
ИСПРЕД И ИЗА ЗИДА
(Енес Халиловић: Зидови, Албатрос плус, Београд, 2014)

Зи до ви : књи га дис крет не ма те ма ти ке Ене са Ха ли ло ви ћа је сте осо бен од го вор на 
три древ на кан тов ска пи та ња: Шта мо гу зна ти? Шта тре ба да чи ним? Че му се смем 
на да ти? Основ ни пе сни ков циљ је дво струк: осва ја ње сло бо де и за др жа ва ње осво је-
не сло бо де. У оба слу ча ја на гла сак је сте на то ку, раз вој но сти и про це су ал но сти. Пе сник 
го то во екс пли цит но кон кре ти зу је чу ве ну Сар тро ву ми сао: „Чо век је сло бо дан. Ба чен 
у свет, осу ђен да бу де сло бо дан. Он не мо же не иза бра ти, ни је сло бо дан да пре ста не 
да бу де сло бо дан, јер је ди но огра ни че ње сло бо де је сте са ма сло бо да.“ 

По што су срж, је дро и је згро ове књи ге про цес, бор ба и кре та ње, чи ни се су ви слим 
да из не се мо основ не ме то де, тј. на чи не, пу те ве и по ступ ке ко ји ма је пе сник ре а ли зо-
вао по ста вље не ци ље ве. Да би смо што успе шни је од го во ри ли на пи та ње ка ко је он 
осва јао и за др жа вао сло бо ду, ка те го ри ју ко ја ни је са ма по се би свр ха у свом фи нал ном 
об ли ку, не го не што чи ме се не пре кид но овла да ва и што се увек на но во до се же, на ла-
зи мо ва жним да из дво ји мо де сет основ них ме то да:

1. Пр ва пу та ња до сло бо де је сте за у зи ма ње ак ти ви стич ког ста ва пре ма ре а ли те ту. 
Пе сник пре ва зи ла зи мак си му: умет ност = жи вот. Ње го ва по е зи ја се не ис цр пљу је са-
мо на да ва њу и уоб ли ча ва њу што ствар ни је и исти ни ти је сли ке о жи во ту и све ту ка кви 
је су. Он, на и ме, иде ко рак да ље и спре ман је да ме ња свет, да ју ћи кон струк тив на ре-
ше ња као од го вор на ве чи то пи та ње: Ка ко свет про ме ни ти на бо ље? У том сми слу, 
пе сник се др жи чу ве ног Шо пен ха у е ро вог на че ла ко је гла си: „Суд би на ме ша кар те, ми 
игра мо.“ У при лог ово ме го во ре сти хо ви: „Зид се отва ра ко ме хо ће. Зид се отва ра ка-
да хо ће. Кроз зид не ће про ћи са мо онај ко ји не ће.“

2. Дру ги пут до сло бо де је сте овла да ва ње емо ци ја ма. Пе сник је чврст и не по ко ле-
бљив го спо дар сво јих емо ци ја. Ње га осе ћа ња у це ло сти по се ду ју, али он увек има 
сна жну кон тро лу над њи ма, да ју ћи им ја сан и кон зи стен тан об лик. Блох за ни мљи во 
ка же: „Ко хо ће на мо ре, тре ба да се раз у ме у мор нар ске чво ро ве.“ Од сли кај мо на пред 
ре че но сле де ћим сти хо ви ма: „Ши ри се ва тра. На ди ре во да. Ко ла ју гла си не. И сва ког 
тре на ру ши се не ки зид. Пра штај те ми. Ни сам пра штао.“ 

