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AB OVO 
(Енес Ха ли ло вић: Љу ди без гро бо ва, Ла гу на, Бе о град, 2020)

Кре ну ти од по чет ка, вра ти ти се на из вор. У сва ком тра га њу пр во се вра ћа мо на 
ис хо ди ште, на да ју ћи се да ће мо ус пут по ку пи ти де ли ће про шло сти, са ста ви ти их у 
мо за ик са да шњо сти и по пу ни ти пу ко ти не оно га што ми сли мо да је смо, а осе ћа мо да 
нам не ка ко не до ста је. По тре ба да зна мо ко смо и ода кле смо, чи ни се, мо же нам об-
ја сни ти за што смо. За то си ла зи мо у се ћа ња де тињ ства, ожи вља ва мо из гу бље не или 
за бо ра вље не тре нут ке, лич но сти и пре де ле, а че сто по ни ре мо и да ље од нас са мих, 
раз гр ћу ћи зе мљу не би смо ли угле да ли ко ре не по ро дич них ста ба ла, при зи ва ју ћи 
ду хо ве пре да ка и ми ну лих ге не ра ци ја. „Исто ри ја ли те ра ту ре је исто ри ја де це ко ја 
тра га ју за сво јим оче ви ма“, ре ћи ће Енес Ха ли ло вић у ин тер вјуу за Ве чер ње но во сти 
(25. 8. 2020). Но, „оче ве“ тре ба услов но схва ти ти: од оних кон крет них, би о ло шких до 
има ги нар них, мит ских, по ет ских и по е то ло шких. Дуг је низ та квих пи са ца: Шек спир, 
Бал зак, Пу шкин, До сто јев ски, Тур ге њев, пре ко Ла зе Ла за ре ви ћа до Цр њан ског и Ки ша 
ко ји чак тра га за од сут ним оцем, оцем ко га не ма. 

Том ни зу, при дру жу је се и Ха ли ло вић у свом но вом ро ма ну Љу ди без гро бо ва, до-
но се ћи при чу о де ча ку ко ји ста са ва без мај ке и оца ког ни је упо знао дру га чи је не го 
кроз на род ну ле ген ду и се ћа ња. Усме на тра ди ци ја свој стве на на шој кул ту ри и ба шти-
ни од је ку је увек у Ха ли ло ви ће вим ро ма ни ма кроз тех ни ку ска за, при по ве да ња у 
пр вом ли цу и из јавâ све до ка, ко ло кви јал ног го во ра, ства ра ју ћи око чи та о ца из ве сну 
илу зи ју ве ро до стој но сти ко јој је те шко одо ле ти. Под се ти мо да је још Ан дрић го во рио 
да на род пам ти са мо оно што мо же „да пре тво ри у ле ген ду“. И вр ло је те шко осла ња-
ти се на дру ге – гра ди ти сли ку на осно ву ту ђих ка зи ва ња, се ћа ња, до жи вља ја, па чак 
и исе ча ка из но ви на и фо то гра фи ја, ка да је у ле ген ду утка но мно штво из ма шта них 
де та ља, при по ве да че вих ин тер вен ци ја, вар љи вих успо ме на и пре ћу та них мо ме на та. 
И шта се он да де си са скр пље ном сли ком исто ри је ка да са мо је дан фраг мент но во-
сте че не исти не ис це па ша во ве с му ком тка не, ка да жи вот нео че ки ва но до не се но ву 
спо зна ју и та ко рас па ра крх ко пле ти во? Те шко је то бре ме за мла ду ду шу, али сва ка 
ре тро спек ци ја нас не ми нов но во ди на по че так – ab ovo. 

Ха ли ло ви ће ва по е ти ка се увек од ли ку је и екс пе ри мен тал ним по и гра ва њем фор-
мом. Ово га пу та реч је о струк ту ри ро ма на ко ји чи не пет на ест по гла вља (мо жда не ка 
вр ста со нет ног вен ца?), при че му је сва ко озна че но син таг мом ко ја се са сто ји од јед ног 
бро ја и кон струк ци је у ге ни ти ву: 47 да на, 43 пи сма, 41 ли це на за дат ку... 29 ђа ка... 17 
ру ку, 11 од бра на, 7 ке ро ва, 5 си но ва, 3 гу бит ка, и по след ње: Пе рон 2. Чи ни се да овим 
од бро ја ва њем уна зад ау тор су ге ри ше на си ла же ње у по но ре про шло сти, при бли жа-
ва ње тра га ња же ље ном ци љу, спу шта ње у тми не лич не исто ри је и суд би не, раз гр та ње 
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на но са вре ме на док се не ука же жа ри ште жу ђе не исти не. Не рав но мер ност бро ја ња, 
од но сно пре ска ка ње ци фа ра упу ћу је на пу ко ти не про шло сти ко је се не из бе жно отва-
ра ју на тки ву жи во та оп те ре ће ног мно гим до га ђа ји ма; ука зу је на не по у зда ност се ћа-
ња све до ка не спо соб них да баш све упам те, на си ло ви те ско ко ве при че ко ја бе жи 
при по ве да чу оти ма ју ћи се ње го вој вар љи вој при ро ди обич ног чо ве ка. Ипак, оста ви-
ће мо чи та о цу да сам от кри је за што се од бро ја ва ње не за вр ша ва на нул том сте пе ну 
не го у по лар но сти бро ја два.

