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Енес Ха ли ло вић и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић
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ЖИ ВЕ ТИ И ПИ СА ТИ
Енес Ха ли ло вић, ро ђен 1977. го ди не у Но вом Па за ру. При по ве дач, ро ман си јер, драм-

ски пи сац и пе сник. Осно вао је књи жев ни ча со пис Сент и веб-ча со пис за књи жев ни 
ин тер вју Ec ker mann. Збир ке при по ве да ка: По том ци од би је них про са ца (2004), Ка пи лар-
не по ја ве (2006), Чуд на књи га (2017). Дра ме: In vi vo (2004), Ке мет (2009). Ро ма ни: Еп о во ди 
(2012), Ако ду го гле даш у по нор (2016), Љу ди без гро бо ва (2020). Књи ге пе са ма: Сред ње 
сло во (1995), Блуд ни па рип (2000), Ли сто ви на во ди (2007), Пе сме из бо ле сти и здра вља 
(2011), Ло ма ча (из бор, 2012), Зи до ви (2014), Бан гла деш: ма ни фест кван ту ми зма (2019).

Пре во ђен је на 25 је зи ка. За бе ле жио је 172 на род не за го нет ке, ко је је об ја вио с Ел-
мом Ха ли ло вић у ко а у тор ској књи зи За го нет ке (2015). До бит ник је 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“ и „Злат ни сун цо крет“, а 
за уред нич ки рад у Сен ту и На гра ду „Сер ги је Лај ко вић“.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић: По е зи ју сте по че ли да пи ше те апри ла 1992. го ди не, а 
на књи жев ној сце ни огла си ли сте се 1995. збир ком пе са ма Сред ње сло во, не сва ки да шње 
зре ло за гим на зиј ске да не са свим пи та њи ма пе снич ког ства ра ња, бес те ле сно сти, зла, 
на ка зно сти. Ка ко је на ста ла та збир ка?

Енес Ха ли ло вић: Био је то април, да, 1992. го ди не. Пре три де сет про ле ћа, а као да 
је ју че би ло. Се ћам се и сво је пр ве пе сме у јед ној зе ле ној све сци, твр дих ко ри ца, фор-
ма та А4. Пр ва реч пр вог сти ха би ла је реч ја. На пи сао сам нај пре еп ску пе сму. Већ 
су тра дан на пи сао сам још две пе сме о љу ба ви; би ле су то ри мо ва не пе сме у стро фа ма. 
Тих да на сам ин тен зив но чи тао ста ре мај сто ре из Ду бров ни ка. Не пре ста но сам чи тао 
и пи сао, играо ко шар ку, за љу бљи вао се. На гло сам из ра стао и био сам при лич но фи-
зич ки јак и брз. Вр шња ци су углав ном за зи ра ли од ме не, јер сам ме ђу њи ма био по знат 
као не ко ко је спре ман да се по ту че, ма да – ни сам се че сто ту као, али та кав ме пра тио 
глас. Је сен 1991. про вео сам у Са ра је ву, тре ни рао ко шар ку код јед ног ло шег тре не ра 
у КК „Бо сна“ – за пра во, мо жда је био до бар тре нер, али лош чо век; тре ни рао сам са 
Ду ша ном Вук че ви ћем ко ји ће ка сни је игра ти за Олим пи ја кос, са Ве се ли ном Пе тро ви-
ћем ко ји ће игра ти за Пар ти зан, са Мир са дом Ја хо ви ћем ко ји ће оти ћи у NBA и у Фе-
нер бах че и са чу ве ним Ха ри сом Бр ки ћем чи ји уби ца још увек ни је от кри вен. Та је сен 
у Са ра је ву, у сред њо школ ском до му у Ули ци Ни ко ле Те сле би ла је чуд на, бур на, пу на 
ту ча... Имао сам тек че тр на ест го ди на. Из шко ле су са ве то ва ли мо јим ро ди те љи ма да 
се сам вра тим ку ћи ка ко ме не би ис те ра ли и до шао сам у Но ви Па зар, кре нуо у гимна-
зи ју. Та мо, у Са ра је ву, пла нуо је рат, а ја сам у Но вом Па за ру по чео да пи шем по е зи ју, 
још увек не раз ми шља ју ћи да ко шар ка мо же би ти и мој жи вот. Играо сам као сред њо-
шко лац за пр ви тим КК „Но ви Па зар“. На кра ју 1993. го ди не имао сам по зив да пре ђем 
у не ки клуб из Ан ка ре, ми слим да је био пр во ли га шки клуб, али мо ја пре ле па суд би на 
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оста ви ла ме ов де, оста ви ла ме у књи жев но сти, јер је мој отац та да ухап шен и про вео 
је 499 да на у за тво ру да би се ка сни је ис по ста ви ло ка ко је не вин и пла ће ни су му сви 
за твор ски да ни, али му је на ср цу остао ожи љак од уда ра – баш ових да на му је пре-
ска ка ло ср це па сам га во дио кар ди о ло гу ко ји је на ЕКГ за пи су ја сно гле дао ожи љак 
то га вре ме на. И ме ни је, из тог вре ме на, оста ла по е зи ја. Пи сао сам и пи сао... И стал но 
сам био за до во љан сво јим пе сма ма па бих не ке од њих пре ра стао, за бо ра вљао и пи сао 
дру ге. Ју ла 1992. на пи сао сам пр ви за пис о од мет ни ку ко ји је је дан од глав них ју на ка мог 
ро ма на Љу ди без гро бо ва. Још та да, као мла ди ко шар каш, за пи сао сам бе ле шку о ро ма-
ну ко ји тре ба пи са ти... Да нас ни сам пен зи о ни са ни ко шар каш. Суд би на је хте ла да бу дем 
пе сник, и ја то је сам. Пр ву пе сму об ја вио сам 28. фе бру а ра 1994. у ча со пи су Мак. Би ла је 
то пе сма са на сло вом ја сам ја, ал’ не ћу да ин си сти рам. Пр ву књи гу, Сред ње сло во, угле-
дао сам пред ка фа ном Гра на та 24. фе бру а ра 1995. Дрх тао сам ви дев ши сво је име на 
ко ри ца ма. Осе ћао сам се као да сам се по ро дио и као да сам се баш ја та да ро дио.

