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ИМЕ

Вла дан Бај че та

СЛУ ШАЈ СТА РИ ЈЕ
(Енес Ха ли ло вић: Се кво ја, Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Но ви Сад, 2022)

Нај но ви ја збир ка пје са ма Ене са Ха ли ло ви ћа при па да оним књи га ма по е зи је ко је 
чи та о цу од мах иза зо ву осје ћа ње да је иза брао пра ви на слов. Од пр вих сти хо ва („са мо 
се кво ја има ожиљ ке од гро мо ва, али то не / ства ра у њој гор дост“) те че по е зи ја пи са-
на си гур ном ру ком, ква ли та тив но уса гла ше на, с осци ла ци ја ма са мо из над ви со ко 
по ста вље ног стан дар да. У по ре ђе њу с пре те жним ди је лом са вре ме не до ма ће пје снич-
ке про дук ци је, гдје и до бро на мјер но око у мно гим збир ка ма че сто уза луд тра га за 
по не ким успје лим сти хом, у Се кво ји ће пак и оштар кри тич ки по глед при лич но без у-
спје шно ло ви ти сла ба мје ста. И ка да ми је ња то на ли тет, а опет оста је у свом по ет ском 
ре ги стру, Ха ли ло вић др жи јед ну по сто ја ну звуч ну рас кош, исту та кву ми са о ну раз го-
вјет ност и, што је нај ва жни је, ви со ку мје ру умјет нич ке осо бе но сти свог пје снич ког 
гла са. Нај ра зно вр сни ји при сту пи ко ји ма пје сник до ла зи до пје сме, од ме ди та ци ја над 
би о граф ским нео бич но сти ма, пре ко ау то по е тич ких ре флек си ја, до ап стракт не ми са-
о не упи та но сти, јед на ко су функ ци о нал ни у Ха ли ло ви ће вим сти хо ви ма и то је оно што 
ову књи гу у пр вом ре ду чи ни ван ред но успје лом.

Пр ва пје сма под на сло вом „Ег зи стен ци ја“ ин то ни ра по ет ску ат мос фе ру збир ке: у 
њој се спе ци фич но тран сфор ми са на мел ви лов ска фа сци на ци ја огром но шћу жи вог 
сви је та, ко ји да ле ко на ди ла зи чо вје ко ве ди мен зи је, се ли из жи во тињ ског у биљ ни 
уни вер зум. Ишма и ло ва ме та фи зич ка по тре се ност пред га ло ни ма кр ви ко ја ис ти че из 
пре сје че не аор те мор ске не ма ни про мет ну ла се у Ха ли ло ви ће вом пје снич ком ми кро-
ко смо су у фи ло зоф ску за гле да ност ка др ве ту-џи ну, пред чи јом ви си ном, оби мом, 
ду го вјеч но шћу и свим оста лим па ра ме три ма с ко ји ма је чо вјек са мје рен, мо же да се 
за ни је ми, или за пје ва. Ха ли ло вић ра ди по то ње и из ме ђу оста лог ка же: „за пре ми на 
нај ве ће се кво је до вољ на је за из ра ду / де вет ми ли јар ди чач ка ли ца. за што еко но ми сти 
/ сма тра ју да де вет ми ли јар ди чач ка ли ца ври је ди ви ше / од јед не се кво је?“; за тим: „са 
се кво је на све стра не пру жа се од ли чан ви дик, али / се кво ја има јед но око ма ње од 
Ки кло па“; или: „да ли дан се кво је мо же ста ти у 24 са та?“ и то ме слич но на за да ту те му 
и све та ко у вир ту о зном над и гра ва њу са мог се бе. И би зар на на у ка и ми то ло шке ре-
ми ни сцен ци је, еру ди ци ја и фи ло зоф ско-по ет ска за пи та ност, све се то под јед на ко 
до бро пред чи та о че вим очи ма про ме ће у лир ски ква ли тет, ка ко у овој, у из вје сном 
сми слу про грам ској пје сми, та ко и у остат ку збир ке.