Ви спре ност и ау тен тич ност Ха ли ло ви ће вог сти ла ин тен зи ви ра се и под на сло ви ма 
по гла вља у ви ду про ли фе ра ци је ре чи „ја је“ у ра зно ли ко сти се ман тич ких ре флек си ја, 
али и лајт мо тив ских озрач ја име но ва ног по гла вља. Та ко се ја ја ва ри ра ју од гур ман ских 
ђа ко ни ја („три пр же на ја ја“, „за пе че но ја је“ или „ку ха но ја је“), пре ко кон крет ног зо о-
ло шког зна че ња („жа бља ја ја“ или „но је во ја је“ или „ја је ку ка ви це“) до оних ме та фо-
рич них – „цр но ја је“ или „ја ја за осве ту“ и оних у то ну ху мо ра – „ја ја ко ја су по ста ле 
бом бе“ или „ја ја као на ди мак“, ко ји је опет свој ствен Ха ли ле ви ће вом про зном из ра зу. 
Та ко лек се ма „ја је“ по ста је не ка вр ста цен трал ног мо ти ва, ре френ ског зву ка на гла ше-
ног у срп ском је зи ку и асо нан цом и али те ра ци јом, али и при вид ном ри мом, ко ја сво-
јим зна чењ ским по тен ци ја ли ма ди вер ги ра у мно штво пра ва ца – од крх ке љу ске ја је та 
ко ја скри ва сна жну же љу за жи во том, а ипак сла бе за шти те за не жно по том ство, пре ко 
сим бо ли ке ра ђа ња до облог, ско ро са вр ше ног об ли ка кру га. И при ча по чи ње ab ovo. 
Но, шта је ста ри је – ко ко шка или ја је? 

Фо нет ски склоп ре чи „ја ја“ ујед но под се ћа на му ца ње лич не за ме ни це „ја-ја“, ко ја 
је и нај че шћа на по чет ку ре че ни ца код љу ди са овом го вор ном ма ном. На и ме, на ра тор, 
или бо ље ре ћи тра гач при че, са ку пљач и ткач ње них де ло ва, у Ха ли ло ви ће вом ро ма-
ну је сте деч ко ко ји му ца. Одав но сам на у чио да кли ма њем гла ве, по кре ти ма, по ди за њем 
обр ва, ште дим ри је чи, јер је ве ћи ни љу ди би ло те шко да ме слу ша. Што сам ви ше го во
рио, љу ди су се све ви ше уда ља ва ли од ме не – мо жда сам због то га по чео да пи шем. (стр. 
17, под ву кла Д. Б.). Овај шпрах фе лер, гра фич ки по тен ци ран и до ча ран у тек сту, умно-
го ме ће од ре ди ти по је ди не из бо ре де ча ка: осим пи са ња, пр во бит но ће га окре ну ти 
па си о ни ра ном чи та њу, док ће се са дру ге стра не опре де ли ти за ин ди ви ду ал не спор-
то ве по пут бок са и ба ца ња ко пља, што све до чи о ње го вој ин тро верт но сти, али и 
од ба че но сти од дру штва. „При ча ње је са вла да ва ње при ча ња“, из ја ви ће Ха ли ло вић у 
јед ном ин тер вјуу (По ли ти ка, 23. 9. 2020), те је та ко и на ра тор ко ји му ца са вла да вао 
сво ју при чу при ча њем, тра же ћи са мо суд бин ски час кад ће се од ло ми ти пр ва ре че ни ца 
– ка ко се отва ра, а ујед но и за тва ра ова књи га, од но сно вра ћа на по че так. 

Тре ба та ко ђе до да ти да пи сац оста је до сле дан ко ла жном прин ци пу кон струк ци је, 
као и у прет ход ним де ли ма, те се и у овом ро ма ну мо гу на ћи ин тер по ли ра не пе сме, 
есе ји, ка та ло зи, а и ве ро ват но нај а у тен тич ни је, по гла вље по све ће но стре ља ним кра-
гу је вач ким ђа ци ма у под на сло ву до дат но обе ле же но син таг мом Хор гла со ва. Фа бу ла-
тив на све за је да је де ча ков де да по мај ци стра дао у том стре ља њу, али и епи зо да о 
јед ном оцу ко ји се из дво јио из гру пе по сма тра ча док су му од во ди ли си на уз ре чи: 
„Ацо, Аци ка, иде та та с то бом.“ И за гр ље ни одо ше. (стр. 212). 