3. Тре ћа пу та ња у про це су осва ја ња сло бо де огле да се у из бо ру по ступ ка ин ту и-
ци о ни зма у про це су спо зна је. Иако чвр сто др жи осе ћа ња под кон тро лом, пе сник се 
хра бро пре пу шта ин ту и ци ји, том Берг со но вом „бле ску са мо о чи глед но сти“. Ин ту и ци-
о ни зам је сте нај по ште ни ји на чин спо зна је и са мо спо зна је, јер пе сник та ко да је шан су 
емо ци ја ма да га опо врг ну у из гра ђе ним ми са о ним по сту ла ти ма и на ве ду га да у хо ду 
ме ња прав це сво је кон тем пла ци је. Ова пу та ња ко јом се пе сник кре ће, са о бра же на је 
са Хе ра кли то вим на чи ном раз ми шља ња ко је ка же: „Чо век по ста је нај бли жи се би, ка да 
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по стиг не озбиљ ност ко ју има де те док се игра.“ Ко ри шће ње ин ту и ци о ни зма до ча ра-
ва ју сти хо ви: „И од јек ка же: Умо ран сам. Кроз ту ђа уста се ра ђам, на ту ђе уши уми рем.“

Пе сник је спре ман да ре ви ди ра и ре мо де ли ра сво је ста во ве под на ди ра њем емо-
ци ја, уко ли ко га оне убе де и уве ре у сво ју ре ал ну одр жи вост и исти ни тост. Ти ме се он 
опи ре схва та њу све та ко ји се мо же под ве сти под Ка ми је ву де ви зу: „У све ту без илу зи-
ја чо век се осе ћа као стра нац.“ Пе сник, да кле, до зво ља ва илу зи ја ма да га об у зму, са мо 
уко ли ко ће га оне до ве сти до спо зна је пра ве исти не. Он раз ли ку је илу зи ју од на де, 
бли зак Ари сто те ло вом на че лу да је „на да сан буд них“.

4. Че твр та ме то да ко јом пе сник до ла зи до свог иде а ла је сте пе ва ње о зи ду ко ји 
ни ка ко ни је сам по се би свр ха и циљ, не го са мо сред ство и праг ма тич на алат ка, нео-
п ход на ра ди по сти за ња ци ља. Пе сник не же ли да ру ши зи до ве, не го све сно и сло бод-
но би ра да ди ше, жи ви и ег зи сти ра упр кос зи до ви ма. Он у из на ла же њу ре ше ња би ра 
те жи пут, али че сто се и при та је но, из при крај ка, обра ћа сво јим зи до ви ма, са мо да би 
по сти гао циљ и ис тра јао у ко нач ном осва ја њу сло бо де. Илу стра ци ја ово га је су сти хо-
ви: „Зид не те че, али при то ке има. Зид ни је пло ван, а слу тиш му ду би ну; за ста не без 
си дра, а кре ће се без је дра.“ 

5. Пе ти на чин из на ла же ња пу та осва ја ња сло бо де огле да се у пе сни ко вој го то во сти 
да се коц ка и по и гра ва на жи вот и смрт са сво јим зи до ви ма. Он је спре ман на све или 
ни шта. Спре ман је да се су о чи са чи ње ни цом да зи до ви мо жда не кри ју ни ка кву тај ну. 
У ста њу је да жи ви без оп се си је зи до ви ма јед на ко по но сно и ква ли тет но као и да је 
њо ме оп хр ван. За рад исти не, пе сник је го тов и ре шен да сум ња чак и у сво је зи до ве 
ко ји за ње га ни су пу ки фе тиш, не го ка те го ри ја скло на ре ви зи ји. Пе сник се др жи ста рог 
на че ла Алек сан дра Ве ли ког ко ји је ре као: „Ни ко ме у све ту ни је по ко рио, не го сам ја 
се бе по ко рио.“ На пред ре че но по твр ђу ју сле де ћи сти хо ви: „На зи ду сти хо ви: ’О, љу ди, 
за ли вај те же не и зе мљу. И пра ви те ме од бла та. И ви сте пра вље ни од бла та.’“