Р. Г. П.: Да ли су по је ди ни де ло ви Ва шег де тињ ства до при не ли у од лу ци да по ста не-
те пе сник/књи жев ник?

Е. Х.: Де тињ ство је по е зи ја ко ја се на кнад но чи та. Увек ми се чи ни ло да ћу би ти не-
ка кав сре ћан чо век. Увек сам за ми шљао да бу дем сре ћан, али ни ка да ни сам за ми шљао 
да бу дем бо гат. Во лео сам се ло, при ро ду. Ја сам, као де те, код тет ке на се лу, ма штао да 
имам же ну, дво је де це, и по не кад бих ма штао да имам јед ну, а по не кад две кра ве. Ни сам 
ма штао да имам кр до кра ва, трак то ре, ком бај не... Иа ко сам жи вео у гра ду, ни ка да као 
де те ни сам за ми шљао да ћу жи ве ти у гра ду. Не. Иа ко од де тињ ства пе снич ки за не сен, 
ма шта ми је би ла бли ска скром но сти с ко јом смо та да од га ја ни. Од у век сам био фа сци-
ни ран жен ском ле по том. Да, за љу бљи вао сам се... страст је по сто ја ла у мени као што 
по сто ји и да нас. Чи тао сам и у де тињ ству, мно го сам чи тао, углав ном бај ке ра зних на рода. 
Мај ка ми је чи та ла при че и пре не го што ћу кре ну ти у шко лу. Као де те, имао сам ма шту 
и стид. Мо же се ре ћи да сам био бор бен, по не кад и осве то љу бив. Ка да сам се до че пао 
му шке сна ге, осе тио сам не ку си гур ност. Јед ном при ли ком, кад сам био ше сти раз ред, 
тре ни рао сам сто ни те нис, је дан чо век ме је у шко ли уда рио но гом. Ја ни сам смео ни шта 
ње му, али сам на пао ње го вог си на ни кри ва ни ду жна. На ули ци, не ки дан ка сни је. Да нас 
је тај син мој до бар друг ко ји ме је мно го до бро том за ду жио... сме је мо се то ме. Био сам 
ина џи ја. Не што ме је је дан друг за дир ки вао, у Ули ци Ста не Ба ча нин, и ја сам га ју рио да 
га ту чем. Он по бег не до сво је ка пи је и ми сли да га не ћу пред ку ћом; ја се за ле тим, он уђе 
у авли ју и ми сли да не ћу да ље; ја ју рим да ље, да га шче пам, он се поп не уз сте пе ни це и 
отво ри кућ на вра та; ја до кућ них вра та, он уђе у ход ник и ми сли да не ћу да ље; ја за кора-
чим у ход ник ка ко бих га до хва тио за ру ку да га из ву чем и пре ту чем, али та да ме угле да 
ње гов отац и по ју ри ме; по бег нем у улаз не ке згра де, и ту ме тај ухва ти. Ни сам мо гао на 
од ра слог чо ве ка, ни је ме пре био, али ме из гр дио. Увек сам био бор бен. Увек сам у свим 
од но си ма, у сва ком дру штву, за сва ким сто лом као мо гућ ност имао од лу ку да бра ним 
се бе и сво ју част. За сво је 44 го ди не упла шио сам се са мо јед ног чо ве ка, кад сам чуо шта 
при ча на те ле ви зи ји, ка кве не бу ло зе... Упла шио сам се да мој жи вот и мо ји ин те ре си 
мо гу за ви си ти од тог чо ве ка... Ка сни је, тај чо век ми је учи нио ве ли ко до бро. Суд би на ми 
је по ка за ла да ни ког не тре ба да се пла шим. Мо је де тињ ство је би ло ча роб но и бор бе но, 



183

са пе сма ма, игром, лоп том... Ни сам до нео од лу ку да бу дем пе сник, је сам то же лео, али 
пре ци зно ре че но – жи вот ме је во дио пре ма по е зи ји.

Р. Г. П.: Јед ном при ли ком сте ре кли да је за Вас све по е зи ја, а да у књи жев но сти по-
сто ји са мо пе сма ко ја се пе ва ра зним гла со ви ма. Ка кав је Ваш од нос пре ма по е зи ји? 
(Днев ник, Ни на По пов, 29. сеп тем бар 2018).

Е. Х.: По е зи ја ни је са мо игра. По е зи ја мо же ути ца ти на гло бал не то ко ве, мо же пре-
спо ји ти век с ве ком, мо же по ве сти по је дин ца ко ји ће по том по ве сти ко лек ти ви тет. 
Ипак, по е зи ја ни је све моћ на. Ње на моћ је по пут ми ри са ко ји цвет ода ши ље. С по е зи јом 
и с цве том по тре бан је не по сред ни кон такт.

Р. Г. П.: Ту су и ва ше дра ме: Ин ви во и Ке мет. Ва шу дра му Ко мад о но во ро ђен ча ди ма 
ко ја го во ре пре ми јер но су из ве ли глум ци бер лин ског те а тра Scha ubünhe, 2011. го ди не. 
Ка кво је ва ше ис ку ство у драм ском опу су?