Тек на кон ових на из глед спо ља шњих обе леж ја ро ма на, ура ња мо у основ ну фа бу лу 
де ла ко ја за по чи ње уз бу дљи вом епи зо дом о ero su и ta na to su – о де ча ко вом оцу, Ну ма ну 
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(од арап ског цр вен, кр вав) ко ји се од мет нуо од дру штва, јер су си лом уда ли де вој ку 
ко ја му се обе ћа ла и ко ју је пр сте но вао пре од ла ска у вој ску. Да та је ди на мич на, ак ци о на 
епи зо да о чо ве ку са мар ги не, пре зре ном због си ро ма штва и кив ног због ус кра ће ног 
пра ва да би ра се би љу бав и сре ћу, ко ји од го ва ра на ша мар суд би не и увре дљи ва про-
во ци ра ња су пар ни ка, ко ји ис пу њен срџ бом ка жња ва са мо ви нов ни ке сво је ху де суд-
би не, не до зво ља ва ју ћи да му се при пи шу зло чи ни ко је ни је по чи нио. Не сва ки да шњост 
ње го вог освет нич ког по хо да ко ји је тра јао 47 да на пре не го што је уби јен, на пра ви ла 
је од ње га ле ген дар ну лич ност и пра вед ни ка за „по ни же не и увре ђе не“ јед ног ма лог 
ме ста, али и озна чи ла по че так од бро ја ва ња уна зад у по тра зи ње го вог си на Се ми ра 
за исти ном. 

Пре на ре че не осве те, Ну ма на ће се стра Ба де ма си лом при ли ка на го во ри ти да се 
оже ни скром ном и ти хом же ном Сне жа ном (чи је име сим бо ли ше бе ли ну и чи сто ту), с 
ко јом ће ус пе ти да зач не де те. На жа лост, Сне жа уми ре ра ђа ју ћи бли зан це Се ми ра и 
Де ми ра, при че му је дру ги убр зо дат на до жи вот но бол нич ко ле че ње због здрав стве-
них про бле ма, а пр вог је од га ји ла оче ва се стра, Ба де ма. Осим звуч не слич но сти, име-
на бра ће се от кри ва ју као на из глед па ра док сал на – Де мир, од тур ског гво зден, сна жан, 
ста би лан, и Се мир, од арап ског „онај ко ји се но ћу за ба вља, но ћоб ди ја“. Но, Се ми ро во 
ћу та ње и по ву че ност у свет књи га се мо же до не кле тран спо но ва ти у ноћ ну ти ши ну, 
глу во до ба но ћи, док ће се пу на сим бо ли ка бра то вог име на су бли ми ра ти у за вр шној 
сце ни ро ма на. 

Ми ну ци о зност Ха ли ло ви ће ва, до бро зна на ау тор ки ових ре до ва, от кри ва се и у 
спор то ви ма ко ји ма се Се мир ба ви: пр во је гол ман – је дин стве ни уса мље ни играч по-
себ не функ ци је у по пу лар ном тим ском спор ту, онај ко ји бра ни или бо ље ре ћи, ко ји се 
бра ни. Дру ги спорт је бокс, та ко ђе ин ди ви ду ал ни, у ко јем је при мо ран да при ма или 
за да је удар це (жи во ту?), да уда ра или ће би ти уда рен. У пр вој бор би ко ју је и до био, 
Се мир го во ри о тре нут ку кад му је су ди ја по ди гао ру ку, а та ру ка је већ пи са ла по е зи
ју. И већ се ко ле ба ла – уда ра ти или пи са ти? Је сам ли син свог оца или сам не што ви ше 
од то га? Ње гов тре нер, та ко ђе шкрт на ре чи ма, но си симп то ма тич но име – Ла још, 
ко је во ди по ре кло од гер ман ског зна че ња „гла сан у бо ју, бо рац“, од но сно сло бод ни је 
„сла ван бо рац“, што је овај уи сти ну и био: бив ши, про сла вље ни бок сер. Но, тре ба до-
да ти и да ово име нео до љи во под се ћа на име те бан ског кра ља Ла ја, ко јег је у не зна њу 
усмр тио син Едип. Ипак, оста ви ће мо чи та о ци ма да про су де о овој ана ло ги ји. 