6. Ше ста ме то да ко јом пе сник до ла зи до сло бо де, је сте од ба ци ва ње пу ког чул ног 
и сен зу а ли стич ког при сту па у ак цеп то ва њу, до жи вља ва њу и вред но ва њу умет нич ког 
де ла. Пе сник не ма апри ор ну по тре бу да се не ми нов но не ком сви ди. За ње га је да ле ко 
ва жни ја иде ја о оно ме о че му пе ва, у од но су на пу ку до па дљи вост оно га што чи та лац 
пер ци пи ра. Фор си ра њем пој ма иде је ко ју умет нич ко де ло иза зи ва у чи та о цу, ње гов дух 
се ну жно осло ба ђа свих мо гу ћих за блу да, пред ра су да и кри вих пој мо ва. Ти ме пе сник 
по ста је бли зак Сар тро вој иде ји да „чим чо век сво ју по бе ду по дроб но опи су је, она 
пре ста је да се раз ли ку је од по ра за“. У при лог го ре из ре че ном, го во ре сле де ћи сти хо-
ви: „Иде ја о зи ду ве ћа је од са мог зи да и мо жда због то га зид мр зи соп стве ни прах.“

7. Сед ми на чин да пе сник до ђе до ци ља, је сте да сво ју лич ност ди на ми зу је та ко да 
ви ше пре ста не да бу де ва жно ка квим он чи ни свој зид, не го да по ен та бу де у то ме 
ка квим ње гов зид чи ни ње га. Пе сни ко ва лич ност је по де ље на на два де ла. У оба де ла 
су он и ње гов зид. Над пр вим де лом кон тро лу има он, а над дру гим де лом лич но сти 
кон тро лу има ју зи до ви. Пе сни ко ва по е зи ја је не пре ки дан ре вер зи бил ни про цес иден-
ти фи ка ци је ко ји ни је са мо по и сто ве ћи ва ње ње га са зи дом, не го и иден ти фи ка ци ја 
зи да са њим. Ка да је ак ту ел на иден ти фи ка ци ја пе сни ка са зи дом, тј. ка да је ак ту ел на 
си ту а ци ја ПЕ СНИК = ЗИД, он да у дру гом де лу ње го ве лич но сти ко ју кон тро ли шу зи-
до ви зид до би ја кон тро лу над зи дом. То омо гу ћа ва да пе сник ни шта не пре пу сти слу-



ча ју и та ко мо же да ис фил три ра све што је исти ни то у ве зи са ње го вим зи до ви ма, без 
мо гућ но сти да ство ри би ло ка кву за блу ду о њи ма или о се би. Ка да је реч о иден ти фи-
ка ци ји зи да са пе сни ком, тј. ка да је си ту а ци ја ЗИД = ПЕ СНИК, он да у дру гом де лу ње-
го ве лич но сти он по ста је тај ко ји кон тро ли ше са мог се бе и то му омо гу ћу је да емо ци-
је, ко ји ма се ап со лут но пре да је, не за му те ње го ву моћ ра су ђи ва ња. Тај ди на ми зам 
пе сни ко ве лич но сти по ста је уто ли ко ин тен зив ни ји ка да је та ре вер зи бил на иден ти-
фи ка ци ја, на ре ла ци ји ПЕ СНИК = ЗИД и ЗИД = ПЕ СНИК, јед но вре ме на. То ње го ву лич-
ност и пут ко јим до ла зи до сло бо де чи ни про це су ал ним, раз вој ним и ди на мич ним. То 
је не што као јед но вре ме но, стал но ра то ва ње и ми ре ње са са мим со бом. О из ре че ном 
го во ре сти хо ви: „Та да-ка да од ба ци ма ске, та да-ка да из ба ци те ме ље и ка ме ње, та да-
ка да се осло бо ди про сто ра иза и ис пред се бе, та да и са мо та да, зид се пи та: ’Мо же ли 
не ста ти и оно што не ће би ти са зи да но?’“