Е. Х.: In vi vo је збир ка крат ких дра ма, а Ке мет је дра ма о кра ђи фа ра о но вог бла га, то 
је дра ма о Егип ту, са мно гим бе ле шка ма. Онај ко је крао фа ра о но во бла го чвр сто је веро-
вао да фа ра он ни је бо жан ство. То су пре све га дра ме за чи та ње. Ко мад о но во ро ђен ча ди 
ко ја го во ри из ве ден је на фе сти ва лу у Бер ли ну и ре ди тељ ни је био ко рек тан или ни је био 
па ме тан, јер је по ли цај цу ста вио пе то кра ку. Ни је тре ба ло иде о ло шки фар ба ти мој ко мад 
ко ји се пре све га од но си на не ке по ја ве у са вре ме ној Евро пи и САД. Ни сам при мар но 
драм ски пи сац, не до жи вља вам се бе та ко, иа ко сма трам да у мо јој про зи по сто ји драм-
ска на пе тост. И мо ју пе снич ку књи гу Зи до ви до жи вео сам као дра му, али не са мо као 
дра му. Има не ких иде ја да се она по ста ви на сце ну. Не дав но сам на пи сао је дан филм ски 
сце на рио по сво јој при чи „Са мар“, а 27. де цем бра 2020. гле дао сам пре ми је ру ко ма да 
Ако ду го гле даш у по нор по мом исто и ме ном ро ма ну. Леп је био осе ћај гле да ти Па ко ви ћев 
ко мад. Он је с глум ци ма ра дио дра ма ти за ци ју. Тре нут но не мам не ку же љу за дра ма ма.

Р. Г. П.: За ни мљи ва је и при ча да сте, док сте пи са ли дра му Ке мет, до би ли те жак 
на пад сво је та да шње ау то и му не бо ле сти. О че му се ту ра ди ло?

Е. Х.: Би ло је то у је сен 2010. Би ла ми је по треб на огром на кон цен тра ци ја да за бе-
ле шке о древ ном Егип ту про чи там све исто ри је Егип та и да пред ста вим ре чи она кви-
ма ка кве су би ле та да; же лео сам да пру жим што ви ше до ку мен тар но сти. Сло ми ло ме 
то, по ред све га оста лог што ме ти шта ло у жи во ту. Пао сам не где у но вем бру у по сте љу, 
по ла де цем бра про вео на Зве зда ри у бол ни ци, у со би 125, на Ин тер ном оде ље њу. Па 
опет до шао у ја ну а ру на Зве зда ру где ме 7. фе бру а ра 2011. опе ри сао чу ве ни Влади мир 
Ћук ко ји је 7. ју ла исте го ди не фи ни ши рао по сао дру гом опе ра ци јом. Ни сам се раз бо-
лео од пи са ња, али сам пи сао кроз бо лест и то нуо, то нуо, и на по кон из ро нио. 

Р. Г. П.: Збир ка Зи до ви зна чи ла је „са свим но во, хра бро тре ти ра ње пе сни штва, пу-
шта ју ћи га да се от кри је кроз низ бро је ва и је дан је ди ни мо тив: зид“ (Дра га на Сто лић, 
По ли ти ка, 24. сеп тем бар 2016). Да ли је зид на не ки на чин кључ ни мо тив и у дра ми Ке мет, 
уро њен у свет ста рог Егип та?

Е. Х.: Зид ни је кључ ни мо тив мо је дра ме, али је сте кључ ни сим бол. Оклоп јед не 
за блу де по стао је сред ство за ру ше ње исте те за блу де. Чо век је зи дао за блу ду и чо век 
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је ра зо рио за блу ду. Та при ча о кра ђи фа ра о но вог бла га по сто ји код Хе ро до та за ко јег 
мно ги ка жу да ни је по у здан, по сто ји и као ши ра при ча ко ја се не ка да дав но при ча ла 
у на ро ду еги пат ском. Ја сам дра му од вео у сме ру ко ји сам же лео, сма тра ју ћи да је по-
не кад по треб на лу цид ност да би се об ја сни ло не што. Ова лу цид ност на ро чи то има 
ве зе са Оди се је вим де дом.

Р. Г. П.: У ме ђу вре ме ну сте до 2015. го ди не за бе ле жи ли 172 на род не за го нет ке ко је 
сте об ја ви ли с Ел мом Ха ли ло вић у ко а у тор ској књи зи За го нет ке. Но во ис ку ство, са ку-
пљач ки рад?

Е. Х.: Стал но ме пи та ју о за го нет ка ма, а ја сам тај по сао прак тич но оста вио иза се-
бе. На кон 172 за го нет ке ко је сам за бе ле жио, про на шао сам још две. Го ди на ма сам 
са ку пљао за го нет ке као но ви нар, ре пор тер, при чао с љу ди ма, бе ле жио, упо ре ђи вао... 
Ра де ћи на за го нет ка ма упо знао сам су пру гу у би бли о те ци, она ми је по ма га ла око 
на бав ке ли те ра ту ре у упо ред ној ана ли зи. Са за го нет ка ма смо се сре ли и кроз за го-
нет ке се за во ле ли. Имао сам од го вор ност пре ма је зи ку; знао сам да је то бла го ко је 
вр ло че сто оста је не за бе ле же но. Не ка да су ме ђу љу ди ма по сто ја ли не ка кви тур ни ри 
за го не та ња где је увек по бе ђи вао онај ко мо же да за го не та за го нет ку ви ше. Та ко се 
раз ви ја ло мај стор ство за го не та ња и од го не та ња. Би ла је чак не ка же на ко ја је увек 
по бе ђи ва ла; ње но име за бе ле жио сам у књи зи. За го нет ке жи ве кроз исто ри ју, од Гр ка, 
пре ко Ту ра ка, до Ру му на и Аро му на, све до нас ко ји жи ви мо на Бал ка ну, али ми слим 
да их по нај ви ше има у Ин ди ји, мо жда баш у хин ди је зи ку. И Ро ми бри ли јант но за го не-
та ју мо жда баш за то што не ки од њих сма тра ју да пред мр тва цем не тре ба го во ри ти 
ја сно, јер ће, ако раз у ме, по ве сти уку ћа не. Та да се, пред мр тва цем, за го не та. То је било 
јед но ис тра жи вач ко ис ку ство. Био сам на и ван, ми слио сам да ће се мно ги об ра до ва ти 
за го нет ка ма ко је сам за бе ле жио. Не. Ма ло је ко рект них. Мно ги су ме омр зли за то што 
сам бе ле жио те за го нет ке, као да сам им украо лич ну сво ји ну. Мо рам ис та ћи проф. др 
Љи ља ну Пе ши кан Љу шта но вић ко ја се об ра до ва ла за го нет ка ма и да ла нам ко ри сне 
смер ни це за ана ли зу и син те зу.