Но, нај ин те ре сант ни ји и нај ин три гант ни ји де таљ у све у куп но сти Се ми ро вог ли ка 
је сте ње го ва фа сци на ци ја ба ца њем ко пља. На и ме, сти ца јем слу чај них окол но сти до-
био је ко пље од јед ног по зна тог спор ти сте. Иа ко ни је имао где да тре ни ра, де чак 
раз ви ја љу бав пре ма тој ди сци пли ни ко ја од го ва ра ње го вој са мо ћи и лу та њи ма. Пи сац 
ће ма лом ви ње том от кри ти јед но од сво јих ау то по е тич ких на че ла: Сма трао сам да 
по е зи ја мо ра би ти по пут ко пља, иа ко крат ког ле та – да при ву че по глед свих ко ји ма је 
пред очи ма. Има мно го крат ких пје са ма ко је чи та лац не про чи та до кра ја, јер у тим 
пје сма ма не ма сна ге. Ко год је угле дао ба ца ча ко пља у за ле ту, ни је окре нуо гла ву док ни
је ви дио гдје ће се за бо сти ко пље. Та ква би тре ба ло и по е зи ја да бу де – пу на сна ге и 
нео до љи во сти. Но, мо је из не на ђе ње је би ло још ве ће ка да сам тра га ју ћи за зна че њи-
ма му сли ман ских име на на и шла на по да так да име Ха лил, осим „вер ни при ја тељ“ 
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зна чи још и „ко пље“, те се у том све тлу за ме не овај ро ман от кри ва у но вом, ин тим ном, 
лич ном то ну ау то ра у чи је је пре зи ме ова лек се ма и утка на. Ко пље ко је је не ка да хит-
ну то, на шло је свој епи цен тар у тки ву ро ма на. 

Да кле, ро ман пра ти суд би ну мла дог Се ми ра, ње го во од ра ста ње и бор бу са жи во-
том, јер по ти че из мар ги на ли зо ва ног сло ја дру штва, већ у са мом по чет ку, чи ни се, 
ин ди спо ни ра ног за не ку срећ ни ју и плод ни ју суд би ну. Со ци јал ни еле ме нат „бед них 
љу ди“ пред ста вља стал но ме сто Ха ли ло ви ће вих ро ма на, али је упр кос не да ћа ма и 
му ка ма, ње гов Се мир исти као и Ки шов Ан дре ас Сам (ко ји, ето, обо ји ца тра га ју за оцем 
и обо ји ца во ле да чи та ју и пи шу), јер је ус пео да у све му то ме ипак на ђе ле по ту – де вој-
ку, при ја те ља, дом, за ра ду, љу бав... По пут Ан дре а са Са ма, ко ји на сло њен на бан де ру 
чу је еол ску хар фу у сво јим Ра ним ја ди ма и ви ди сво ју бу дућ ност, Ха ли ло ви ћев де чак 
чу је по е зи ју и пи ше, ба ца ко пље, осе ћа ме ко ту жен ске пу ти и го во ри о сво јој по тра зи 
упр кос му ца њу. Ха ли ло вић се та ко на до ве зу је на мо то ро ма на, од но сно тврд њу Цр њан-
ског да му је жи вот био те жак. „Био је то те жак пут, али ја сам сре ћан“, до да ће у јед ном 
ин тер вјуу Ха ли ло вић (Ве чер ње но во сти, 25. 8. 2020). 

Веч на те ма о тра га њу за иден ти те том да ти ра још од по тра ге Гил га ме шо ве, пре ко 
Ха мле то вог пи та ња Је сам ли ја син свог оца? и ле ген дар не еп ске хе ро и ке ис тка не у 
сло је ви ма на род ног из ма шта ва ња до са вре ме ног чо ве ка ко ји се бо ри про тив сво је 
не ви дљи во сти у ома со вље ном, али уса мље ном све ту. Чи ни се – ни шта но во, али пи сац 
ка же: „Но ва је мо ја пу та ња“, јер сви тра га мо за не чим – би ло да је то по ре кло, исти на, 
успех, сре ћа, љу бав и сви пре ла зи мо ис кљу чи во соп стве не пу те ве, не по но вљи ве и 
ду бо ко лич не. У тој по тра зи схва та мо да смо ујед но и пло до ви сво јих по ро дич них 
ста ба ла, не рас ки ди во ве за ни за сво је на сле ђе и прет ке, али и да у тој шу ми чо ве чан ства, 
са ги ба ња мно гих гра на чи не до ти цај са дру гим суд би на ма и да сва ки чин не у мит но 
оста вља тра га на ду ша ма из на ше бли зи не. Мо жда је то ме та фо ра Голд ба хо ве хи по-
те зе пред ста вље не гра фич ки као про лог ро ма на – укр штај про стих бро је ва чи ји зби-
ро ви пред ста вља ју осу, баш као ста бло и гра не др ве та; ма ко ли ко јед но ста ван чо век 
био, осу на ла зи ка да се упа ри. „Др во се на др во на сла ња, а чо век на чо ве ка.“ До пу сти те 
и овој књи зи да се на сло ни на ва ше гра не. 