8. Што се ти че ло ги ке ко ја се про те же кроз сти хо ве и ко ја пред ста вља осми пут 
кре та ња ка сло бо ди, мо ра мо ре ћи да је пе сни ков зид пер со ни фи ка ци ја Мар ку зе о вог 
Еро са и ци ви ли за ци је. То је сте онај ре а ли тет у ко јем се Ерос са свим ле по сна ла зи и 
што је нај ва жни је у њој оста је ста ло жен и за до во љан не пре да ју ћи се не кри тич ки по-
губ ним и про ла зним стра сти ма. Ње го ва лич ност ни је осу је ће на. Пе сни ко ва по е зи ја 
чи ни да Ерос успе шно зaдржи свој ужи так, а да при то ме бол ко ји осе ћа успе шно пре-
вла да. Он је сре ћан због то га што се све сно жр тву је и ужи ва у са гла сју с ре а ли те том 
ко ји не вр ши ре пре си ју над њим, јер га он све сно би ра. Пе сни ко ва по е зи ја је сте она 
ци ви ли за ци ја ко ја по чи ње он да ка да се при мар ни циљ – нео д ло жно за до во ље ње 
по тре ба и на го на, са мо и ни ци ја тив но за ме ни све шћу о ду го роч ној ко ри сти ко ја про-
из и ла зи из бо ла, а све да би чо век остао сре ћан. Та да он на пу шта тре нут но, не ста бил-
но и де струк тив но за до вољ ство у име од ре ђе ног, али мно го трај ни јег за до вољ ства. 
К. Г. Јунг ка же да је за „пот пу но осве шће ње нео п хо дан бол“. Пе сник је спре ман да 
жр тву је по тре бу за тре нут ним, про ла зним ужит ком, са мо за рад са гла сја са ре а ли те том 
и ствар ном исти ном у ко ју ве ру је. О овом све до че сти хо ви: „Де дук ци јо ва ра ли це, ти 
би Све све ла на зид. Али зид ни је све.“

9. Де ве ти на чин да се до ђе до сло бо де за пе сни ка је сте стреп ња ко јој се све сно 
пре да је да би пре вла дао свој страх од смр ти. Та стреп ња је мо гућ ност сло бо де, не што 
што пе сни ка не уна за ђу је, не го не што што је кон струк тив но и што до но си бо љи так и 
по кре тач ку про ме ну у ви ду на прет ка, и са мом пе сни ку и све ту око ње га. Кроз и пре-
ко зи да, пе сник као да ужи ва у тој стреп њи. Кјер ке гор ка же: „Кад би чо век био жи во-
ти ња, или ан ђео, он та да не би мо гао до жи ве ти стреп њу.“ 

Пе сни ков зид слу жи чо ве ку, а не чо век зи ду. Зи до ви су пе сни ко ве „шкр ге“. Он под-
се ћа на Со кра та ко ји је све ча но по ди гао пе хар са отро вом и ре као: „Спре ман сам.“ 
Стреп ња пе сни ка че сто до во ди у уто пи стич ки, али не кон фор ми стич ки и ни хи ли стич-
ки од нос пре ма све ту. Пе сник се то га не бо ји, јер је све стан сво је соп стве не зби ље и 
вла сти тог пе снич ког ре а ли те та. Ка ми ка же да нам је бли зак са мо онај свет ко ји мо же-
мо об ја сни ти ма кар и ло шим раз ло зи ма. Ви дљи ва је пе сни ко ва же ља да об ја сни свет 
ко ји је уну тар зи да. Он је све стан да се оно што је уну тар ње го вог зи да на ла зи у до ме-
ну ње го ве пе снич ке и људ ске ин ге рен ци је и од го вор но сти и за то он не ма по тре бу и 
же љу да бе жи из ван тог све та, иако се тог бек ства не бо ји и не па ни чи ако се не кад 
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на ђе из ван зи да. Он ства ри узи ма она кви ма ка кве је су, али има јед на ко по ве ре ње у 
спо соб ност ства ри да бу ду дру га чи је. За пе сни ка је уто пи ја са мо спо соб ност дру га чи-
јег гле да ња на свет, по сма тра ње све та из ко же и угла дру гих љу ди, ко је лич ност јед ног 
уто пи сте по ди же на сту пањ со фи сти ци ра не ши ро ко ум но сти. Каф ка ка же: „Поч ни са 
оним што је исти ни то, а не с оним што је при хва тљи во.“ Овај пе сни ков по сту пак у 
про це су осва ја ња сло бо де илу стру ју сти хо ви: „Зид, не жив, ди ше на на ша уста, ка да га 
спо ми ње мо. Ми смо ње го ве шкр ге.“