Р. Г. П.: Ви сте ау тор ко ји др жи до жан ров ског од ре ђе ња. У ро ма ну Ако ду го гле даш 
у по нор, у под на сло ву сто ји по ја шње ње Ди ја лог о пра зни ни. А по след ња по гла вља 
раз ре ша ва ју пост мо дер ни стич ки за плет око ау тор ства, где по ста је ја сно да се у хо-
тел ској со би у Но вом Са ду јед но дру гом на по ре до ис по ве да ју Неј ра Бу га рин и про фе сор 
Си пац. И пар-не пар де ло ви. Ре ци те нам ка ко сте до шли до те кон струк ци је?

Е. Х.: Не бих да об ја шња вам по ет про цес. Тек ка да сам до шао до фор ме ди ја ло га по-
стао сам све стан ан тич ких ди ја ло га. Код ме не у ро ма ну раз го ва ра ју прак са и те о ри ја, 
фи ло зо фи ја и ис ку ство, му шка рац и же на... Си пац је је дан од ју на ка мог ро ма на, пра ви 
си пац, ин сект. Он про из во ди пра зни ну, а пра зни на по сто ји и у не ким ру ка ви ма. Же лео 
сам да про го во рим и о те лу. Пра зни на жи ви у сва ко ме од нас и с вре ме ном на ра ста. 
Умет ност тра жи фор му, тра жи и пра ви фор му као што пти ца тра жи гне здо или га са ма 
на пра ви. Во да тра жи ко ри то ко јим ће по те ћи, и са мо ка да има ко ри то – во да по ста је ре ка.

Р. Г. П.: Да ли ствар но по сто ји то на се ље Еро зи ја, ода кле про фе сор Си пац од во ди 
Неј ру?
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Е. Х.: Да, Еро зи ја као на се ље по сто ји. Та ко га је на род и про звао, али по сто ји и на-
се ље Ја кља где је еро зи ја још из ра же ни ја, то је ста ри је на се ље бли зу гро бља Га зи лар. 
Од де тињ ства гле дам го ла ле ђа тог на се ља. Узео сам јед ну сли ку, а дру го име. Ипак, у 
мо јој ма шти, то ком пи са ња, Неј ри на ку ћа би ла је сме ште на од Га зи ла ра пре ма Пље вља-
ни ма, уз јед ну уску ули цу у чи јем дну тре шти му зи ка из ди вљих ба ро ва, где го ле не срећ-
ни це игра ју око шип ки че ка ју ћи да про ђе ноћ и да про ђе жи вот.

Р. Г. П.: Сам из бор жен ског ли ка као про та го ни сте ро ма на, са свим спе ци фич но сти-
ма, да ли се мо же, услов но ре че но, по ве за ти са два мо дер на срп ска ро ма на: Не чи ста крв 
Б. Станко ви ћа и Пе три јин ве нац Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа?

Е. Х.: Не. Не ма ве зе ни ка кве. Ми слим, има то ли ко жен ских ли ко ва. Мо ја Неј ра Бу-
га рин је то што је сте. Искре но, је дан по зна ти пе сник и пси хи ја тар ми је ре као да сам 
ро ма ном пре ва зи шао спо ме ну ти ро ман Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа и на дам се да је у 
пра ву. Што се жен ских ли ко ва ти че, мо рам и ово ре ћи. Пи шу ћи, по же лео сам да и сâм 
јед ног да на до би јем ком пли мент да сам пи сац ко ји по зна је же не. 

Р. Г. П.: При ча Неј ре је као „Кост без ме са“, ме ђу тим, за ни мљи во је би ло и пи са ње 
Рад ми ле Ло ти не ко ја је за кљу чи ла да је „при по вест као ту жна по све та пи шче вом род-
ном гра ду“.

Е. Х.: Је дан слој ро ма на је сте и сли ка Но вог Па за ра од Дру гог свет ског ра та до да-
на шњих да на, што би ре кли ана ли ти ча ри, с по себ ним ак цен том на пе ри од од 1990. 
го ди не, рат на вре ме на, ди вљи ка пи та ли зам, пљач ка шку при ва ти за ци ју, кри ми нал, 
дро гу, про сти ту ци ју, по ли тич ке спла чи не и лич не под ме та чи не... Ипак, ро ман Ако дуго 
гле даш у по нор ни сам пи сао за то што сам же лео да сли кам на се ље или град, не – же лео 
сам да сли кам чо ве ка, ту гу, суд би ну, лаж, љу бав и ра стан ке.

Р. Г. П.: Да ли Ваш ју нак, Ваш ма ли чо век, мо же да ме ња свет?

Е. Х.: Те шко је то пи та ње. Шта чо век мо же у окви ру оно га што му је да то? Ако поч-
нем да прет по ста вљам, бо јим се, за лу та ћу... Ми слим да је чо век као пти ца у ка ве зу. 
Пти ца мо же да ле ти уну тар ка ве за и она ми сли да има не ку во љу, а не ко ипак мо же да 
по не се ка вез где хо ће. Не ко мо же да ста ви пти цу у ка вез ка да хо ће и да је пу сти из 
ка ве за ка да хо ће. Ка ко је пти ци у ка ве зу, та ко је чо ве ку на овом све ту. Ја при чам о тој 
пти ци и о том чо ве ку, о том ка ве зу и о том све ту.

Р. Г. П.: По во дом Чуд не књи ге, ре кли сте, по ред оста лог и ово: „Ми пам ти мо чуд не 
ства ри, та ко да сам на пи сао чуд ну књи гу при ча ко ја је на не ки на чин и ау то би о граф ска, 
јер су ту углав ном ства ри ко је сам чуо, ви део, до жи вео, сре тао, нео бич не при че о мом 
жи во ту и о жи во ти ма мно гих љу ди.“ Да ли се за Чуд ну књи гу мо же ре ћи да је до мак си-
му ма крат ка про за ко ја је ујед но и фраг мен ти зо ва ни ро ман?