Би ло да пи ше сло бод ним сти хом, што је пре те жан об лик Ха ли ло ви ће вих пје са ма, 
или да им при да је из вје сну вер си фи ка циј ску стро го ћу, пје сник с под јед на ким успје хом 
са вла да ва сво ју по ет ску ма те ри ју. Из пје сме „Рам“, кроз чи ју ап стракт ну ре флек си ју 
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про ви ја ва ју гу сти лир ски па ра док си, од је ку је ме ло ди ја ко ја ево ци ра Јо си фа Брод ског 
у пре во ду Сте ва на Ра ич ко ви ћа: „што је уну тра, то је из ван: / без вод но, а ни је су во, / 
бе звуч но, а ни је глу во. // у ра му ни сло ва ни бро ја ни је дин ке ни ро ја. / у ра му ни ске-
лет ни тки во, / јер ту је мр тво на лик на жи во.“ Ха ли ло вић не по се же за ве за ним сти хом 
тек да би унио од ре ђе ну ди на ми ку у ком по зи ци ју збир ке, или про сто умјет нич ке игре 
ра ди. Ње му ри ма, ме тар и стро фа слу же да про из ве де спе ци фи чан ме та ме трич ки 
ефе кат и при зо ве, ка да му је то по треб но, ехо ста рих мај сто ра у са звуч је хар мо ни је 
ко ју ком по ну је. Та ко ће се у пје сми „Играч ке“, по све ће ној ита ли јан ским за во је ва чи ма 
за те че ним на на шим стра на ма, из склад них тер ци на за чу ти „је зик Пе трар ке“, ко јим су 
ти сол да ти го во ри ли: „Кад сти го ше, пло ви ном ве ка, / вој ни ци, чи сти, рас пе ва ни, дра-
ги, / пе кли су ри бе по ред на ших ре ка, // на ше ри бе, а по не кад и жа бе, / у сва ком ча су 
љу ба зни и бла ги / штип ка ли су цу ри це и ба бе; // ве се ља ци, ода ни ви о ли ни, / чи та ли 
со не те Ми ке лан ђе ла, / пра ти ли их Вер ди и Па га ни ни“.

У раз у ђе ном рит му Се кво је, ко ју ка рак те ри ше оп шти тон Ха ли ло ви ће вог за но сног 
лир ског при по ви је да ња, про на ла зе се и не ко ли ке из у зет не по ет ске ми ни ја ту ре, као 
ефект не син ко пе основ ном, при лич но ујед на че ном то ку пје ва ња. То су углав ном сли-
ке људ ске про ла зно сти, од но сно тра ги ке чо вје ко вог по сто ја ња, ко ји ма пје сник не 
да је го то во ни ка кву је зич ку над град њу, већ их оста вља са ме се би до вољ не као свје-
до че ње јед не спо зна је, или као вр сту су ви шне пе сме, ако се још јед ном при сје ти мо 
Ра ич ко ви ћа. Ево их ци је ле: „др ве на клу па / по ред др ве ног сто ла. // ни ко на њој. / ни шта 
на ње му“ („Пеј заж“); „нек ми се ја ви / рат ни вој ни ин ва лид / ко ји ко ри сти де сну ци пе-
лу / број 43, / ра ди за јед нич ке ку по ви не“ („Чо век чи та огла се по сле ра та“). Је дан од 
зна ко ва по у зда но сти Ха ли ло ви ће вог пје снич ког гла са ко ји ни кад не из не вје ри упра-
во је спо соб ност да се ова ко пре ци зно по де си ја чи на по ет ског оне о би ча ва ња: по не кад 
је по тре бан огро ман на пор да се на пи ше пје сма, да се сла жу сло је ви сми сло ва је дан 
у дру ги, или да се ври јед но ци је ди зна че ње из су ве дре но ви не ствар но сти, а не ка да 
пје сма већ по сто ји, са мо што још уви јек ни је то док се пје сник не за де си по ред ње.