10. Де се ти ме тод ко ји пе сник ве што ко ри сти на свом пу ту овла да ва ња сло бо дом 
као сво јим основ ним ци љем, је сте ра ци о на ли за ци ја пој ма и су шти не смр ти. Пе сник 
је све стан да не ма у жи во ту ни че га стра шног за оно га ко ји је ја сно схва тио да не ма 
ни че га стра шног у не жи вље њу. Епи кур ка же: „Смрт нас се не ти че, јер док по сто ји мо 
ми, не ма смр ти, а кад до ђе смрт та да ви ше не ма нас.“ Као што су за Ем пе до кла че ти ри 
основ на еле мен та: во да, ва здух, ва тра и зе мља, за пе сни ка је пе ти еле мент – зид. Зид 
је ње го во оруж је да пре вла да страх од смр ти. Док не по сто ји зид, он не бо ја жљи во 
раз ми шља о жи во ту као о мо гућ но сти сло бо де. Ка да се зид по ја ви, он ви ше не раз-
ми шља о смр ти као о на чи ну пре вла да ва ња не до стат ка те мо гућ но сти. Овај, по след-
њи пе сни ков ме тод у из на ла же њу соп стве не сло бо де пре то чен је у сле де ће сти хо ве: 
„Ти, ко ји чи таш и пам тиш зи до ве, ако ти до ђе да мр зиш, мо лим те: мр зи ме не, не мој 
мр зе ти Зи до ве.“