Е. Х.: Мо же, мо гао сам је пу сти ти у штам пу као ро ман. Не би фа ли ло, али не ћу да 
ла жем ни се бе ни дру ге. Пи сао сам те при че та ко да чи не ве нац при ча. Сва ка при ча је 
при ча за се бе, али оне мо гу игра ти ко ло на ва ша ру. Ни сам оп сед нут да уве ћа вам број 
ро ма на ни да уве ћа вам број при ча. Же лим да пи шем до бре књи ге. Ја, ко ји др жим је-
дро, тре ба да усме ра вам ча мац, а не да усме ра вам ве тар.
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Р. Г. П.: „О сва ком чо вје ку мо же да се ис при ча чуд на при ча“ – ре чи су ау то ра Чуд не 
књи ге. А књи зи сте до да ли и апа ра ту ру. А Пред го вор је тек на кон сед ме при че, а по сле 
По го во ра сле ди још 15. За чуд ност збир ке?

Е. Х.: Чуд но би би ло да об ја шња вам по сту пак Чуд не књи ге. Тру дим се да об ја сним 
се бе. Је сен је са мо јед ном го ди шње, а ја то ком це ле го ди не ми слим о ја бу ци. Овог 
про ле ћа ми слим о про ле ћу. Ка ко одо ле ти ле по та ма овог све та? Ја сам пе сник ко ји се 
бо ри са со бом у све ту о ко јем пе вам. Као она пти ца у ка ве зу ко ја пе ва о ка ве зу. Тек 
ка да иза ђем из овог све та, из овог ка ве за, зна ћу не што ви ше о све ту у ко јем сам жи вео 
и пе вао. Мно го је зам ки, а јед на од зам ки се ства ра кад пи сац по ку ша да об ја сни се бе.

Р. Г. П.: И те ме ра та и ње го ве тра ги ке око сни ца су не ко ли ких при ча („По вра так“, 
„На руџ би на“, „Це ду љи ца“, „Сим бол“)... „сва ка др жа ва тра жи жи во том да јој пла тиш, а 
смрт узи ма као бак шиш“. „За чим ће жа ли ти по след њи чо вјек“?

Е. Х.: Се ме тра ге ди је про су то је сву да око нас, а ра то ви за ли ва ју то се ме. Кр вљу га 
за ли ва ју. Да ли је икад на све ту би ло пе ри о да у ко јем љу ди ни су ра то ва ли? Има мно го 
пе сни ка ко ји пе ва ју про тив ра то ва, али и мно го пе сни ка ко ји при зи ва ју ра то ве. Че сто 
је пе сник не вин са у че сник. О то ме сам пе вао у књи зи Ли сто ви на во ди.

Р. Г. П.: Јед ном сте ре кли да Вас ни ко ни ка да ни је пи тао „о то ме ко је пи сце не ува-
жа ва те“. Ето, пи там Вас.

Е. Х.: Ако их и по ло шим књи га ма по ме нем, би ће то еле мен тар но ува жа ва ње. Углав-
ном, из бе га вам да го во рим ло ше о пи сци ма. Мно ги од пи са ца има ју вре ме на и во ље 
за ого ва ра ње. Ја бих имао вре ме на, али не мам во ље.

Р. Г. П.: Но ва збир ка пе са ма Бан гла деш: ма ни фест кван ту ми зма са сто ји се из два 
де ла, од по е ме „Бан гла деш“ и „Ма ни фе ста кван ту ми зма“. За што баш Бан гла деш? Због 
де це? Или пре на се ље но сти? Ка ко вам је би ло у Бан гла де шу?

Е. Х.: То је књи га о зе мљи. О же на ма. О сек су. О по љо при вре ди. О је зи ку. О че сти ца-
ма. О еле мен ти ма. За пра во, то ни је књи га. То је сме ша. Же не су на ше њи ве. Је зик је наш 
алат. Бан гла деш је др жа ва на ста ла из је зи ка. Ниг де као у Бан гла де шу му шкар ци ни су та ко 
пре да ни же на ма и зе мљи; и ниг де љу ди не ма ју та кво по ве ре ње у је зик. Пре во ди ти 
име на тих ре ка исто је као и чи та ти по е зи ју. Сва ки пе сник тре ба да пу ту је по Бан гла де шу 
и да ви ди ка ко се ра чва ју ре ке и ру кав ци. Да ви ди би фур ка ци ју, као кад стих иде у два 
сми сла. Пи шу ћи о Бан гла де шу, о че сти ца ма, са знао сам да је тач ка ве ћа од би ло ког кру га, 
јер се круг са сто ји од са др жа ја из ван се бе. Ви ше нас од ре ђу је оно што ни смо, не го оно 
што је смо, за то ваљ да и ло ги ка нај пре тра жи да не де фи ни ше мо шта по јам ни је не го 
шта је сте. Де фи ни ци ја шта по јам ни је ши ра је и об у хват ни ја од оно га шта по јам је сте.

Р. Г. П.: Ка же те: „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.“ За што, Ене се?

Е. Х.: Мо жда је то би ло тре нут но осе ћа ње. Са да не мам став. Га се се те же ље, али и 
пла ну. Све што је на Зе мљи ви дим као на кит, а тај на кит во лим гле да ти и пам ти ти.
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Р. Г. П.: О ис тој књи зи Дра га на Бо шко вић је за па зи ла да „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 је сте фраг мен тар-
ност.“ Да ли у спе ву има алу зи ја на гли не не пло че Епа о Гил га ме шу?