Ха ли ло вић је ово га и те ка ко свје стан и за то у Се кво ји кор пус нај у сред сре ђе ни је 
ис пи са них, и по нај бо љих пје са ма у збир ци, при па да кру гу оних ау то по е тич ких. Уне-
ко ли ко кон вен ци о нал ну, ма да сва ка ко ефект ну „Умјет ност удва ра ња“, у ко јој је пје-
снич ки по зив увр штен у ра зно ли кост љу бав них ига ра у при ро ди, пра ти ур не бе сни 
ау то по е тич ки ске р цо „Тра ва и дим“. Лир ски си же о јед ној ори ги нал но из ве де ној осве-
ти ком ши ји апо те ка ру, ко ме је за не ку па кост уз вра тио уба цив ши му кри шом пра се у 
дво ри ште (ра чу на ју ћи на му сли ман ски та бу ве зан уз ту жи во ти њу), пје сник за вр ша ва 
за кључ ком о тој сво јој дав ној сви ња ри ји: „ово сам ре као због ово га што ћу ре ћи. / сва-
ка зло ба ли чи на злоб ни ка. / као што пе сма ли чи на пе сни ка“. Ко ли ко са мо ау то и ро-
ни је у овим сти хо ви ма и у чи та вој пје сми ко ју они за кљу чу ју; а опет, ко ли ко ве дри не, 
ко ли ко спрем но сти да се у јед ној про ши ре ној ме та фо ри, ра за ра ју ће и су ве ре но 
подсмје шљи вој на соп стве ни ра чун, пре до чи сли ка вла сти тог пар ти ци пи ра ња у срп-
ској књи жев но сти из свог но во па зар ског ви ла је та. Ха ли ло ви ће ва бес ком про ми сност 
рав на је и у овом слу ча ју са мо бес пре кор но сти из вед бе, у ко ју ра до зна лом чи та о цу 
оста вља мо да се сам увје ри.



97

Ме ђу тим, Ха ли ло вић не би био пје сник ка кав је сте да овим ве се лим так то ви ма не 
при до да ска лу то плог по ет ског сен ти мен та кроз при зва не по ро дич не успо ме не, из 
ко јих му до ла зе да ле ки под сти ца ји за нај пле ме ни ти ја (умјет нич ка) дје ла. Опи су ју ћи 
си ро ти њу сво јих гор штач ких пре да ка с Пе ште ре или Го ли је, Ха ли ло вић је дао је дан 
не за бо рав ни ау то по е тич ки ме да љон, ко ји сја ји нај чи сти јом свје тло шћу по е зи је: „гор-
шта ци мо ји, / обу кли шта су има ли и кре ну ли у град / да се ба ка сли ка за лич ну кар ту; 
// скром на, већ бо ле сна ста ри ца, / има ла је де сет по ро ђа ја иза се бе, / али ни шта од 
ко зме ти ке; // уз дах ну ла; // остру жи пр сти ма цр но са ти га ња / и на ма жи обр ве, не ка 
си ја ју, ре че де да; // ро ђен сам не ку го ди ну ка сни је, / а тај пре при ча ни до га ђај до бих 
као на след ство: // би ти пе сник; / да ти ле по ти све што не маш“ („Пр же ње“). Ма ти ја 
Бећ ко вић је јед ном при ли ком ре као за сво је пје сни штво да у ње му с ри је чи ма ра ди 
исто што и ње го ва ба ба са фе де ри ма, шра фо ви ма и оста лим не по треб ним дран гу-
ли ја ма ко је вје чи то са ку пља и пред не по вјер љи вим уку ћа ни ма, ка да за тре ба, по бје-
до но сно ва ди из џе по ва. Ха ли ло вић је до био не што дру га чи ји, а опет сли чан на ук од 
сво је ба ке и ње го ва је по е зи ја опо ро, ко ли ко и тач но, опи са на сли ком муч ног тру да 
да се од то ли ко ис по шће ног сви је та из гре бе, као оно цр но са ти га ња, зрн це пје снич ке 
ље по те.