По што је пе сник осво јио сло бо ду, он се свим си ла ма тру ди да осво је ни плен за др-
жи у сво јим ру ка ма. То чи ни на пет основ них на чи на. Пр ви на чин за др жа ва ња осво је-
не сло бо де је сте фа во ри за ци ја „жи во та у тре нут ку“. Са да шњост је вре ме ко јим пе сник 
су ве ре но го спо да ри и над ко јим има не сум њи ву кон тро лу. Пе сник жи ви „ов де и са да“, 
го тов да ану ли ра све сво је не ре ал не стра хо ве, те и нео сно ва ну стреп њу од бу ду ћег 
тре нут ка. Дру ги на чин за др жа ва ње сло бо де је сте му дро би ра ње би та ка. Пе сник све-
сно и од го вор но од лу чу је у ко јим бит ка ма ће се бо ри ти, а ко јих тре ба да се кло ни, 
чу ва ју ћи на тај на чин свој уну тра шњи мир. Тре ћа ме то да за др жа ва ња сло бо де је сте 
спрем ност на уоча ва ње не ви но сти. Нај бе скру пу ло зни ја по на ша ња љу ди пе сник је 
го тов да раз у ме. Ње го ви зи до ви спа ја ју раз ли чи те љу де, суд би не и об ли ке по на ша ња, 
а не раз два ја ју их. Пе сник уз по моћ зи до ва „де ма ски ра“ и раз об ли ча ва зло у љу ди ма 
и сво ди га на сла бост чо ве ка, а не на ка те го ри ју ко ја не за ви сно по сто ји као ка те го ри-
ја зла ко ја је са ма се би свр ха и об ја шње ње. Че твр ти на чин на ко ји пе сник за др жа ва 
соп стве ну сло бо ду огле да се у раз ви ја њу ње го ве све сти о то ме да је све про ла зно. 
Ус пе си, гре шке, сла ва, стид, баш све има свој по че так и крај. При хва та ње ове исти не 
је сте кру ци јал ни, уга о ни ка мен пе сни ко вог осло ба ђа ња. Он је све стан чи ње ни це да 
за до вољ ство не тра је веч но, али и да се бо ла и не при јат но сти не мо же осло бо ди ти у 
истом тре нут ку ка да он то за же ли. Пе ти и по след њи на чин да се за др жи сло бо да, 
скоп чан је са пој мом од го вор но сти. Реч је о од го вор но сти на ма кро и ми кро пла ну. 
Од го вор ност на ми кро пла ну под ра зу ме ва жи вот ван ро ман тич ног кли шеа су лу де 
по ги би је за иде ал. Чо век је од го во ран да за др жи сво ју лич ност кон со ли до ва ном, у 
не пре кид ној, уисти ну ра за ра ју ћој, бор би за нај све ти је и нај де ли кат ни је ци ље ве. Он 
мо ра на кон ко ви тла ца да иза ђе сна жан, а не сло мљен и скр хан, јер има оба ве зу да 
сам про гре ди ра у про це су бор бе. До сег ну ти иде ал не пред ста вља ни шта, уко ли ко 
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чо ве ка ни је из ба цио у ви шу ор би ту ње го вог соп стве ног на прет ка и са мо ак ту а ли за-
ци је. Да кле, од го вор ност у по сти за њу иде а ла на ми кро пла ну је сте ње го ва па мет на, 
ра зло жна и ра ци о нал на ре а ли за ци ја. Од го вор ност на ма кро пла ну огле да се у де фи-
ни са њу иде а ла као не чег што се не сво ди са мо на пу ки сит но соп стве нич ки ин те рес 
по је дин ца, па ма кар он ре зул ти рао про спе ри те том до тич не ин ди ви дуе. Од го вор ност 
за иде ал на ма кро пла ну са сто ји се у об ли ко ва њу и кон кре ти за ци ји иде а ла на на чин 
на ко ји он по чи ње да по при ма ка рак тер оп штег до бра. Да кле, вре ди се па мет но бо-
ри ти не за вред ност ли ми ти ра ну су бјек ти ви те ти ма ак те ра, не го за вред ност ко ја има 
у сво јој пер спек ти ви ге не рал ну до бит и ду хов ни про спе ри тет чи та ве људ ске за јед ни-
це. Ових пет ме то да за др жа ва ња соп стве не сло бо де, од сли ка ва ју сле де ћи сти хо ви: 
„Не гдје под сун цем сје на је ре кла зи ду: Ни си по вод, ни сам ис ход.“

Мо же мо за кљу чи ти да је пе сник успе шно од го во рио на основ но пи та ње ко је га 
ти шти, а то је, за пра во, ре вер зи би лан про цес са мо у пи та но сти. Ње га оп се да из на ла-
же ње на чи на ка ко да са вла да свој зид, али он јед но вре ме но ужи ва, не с ма њим жа ром 
и ин тен зи те том, у чи ње ни ци да ње гов вла сти ти зид уисти ну са вла ђу је ње га. Пе сник 
оправ да ва и кон кре ти зу је Ја спер со во на че ло да је сло бо да из бор мо гућ но сти ко је 
чо век све сно би ра. Ја сперс твр ди да „ја“ ни је пред мет чо ве ко вог из бо ра, не го да му 
је као та кав дат, али он га у сфе ри сво је сло бо де и свог из бо ра мо же адап ти ра ти као 
сво је соп стве но „ја“. Он екс пли цит но ка же: „Ако оста нем у свом цар ству сло бо де не 
од лу чу ју ћи се ни за шта, он да и ни сам ни шта.“ Ти ме пе сник да је од го вор на пи та ње 
ко је је још Ге те по ста вио свом Фа у сту: „Где да те згра бим сил на при ро до?“