Е. Х.: Да. И Бан гла деш има два на ест пло ча, два на ест це ли на. Али пло че су се раз-
би ле и ја сам их на су мич но из ло жио. Бан гла деш је књи га ре пор та жа. Пу то ва ње. Пу то-
ва ње, са вла да ва ње те шко ћа на мо ру жи во та, сим бол пре о бра жа ја и сим бол тра га ња 
за ра јем, ово ка же Реч ник тра ди ци о нал них сим бо ла ко ји ме сво јим име ном збу њу је, 
као да сва ки сим бол ни је тра ди ци о на лан, јер са мо уста но вље ње не ког пој ма, па и 
сим бо ла, зна чи по че так би ло ка кве тра ди ци је. Ар го на у ти! Они пу ту ју. И вра ћа ју се. 
Оди сеј! Он пу ту је и вра ћа се. Гил га меш! И он пу ту је. Едип! Он је по ку шао да по бег не 
од се бе, али ње гов жи вот је јед но не у спе ло пу то ва ње. Ка да је пу то вао, су срео је свог 
оца. Где га је срео и убио? На рав но, на пу ту. Ко ли ко је тек Мел вил пу то вао! Ро бин сон 
Кру со, и он пу ту је. Се ти мо се Гу ли ве ро вих пу то ва ња. Се ти мо се По о вих Аван ту ра 
Гор до на Пи ма... или Код Хи пер бо ре ја ца. 

Р. Г. П.: Да ли је ово Ва ша де фи ни ци ја по е зи је ко ју сте јед ном из ре кли: „ако пре при чам 
про зу до би јем по е зи ју / ако пре при чам про зу до би јем опет по е зи ју“?

Е. Х.: Пре бих ре као да је то де фи ни ци ја пе сни ка, кон крет но де фи ни ци ја ме не као 
пе сни ка.

Р. Г. П.: Љу ди без гро бо ва је тре ћи по ре ду ро ман, и по оце ни Сла ђа не Илић нај бо љи 
ро ман у 2020. го ди ни, на гра ђен је Злат ним сун цо кре том. Ве ћи на ли ко ва из ро ма на су 
по сто ја ли, Ну ман Ну мић је ствар ни лик. Оби ла зи ли сте пра во су ђе, ар хи ве, па и по ли-
цај ца ко ји је био у по тра зи. (Зар он ни је де да те ни се ра Ла јо ви ћа?) Два де сет осам го ди на 
сте ра ди ли на књи зи.

Е. Х.: Дра го ми је што је Сла ђа то ре кла. И об ра до ван сам Злат ним сун цо кре том, 
јер сма трам да иза на гра де сто ји ком пе тен тан жи ри ко ји се не ба ви сми ца ли ца ма за 
ко је су се мно ги из вер зи ра ли, на ро чи то у по след њих де се так го ди на. Ве ћи на ли ко ва 
је су исто риј ске лич но сти, а на ро чи то је пу бли ци за ни мљив од мет ник. Да, то је про за 
ко ја је на ста ја ла два де сет осам го ди на. Ка ко ре кох, то је мо ја пра про за. Пр ва бе ле шка 
из ју ла 1992. го ди не ули ве на је у Љу де без гро бо ва. Раз гр тао сам ар хи ве, тра жио све-
до ке. Раз го ва рао с ак те ри ма тих до га ђа ја... И до шао сам до по да тка да је ин спек тор 
Пре лић де да те ни се ра Ду ша на Ла јо ви ћа, али ка да сам до шао до Пре ли ће ве адре се и 
те ле фо на – већ је био три го ди не у гро бу. Ипак, имао сам до ста из во ра и имао сам 
ма шту. Да нас, сре ћан сам јер сам ро ма ну дао ко ли ко сам мо гао. При ча жи ви у љу ди ма. 
Не ки су, чи ни ми се, по ку ша ли да са кри ју мој ро ман, али... 

Р. Г. П.: Да ли је ко смич ко или сун че во ја је ствар но па ло код ва ше тет ке у ба шту?

Е. Х.: Је сте. Пам тим и ту шљи ви цу где је уда рио ме те о рит. Био је мо жда тек не што 
ве ћи од ора хо ва пло да. То је сли ка де тињ ства ко ја је оста ла у пи сцу. То је фа сци на ци ја 
не бом. Као дар ко ји је пао у ме не, дар при по ве да ња. Ре чи су дар. Је зик је дар.

Р. Г. П.: Шта је Голд ба хо ва хи по те за? Не ре шен про блем, као зна ме ње у ро ма ну? Дав-
но сам чи та ла о нај ге ни јал ни јем ма те ма ти ча ру да на шњи це, пре де се так го ди на се још 
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по не што о ње му зна ло, а да нас? Гри го ри је Ја ко вље вич Пе рел ман ре шио је По ен ка ре о ву 
хи по те зу, али ми ли он до ла ра ни је узео.

Е. Х.: Голд ба хо ву хи по те зу ни ко ни је ни до ка зао ни опо врг нуо. Она је сте зна ме ње 
мог ро ма на и по ње ном де сном обо ду те че мо ја на ра ци ја. Пе рел ман је ре шио По ен-
ка ре о ву хи по те зу и за и ста ни је узео но вац. Мој ју нак Јан ко или Јан, ка ко га зо вем, 
по слао је пред лог за ре ше ње По ен ка ре о ве хи по те зе Сте кло вом ин сти ту ту где је ра дио 
Пе рел ман, али не тре ба са да пи сац да од ре ђу је исто риј ску исти ну. Пи сац не ка по ме ра 
гра ни це при по ве да ња.

Р. Г. П.: То је ујед но и књи га о књи жев но сти. Је дан део ро ма на је њој по све ћен. По ме-
ну ли сте не дав но ка ко сте, на при мер, јед ну ре че ни цу пре у зе ли од Мир ка Ко ва ча: „Да ли 
је ово на ша по след ња ка фа“, али и Цр њан ског...

Е. Х.: Ни сам пре у зео ре че ни цу не го је та ре че ни ца ма ли омаж при по ве да чу ко ји 
на сли чан на чин за вр ша ва јед ну при по вет ку о пен зи о ни са ном уд ба шу. Дру га ре че ни ца, 
ре че ни ца о псу ко ји је шко ло ван у Ен гле ској, на пи са на је као омаж Цр њан ском, у ње-
го вом рит му, с гла го лом на кра ју, с ње го вим за пе та ма.

Р. Г. П.: От куд при ча о Шу ма ри ца ма? Као да сте се за шти ти ли Ари сто те лом, да 
не ко не би пи тао шта ће му ту Шу ма ри це?

