ће че сто би ти ве о ма тан ка 
гра ни ца из ме ђу пр о фет ских сно ва ју на ка и фан та стич но-гр о теск не ствар но сти – и 
умил но арха и чан, ме ди та ти ван и баш во до ли чан. Че ста лајт мо тив ска по на вља ња у 
струк ту ри при че (бр ој се дам, ку ца ње у гр о бу, ву на, ја ре би ца, ка ле мље ње кру ша ка) 
под се ти ће, мо жда, чи та о ца на тка ње јед ног об ред ног ро мор-је зи ка ко јим се ма ђи ја 
упра во текст; као не ку вр сту раз ја сни це и рас ту ма че ња, крај књи ге ће до не ти и крип-
то граф ски по пис, ен ци кло пе диј ски спи сак те ма, мо ти ва, ли ко ва и до га ђа ја у при чи 
пр о пра ћен са не ко ли ко илу стра ци ја, као ка кав на кнад но пру жен ре цепт у књи зи чи ни 
ко ји об ја шња ва од че га се све са сто јао овај си хир ко ји је чи та лац ту ма чио.

Мно го је то га пе снич ког у сти лу и на ме ри Епа у во ди, али се из те пе снич ке ме ди-
та тив но сти, услед ис под про сеч не опре мље но сти из да ња, пре че сто тр за (до ду ше, 
ма лим тр за ји ма). Штам пар ске гре шке ни су то ли ко че сте да би се мо гло го во ри ти о 
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истин ски гр о зном ис ку ству, али су до вољ но бр ој не да се уочи да је не ко ипак ни је 
до бро од ра дио свој по сао, и да је до бра на ме ра ауто ра оста ла ми ни ја тур но осу је ће-
на (са дру ге стра не, естет ски по зи ти ван осе ћај „ве се ле аљ ка во сти“ ви ди се у оним 
илу стра ци ја ма при ло же ним на кра ју књи ге, ко је пред ста вља ју јед ну ру ком цр та ну 
ма пу и јед ну не ја сну фо то гра фи ју ја ког кон тра ста – та кав фан зин-ефе кат успе шно до-
ча ра ва труд јед ног ауто ра да чи та о цу ди рект но, без ичи је по мо ћи, пред ста ви не сво је 
сре ђе но и за из да ва ње спрем но књи жев но де ло, већ сво ју при чу). Има, ме ђу тим, и не-
по вољ ног што не иде са мо од не хај ног при ре ђи ва ча. Ха ли ло вић је, for what it’s worth, 
ус пео у сво јој на ме ри ко ју ће по не кад об зна њи ва ти у ро ма ну: да на пи ше при чу ко ја 
је са ма во да, ко ја је ма гла („Шта је при ча до ма гла?“, ре ћи ће је дан од ње го вих ју на ка). 
Еп о во ди, бу ду ћи ро ман пи сан теч ним је зи ком ста рих вер се та, це лим сво јим „то ком“ је 
при по ве дан у истом то ну, у истом сен зи би ли те ту, у истом рит му, у ис тој осе ћај но сти. 
Из у зев увод ног де ла (оног ко ји се ба ви Ми том о ву ни) и за вр шне епи зо де (за и ста 
ефект не сли ке „ве штач ке апо ка лип се“, ка ко је ре као Вла ди мир Арсе нић у свом при ка-
зу овог де ла) оста так на ра ти ва као да не ма ни гла ву ни реп – лир ска ме ди та тив ност 
сти ла пре ла зи у до са ду пр о зе, и у во до лич ном тек сту пр о сто по чи њу да се ре ђа ју 
до га ђа ји и ли ко ви, са чи та лач ким ути ском да се ства ри де ша ва ју по не кој слу чај ној инер-
ци ји, а не по пр о ми сли де ми јур га-ауто ра (по сто ји тек тан ка фа бу ла тив на нит узроч-
но-по сле дич них до га ђа ја; до бар део њих, ме ђу тим, јед ном се де си и ви ше се ни кад 
не спо ми ње). Ја сна је на ме ра ауто ра да се мит о ко јем при ча вре ме ном де гра ди ра и 
ба на ли зу је, да се хр о ни ка о на след ниц ма пра о ца Му ри за све де на ин фла ци ју по ро-
дич них сплет ки и не зго да, али та ква при ча убр зо за и ста по ста је по пут ма гле: чи та ви 
па су си и стра ни це мо гу се од стра ни ти, или се мо гу до да ти но ви, и све ће оста ти 
исто вет но и мо но то но, као што се и ма гли мо гу од се ца ти кра ко ви или до да ва ти још 
ма гле, али ће она и да ље оста ти ма гла. Текст та да за и ста по ста је во де наст, и јед но лич-
ност та ла са стог пеј за жа спре ча ва раз би ра ње ре ље фа ду бо ко на дну. Во да, та ко ђе, 
ла ко ис цу ри кр оз пр сте чи та о ца, да у ње го вим дла но ви ма ни шта не оста не – исто 
та ко, ка да се књи га за тво ри не где на сре ди ни или при кра ју, у гла ви чи та те ља не оста је 
го то во ни шта, и Еп о во ди за и ста по ста је при ча ко ја, ка ко пи сац опет са свим ин тен ци о-
нал но ка же у Епи ло гу (ко ји се, као упо зо ре ње, на ла зи на по чет ку, а не на кра ју књи ге), 
„мо жда ни ком не тре ба, али ме ни [писцу] тре ба“.