Се кво ја је књи га ко ја ће сво јим бо гат ством раз ли чи тим чи та о ци ма да ти раз ли чи те 
ства ри. У њој ће ви ше пје са ма би ти про гла ша ва но фа во ри том, у за ви сно сти од то га 
ко и ка ко збир ку бу де чи тао. Овом чи та о цу пје сма „Оба ла“ оста ће као нај ја чи ути сак 
не са мо Се кво је и не са мо Ха ли ло ви ће вог пје сни штва и не са мо са вре ме не по е зи је... 
То је тре ну так ка да пје сник до сег не нај ви шу сте пе ни цу свог лир ског ус пи ња ња ка 
тај ни ства ра ња, а из ње го вог гла са се не чу је ни шта до бла го сти, за хвал но сти, сти ша-
ног хим нич ног то на упу ће ног сви је ту, у ко јем ипак по сто ји не ка кав по ре дак, а за чо-
вје ка не ка ква на да: „Зеф, ка то лик, Ал ба нац. Ста рац мла дог осми је ха. / глас му би ја ше 
хра пав и тих као и сва ко ме / ко зе мљу об ра ђу је. ако идеш из Ба ра пре ма Ул ци њу, / са 
де сне стра не, бли зу мо ра, ње го ва је ба шта. / на де се так ари. про кр чио тр ње и ма ки ју, 
укло нио / змиј ска ле гла, за пра шио ро је ве ко ма ра ца. / да нас, то је пеј заж за гле дан у 
мо ре: ста бла су / под ко нац за са ђе на и бри жно око па на – као / да су из ме ђу два ока 
из ра сла. а ис под – / сти је на ко ју мо ре ли же. из но ва, гле дам ту ба шту – / од ма рам се 
вре ме ном што је би ло. / слу шам та ла се – ума рам се вре ме ном што ће би ти. / ту, из над 
ку ће, бре скве ра сту пле ме ни тог со ка / и ман да ри не од ко јих се бо ле сти скри ва ју, а 
дуж огра де гро жђе, цр но и би је ло, / ло зе су јед на кроз дру гу сра сле као пле те ни це. / 
под ку ћом, на ран џе ну де плод тан ке ко ре, / а без и јед не шпи це, и ки ви – пру жио се 
пре ма те ра си, / а пло до ви му сто је у зра ку и њи шу се / на вје тру мор ском. / ту су и ли-
му но ва ста бла, на њи ма пло до ви / по но сни као зви је зде. и му дре смо кве / што свје тло 
у ли јек пре тва ра ју. и че ти ри ма сли не, / на ли ти ци, тре пе ре и до шап та ва ју се. по ред / 
ба ште и пу те љак / ко јим сам та ко че сто про ла зио. уђи, убе ри не што, / го во рио је, а ја 
сам од би јао, нећ као се / он би он да на брао во ће, и пру жао ми. / Зеф, ста рац мла дог 
осми је ха. / око па вао, за ли вао, и от пло вио. на дру гу оба лу.“ Ова ода бла го род но сти, 
чо вје ко ве и при ро ди не у са ве зу, до стој на је оно га што опи су је: пје сник ју је на ста вио 
у сво јим пле ме ни тим сти хо ви ма. 
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То је та ко јер је Ха ли ло вић до бро ди је те срп ске по е зи је: он слу ша ста ри је од ко јих 
уви јек има че га па мет ног да се чу је, па за то та ко ла ко и та ко че сто до ла зи до пре до-
че них ре зул та та. Би ло да је ри јеч о се кво ји, ба ки или стар цу Зе фу, он је стал но у тај ном 
до слу ху са би ћи ма ко ја зна ју шта је (ду го)вјеч ност, па се то зна ње оту да и пре ли ло као 
ста ро ви но у ње го ве сти хо ве. За то и не ма ни ка кве сум ње да је ри јеч о по е зи ји ко ја ће 
и са ма чи та лач ки до жи вје ти ду бо ку ста рост.