Е. Х.: При ча о Шу ма ри ца ма је ту у функ ци ји хо ра. Као код Со фо кла. Сви мно го го-
во ре о жр тва ма, а ја се на тај на чин ба вим и по том ци ма жр та ва. Шта је са по том ци ма? 
Шта је са по ро ди ца ма ко је су оста ле да се се ћа ју? Ари сто те лом се је сам за шти тио 
об ја снив ши по сту пак. Зна те, по не кад пи сац мо ра да до ско чи не у ким кри ти ча ри ма – а 
та квих има, зар не? – да не би они на пр ву лоп ту ре кли ка ко сам на ру шио ком по зи ци-
ју, по ја снио сам да је у пи та њу хор; се ти мо се ка ко нас је Ари сто тел учио да у мно гих 
дра ма ти ча ра хор у јед ној тра ге ди ји пе ва на окол но сти из дру ге тра ге ди је. 

Р. Г. П.: Је сти ли има ли на уму, док сте пи са ли Љу де без гро бо ва и лик Јо ве Ста ни-
са вље ви ћа Ча ру ге?

Е. Х.: Не. Ни сам гле дао тај филм ни ти сам чи тао књи гу. Имао сам на уму ствар ну 
лич ност из свог кра ја ко ја се од мет ну ла због љу ба ви. Но во сти су кре ну ле да ис тра жу ју 
са да по мом ро ма ну ко ји је то чо век био и же ле да раз го ва ра ју с ње го вим ро ђа ци ма 
и оче ви ци ма. Ја сам то већ ра дио, па не ка их, не ка ис тра жу ју без ме не. Имао сам и фо-
то гра фи ју од мет ни ка, али ни сам је ста вио на ко ри це ро ма на, јер лик у жи во ту и лик у 
књи жев но сти ипак ни су исто вет ни.

Р. Г. П.: Да ли су Љу ди без гро бо ва пр ви ро ман о Де спо тов цу, јер до ва шег ро ма на 
као да и ни је би ло мно го по ме на Де спо тов ца, осим код Дра го сла ва Ми хај ло ви ћа у Пе-
три ји ном вен цу? А на не ки на чин мо гу се по ре ди ти Пе три ја и Ба де ма.

Е. Х.: Ни сам си гу ран да Де спо тов ца има мно го у про зи. Мој Де спо то вац је ле па 
ва рош. У ње му има та ре че ни ца пре пу на стра ха – да се не го во ри о оно ме чи је се име 
ту не спо ми ње, а ко ји је не ке љу де оста вио без гро бо ва. Баш ме ин те ре су је ка ко ће 
љу ди у Де спо тов цу, у Тех нич кој шко ли, у ка фа на ма, у се лу Ја се но ву чи та ти мој ро ман 
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о љу ба ви, али то је и ро ман о књи жев но сти, о ма те ма ти ци, о оче ви ма и мај ка ма, о 
же на ма и књи га ма.

Р. Г. П.: По је ди ни кри ти ча ри мо гу се за пи та ти за што сте пи са ли и о Езо пу, а ово 
пи та ње мо гло би да гла си: пи са ли сте га у бол ни ци 2009. го ди не?

Е. Х.: Езо па сам ис тра жи вао по чет ком апри ла 2009. Да, баш у бол ни ци. Чи тао сам 
шта је Ано ним пи сао о фи ло зо фу Ксан ту и ње го вом ро бу Езо пу. И про на ђох да има мо 
не што за јед нич ко Езоп и ја. За го нет ке! Он је сми шљао за го нет ке у оно до ба ка да кра-
ље ви ни су ра то ва ли не го су је дан дру гом сла ли за го нет ке, па би те ри то ри ју из гу био 
онај ко ји би остао по ра жен. Езоп је про го во рио – тим по дат ком за вр ша вам од го вор 
на ово пи та ње.

Р. Г. П.: Да ли сво јим ро ма ни ма на не ки на чин про во ци ра те чи та о це?

Е. Х.: Да. На не ки на чин. Умет ност је ко му ни ка ци ја и про во ка ци ја, али ја же лим да 
по де лим са чи та о цем про во ка ци ју ко јом сам и сâм по так нут да при чам и пе вам. Мно-
го је ро ма на кроз ко је чи та лац про ђе, али га ро ман не на је жи. Не пи шем да бих на пи-
сао при чу ко ја се за бо ра вља. Же лим да ис при чам при чу ко ја обе ле жа ва и мој жи вот 
као и жи вот мог чи та о ца.

Р. Г. П.: По ре ди ли су вас с Арун да ти Рој, па са фан та сти ком Ми ло ва на Гли ши ћа, са 
Д. Ми хај ло ви ћем, Мар ке сом. По том је ре че но да Ваш је зик под се ћа на Ме шу Се ли мо ви ћа, 
итд.

Е. Х.: А ка ко би би ло да за не ко ли ко сто ти на го ди на или за хи ља ду го ди на не ко 
про чи та њих па их упо ре ди са мном? Тек то би по твр ди ло пр ва по ре ђе ња.

Р. Г. П.: О ча со пи су Сент ко ји од 2001. го ди не из ла зи у Но вом Па за ру, а из да вач је био 
Гра ђан ски фо рум, и књи жев ном веб-ча со пи су Ec ker mann ко ји су отво ре ни за све на ро де 
и је зи ке...