Ин тен ци ја ауто ра „кри ва“ је и за нео би чан фи ниш ро ма на. На и ме, опет по до број 
за ми сли, Ха ли ло ви ћев мит се вре ме ном кон кре ти зу је, и из пр о стор но-вре мен ске не-
од ре ђе но сти по сте пе но пре ла зи на од ре ђе ност: исто риј ски до га ђа ји, у по чет ку при че 
са свим не по сто је ћи, све се ви ше по ја вљу ју и све ја сни је де фи ни шу да би се на кра ју, 
са до ла ском Дру гог свет ског ра та и по то ње ко му ни стич ке вла сти, вре мен ско-дру-
штве ни од но си ја сно и име но ва ли. У то ме се на ла зи не склад – тај пе ри од ко му ни зма, 
ко јим се књи га за вр ша ва, не са мо да се пр о сти ре пре ко не ко ли ко за вр шних по гла-
вља за раз ли ку од оста лих дру штве но-исто риј ских кон крет но сти ко је су у при чи да те 
са мо пре ко ми ни ја тур них на зна ка (Ве ли ки беч ки рат, на при мер, опи сан је тек као 
јед на по за дин ска бит ка ко ју во ди не ка чуд на, стран ска вој ска на су прот ко је се тек 
од ви ја не ка по ро дич на дра ма), већ је цео пред ста вљен у ви ду не спрет не и чуд не – у кон-
тек сту остат ка ове ми то и сто риј ске при че – дру штве не са ти ре ко ја ни је ни на ро чи то 
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ква ли тет на (на де лу је јед но став на ин вер зи ја, ан ти хе ро ји и сла бо мо рал ни ли ко ви 
по сле ра та по ста ју ко му ни стич ки хе ро ји и ве ли ко до стој ни ци), ни ти на ро чи то хра бра 
(бу ду ћи да го во ри о вре ме ну ви ше од по ла ве ка иза нас). Опет, на ме ра Ха ли ло ви ћа је 
ја сна: да се пр о стор но-вре мен ски ма гло ви та при ча при кра ју, у чи ну за ни мљи ве ре-
кон струк ци је, уоб ли чи и ко нач но сме сти у кон кре тан кон текст, да се крај при че по кло-
пи са исто риј ским окви ром ства ра ња ве штач ког је зе ра Га зи во де (а то је сте пе ри од 
ко му ни зма на овим пр о сто ри ма), и да се по ка же, по по след њи пут, да су ми то ви ан тро-
по ло шке и дру штве не тво ре ви не (ко му ни стич ки зва нич ни ци ме ња ју исто риј ске фак те 
ка ко би од не ких ли ко ва ство ри ли бај ко ви те ју на ке На род но о сло бо ди лач ке бор бе, а 
од дру гих зло чин це), али, у од но су на оста так Епа о во ди, ова кав за вр ше так штр чи 
као тка ни на у ћи ли му ко ја је, иако пра ве бо је, не по треб но упе ча тљи ве ни јан се.

У Епу у во ди, да кле, има ква ли тет ног из ра жа ва ња и ква ли тет них иде ја, али то је 
де ло пе сни ка још не на вик ну тог на об лик ро ма на. Књи га Ене са Ха ли ло ви ћа нај и за-
зов ни ја је кад је ра ста вље на, кад је да та у об ли ку ски це, и ис тра жи ва ња; као ро ман, 
знат но је сла би ја. Пи сац ко ји је на пи сао Еп о во ди ни у ком слу ча ју ни је не ук или не-
обра зо ван, али на чин на ко ји је утек сто ван на ум пи сца ла ко мо же ис па сти (иако те чан 
и оп чи ња ва јућ, или баш за то) за мо ран и јед но лик чи та о цу. Чи ни се да је Ха ли ло вић, 
у нај ве ћој ме ри, оства рио упра во оно на шта је и ци љао, али да је то не што, као што 
је пр о фет ски на ве де но у Епи ло гу, чи та о цу мла ко и не по треб но, тек јед на не у год но 
за ку ку ље на при ча ис при ча на на је дан фа бу ла тив но не у ре дан на чин. На кра ју, као да 
је Еп о во ди уисти ну де ло ко је ипак мно го ин те ре сант ни је и ва жни је са мом ауто ру ко ји 
га је на пи сао, не го они ма ко ји ту при чу слу ша ју. Лу до и за бо рав но (још је дан Ха ли ло-
ви ћев ци тат; на гла ша вам да не сто ји лу до али за бо рав но, већ, на про тив, лу до и за бо-
рав но!); за пр ви ро ман по вољ но, че ка се пр о грес.