Е. Х.: По сле ра то ва, по сле ја да, по сле не из ве сно сти, мо сто ви су би ли по ру ше ни. 
Био сам млад и нео бру кан. Имао сам две књи ге сти хо ва, али сам био ре ла тив но не-
по знат. Не ка ко се у на шем дру штву пи са ца, за сто лом у ре сто ра ну Бре за, ро ди ла та 
те жња да фор ми ра мо ча со пис ко ји би био отво рен за све пра ве пи сце, а за тво рен за 
ди ле тан те. Тре ба ло је, та да, по но во ус по ста ви ти ве зе ме ђу пи сци ма и пре во ди о ци ма. 
За ме не је би ло зна чај но да се оку шам као млад уред ник. Био сам још сту дент, али 
ни сам мо гао да че кам. Ми слио сам да је сва ки дан про пу штен дан ако не ма мо ча со пис 
пред очи ма пи са ца. Да по ка же мо на шу есте ти ку. Но вац за пр ви број Сен та дао нам 
је мој отац. Пр ве адре се пи са ца, меј ло ве, кон так те дао ми је Ср ђан В. Те шин. Та да сам 
пра тио Се вер ни бун кер и Ки кинд ске но ви не. Из гу бим те кон так те, из бри шем, шта ли, и 
Те шин ми их опет по ша ље. По ла ко, с вре ме ном, упо знам љу де, и они ме не, стек ну 
по ла ко не ко по ве ре ње у ме не. Би ло је от по ра од по је ди на ца. Де си ло се и ово... Кад 
смо об ја ви ли пр ви број Сен та, у ње му ин тер вју с Ми хај лом Ми хај ло вим и мно ги до бри 
пи сци; јед ној да ми у Но вом Па за ру по ка жу ча со пис, она по гле да чла но ве ре дак ци је, 
пред на ро дом пљу не у ча со пис, за тво ри га и ба ци. Да ма је ина че про фе со ри ца књи-
жев но сти. Али, ни ка да због тог чи на ни сам за ме рио. Ми слим да сва ко има и до брих 
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осо би на, па и та да ма. По но сан сам што смо у Сен ту об ја ви ли ве ли ки број те мат ских 
бро је ва и што смо из др жа ли све ове го ди не да не пљу је мо љу де. До са да смо штам-
па ли пре ко шест сто ти на ау то ра. Сент има стра те ги ју да ни је ла ко ви дљив, тре ба 
до ћи до ње га. Ec ker mann се при род но на до ве зао као елек трон ски ча со пис. У ње му је 
до са да об ја вље но пре ко пет сто ти на ау то ра из це лог све та. Ec ker mann је ве о ма чи тан 
ме ђу пи сци ма ши ром Бал ка на. Ја са мо на во дим је дро, али у цео про је кат нај ви ше 
енер ги је ула жу уред ни ци ру бри ка: Урош Ри ста но вић, Ти ја на Ко при ви ца, Алек сан дар 
Но ва ко вић, Да ни је ла Јо ва но вић, Ми лан Ан ђел ко вић... Би ли су са на ма Ми лош К. Илић 
и Со ња Шљи вић. Ипак, нај ви ше вре ме на, сна ге и жи ва ца у овај про је кат ула же Бир се на 
Џан ко вић, та из у зет на осо ба ко ја је стр пље њем, упор но шћу и искре но шћу нај за слу-
жни ја за чи та ност Eckermannа, као и за то што је јед на ма ла тра ди ци ја већ про хо да ла.

Р. Г. П.: Шта са да ра ди те? Пи ше те Ен ци кло пе ди ју о ло по ви ма, или књи гу о епи де ми ји?

Е. Х.: Ен ци кло пе ди ју о ло по ви ма сам за по чео дав но. Ски ци рао. Но вем бра 2018. у 
Ско пљу ин тен зив но сам ра дио на њој, али сам је, не до вр ше ну, оста вио да се крч ка. 
Што се ти че књи ге о епи де ми ји – пра вим бе ле шке, крат ке ски це, цр там кон ту ру кон-
струк ци је... Тре нут но сре ђу јем пе сме. Про ве тра вам их у сво јој гла ви.

Р. Г. П.: Ва ше књи ге су пре ве де не на мно ге стра не је зи ке. Јед ном при ли ком сте ре кли: 
„Лак ше ми па да по раз не го страх да ћу из гу би ти три јумф.“

Е. Х.: Ве ро ват но сам био искрен ка да сам то ре као. Али са да, ако тре ба да бу дем 
искрен, при се ћам се да сам баш ја то ре као. Ли те ра ту ру до жи вља вам као по бе ду над 
со бом. Рад на је зи ку, на фор ми. Што се пре во ђе ња ти че, мо гу ре ћи, на овом је зи ку и 
на овом све ту има до брих књи га, али мно го је ви ше ло ших књи га. Ра ни је је би ла му ка 
ка да се осред ња де ла про гла се за ве ли ка, а да нас не ки ма ни ја ци хо ће сла ба де ла да 
пред ста ве као ве ли ка. То збу њу је мно ге, на ро чи то чи та о це. Или пи сце по чет ни ке. Али, 
књи жев на де по ни ја је мно го ши ро ка и она не жу ри да при ву че ди ле тан те.

Р. Г. П.: „За ве ли ку ли те ра ту ру по тре бан је ве ли ки рад у ве ли кој до ко ли ци.“ Ка кав је 
Но ви Па зар у ко ме жи ви те?

Е. Х.: Да је до бро ор га ни зо ван, био би то град ко ји је иде а лан за жи вот. Ипак, не-
здрав је ва здух, во де су пу не сме ћа, има мно го кри ми на ла, дро ге, ко руп ци је... са о бра-
ћај је ужа сан, гу жва је, град се пре тво рио у ко шни цу. Ипак, град има енер ги ју, има 
мно го мла дих љу ди, мо жда че тр де сет хи ља да љу ди ко ји су мла ђи од три де сет го ди на. 
У про се ку, то је нај мла ђи град у Евро пи. Има сту ден те из три де сет и две стра не др жа-
ве. Да кле, по сто ји не ка енер ги ја ко ју тре ба усме ра ва ти и чу ва ти.

Р. Г. П.: Ка ко до че ку је те сва ку сво ју но ву књи гу?

Е. Х.: То је за ме не ве ли ки трен – ка да угле дам сво ју књи гу из ме ђу ко ри ца, осе ћај је 
ин тен зи ван и тре пе рим; тај трен се мо же упо ре ди ти са тре ном кад угле дам тек ро ђе но 
де те. На пи сао сам не ке књи ге ко ји ма не бих ни шта ни до дао ни од у зео. Жи вео сам и 
пи сао. Мо жда не бих имао сна ге да по но во про жи вим жи вот ко ји сам жи вео, али во лео 
сам жи вот ко ји сам жи вео. Бог ми је дао све што сам по же лео, и мно го ви ше од то га.


