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ИМЕ

Алек сан дар Б. Ла ко вић

МЕ ДИ ТА ТИВ НО-ИРО НИЧ НО ПЕ ВА ЊЕ  
О НА МА

(Енес Ха ли ло вић: Се кво ја: па ра ле ле пи пед, Кул тур ни цен тар Но вог Са да,  
Но ви Сад, 2022)

Нај но ви ја, сед ма по ре ду књи га сти хо ва пе сни ка Ене са Ха ли ло вић, нео че ки ва ног 
на сло ва Се кво ја и још нео че ки ва ни јег под на сло ва па ра ле ле пи пед, бро ји укуп но пе де-
сет и де вет пе са ма сло бод ног сти ха, и кра ћих и ду жих. И не раз вр ста них у ци клу се, на 
шта нас је пе сник већ на ви као. 

Сто га је ну жно им пре си ју о Ха ли ло ви ће вој пе снич кој књи зи за по че ти о мо гу ћим 
спо ји во сти ма или су прот но сти ма (иа ко је очи гле дан кон траст) по ми ња них на сло ва и 
под на сло ва. Се кво ја је џи нов ско, по сто ја но и нео б у зда но ду го ве ко др во, спо соб но да 
се са мо стал но раз мно жа ва ми ли грам ским се ме ном уз по моћ сун ца. У по след ње вре-
ме, на жа лост, при ме њу је се и у дрв ној ин ду стри ји, углав ном је у пи та њу руч на и при-
ми тив на из ра да. Ка ко пе сник на во ди, у пи та њу је из ра да ин ди јан ских ка нуа, ков че га 
за укоп ко па ча зла та, чач ка ли ца, као и хар ти је за штам па ње књи га, на при мер, по зна-
тих књи жев ни ка и фи ло зо фа ег зи стен ци ја ли ста – Ка ми ја, Сар тра и Хај де ге ра, ко је ће 
се кво ја у ли ку па пи ра „над жи ве ти“, као што књи ге, уоп ште, над жи вља ва ју ау то ре. 

А па ра ле ле пи пед, као ма те ма тич ки по јам, пот пу но је за тво ре но и огра ни че но ге-
о ме триј ско те ло, ко је при па да при зма ма и са сто ји се од шест, че шће пра во у га о них 
стра ни ца (чи тај – ли ца), од ко јих су по две су прот не (јед не на спрам дру ге, по њих три) 
ап со лут но исте као ко пи је. Ре ђе, мо же би ти и ква дар од свих шест истих ква дра та 
(ли ца), па се свих шест стра ни ца (ли ца) не раз ли ку ју ме ђу соб но. Ме сто су где се, обич но, 
од ла жу или по хра њу ју од ре ђе не и по треб не и не по треб не ства ри, мо гу и успо ме не. 

За чет на, већ по ми ња на пе сма „Ег зи стен ци ја“ у пот пу но сти је по све ће на се кво ји, а 
ње на два за вр шна сти ха „ма ко ли ко окру же на мла дим и ста рим ста бли ма / сво је вр сте, 
јед на се кво ја ипак је уса мљен по јам“ ука зу ју на јед ну од за јед нич ких ва лен ци и спој-
ни ца на сло ва и под на сло ва ове књи ге. Дру га мо гућ ност уза јам но сти ова два пој ма 
мо же се прет по ста ви ти из Ха ли ло ви ће вог сти ха: „са се кво је на све стра не пру жа се 
од ли чан ви дик“ (пе сма „Ег зи стен ци ја“) и уз са зна ње о при пад но сти па ра ле ле пи пе да 
при змо ли ким ге о ме триј ским фи гу ра ма.

За ни мљив је и још је дан по да так – да се кво ја и па ра ле ле пи пед, ина че, ни су ни 
кључ не ре чи ове књи ге. Се кво је, осим у по чет ној пе сми у ко јој се по ми ње осам на ест 
пу та, у пре о ста лим пе сма ма у књи зи уоп ште не ма. А па ра ле ле пи пед се на ла зи са мо у 
под на сло ву књи ге, у сти хо ви ма га та ко ђе не ма. Пи та ње је, да кле, ко ли ко из дво јен 
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зна чењ ски слој ова два пој ма (се кво је и па ра ле ле пи пе да) има ју до ди ра, кон та ка та или 
ди ја ло га с оста лим пе сма ма у књи зи? И ка ква је њи хо ва бли скост?

Осим то га, и мо то књи ге – ци тат Ал фре да Бре ма ко ји го во ри да ће „мла ди кен гур“ 
ка да „осе ти опа сност, од мах до ју ри ти сил ним ско ко ви ма и без окле ва ња се на глав це 
ба ци ти у по лу о тво ре ну мај чи ну тор бу“, из ко је на кнад но „из ви ру је на по ље с бес крај-
но сме шним из ра зом за вид не си гур но сти“, ја сно асо ци ра на пи та ње угро же но сти и 
без бед но сти свих нас, да нас и ов де, а ве ро ват но и ра ни је. А што мо же би ти још јед на 
зна чењ ска ве за с на сло вом и под на сло вом књи ге, као и са са др жа јем. 

Као што је, по ми шље њу срп ске књи жев не кри ти ке, ма ње или ви ше већ по зна то, 
у ве ћи ни Ха ли ло ви ће вих пе са ма, уоп ште, све мо же би ти не по сре дан или по сре дан 
по вод за на ста нак пе сме. А то је све оно што се ви ди, чу је или прет по ста вља. Или је 
то са др жај пе сни ко вих сно ва и про ми шља ња. Или оно што се на ја ви про чи та. Или све 
оно че га се пе сник при се ти или уко ли ко са мо по ми сли на од ре ђен пред мет или по ја ву.

Ди ја па зон кон крет них ини ци ја то ра ње го вих сти хо ва за и ста је им пре си ван, али и 
зна чењ ски умре жен. До вољ но је са мо под се ти ти се не ко ли ко на сло ва пе са ма из нај-
но ви је Ха ли ло ви ће ве књи ге: „Спо ме ник“, „По нос“, „О бо ја ма“, „О но жу“, „Са мац“, „Пре-
дак“, „Лист“, „Па де те ле фон у ре ку“, „Оба ла“, „Вра на“, „Би о гра фи ја“, „Ју тро шње ве сти“.

Не ко ли ко пе са ма је ис про во ци ра но до жи вља јем по сто је ћег и упор ног кон тра ста, 
као што је, на при мер, у пе сми „Рам“ у ко јем „ни је дан и ни је ноћ (...) ни ле то ни зи ма 
(...) јер што је из ну тра, то је из ван (...) ту је мр тво на лик на жи во“. Још ду бљи и про же-
ти ји кон траст, чак и не то ле ран тан, ис кљу чив и при ну дан, чи та мо у пе сми „О бо ја ма“ 
по во дом сти хо ва не дав но упо ко је ног пе сни ка Зо ра на Пе ши ћа Сиг ме: „Цр но оста не 
Цр но. Бе ло оста не Бе ло. / А Си во, чим се ро ди, мо ра да се из ја сни – / хо ће ли по ста ти 
Цр но или Бе ло“. 

Мо тив стра ха је зна чај но при су тан у на шем вре ме ну и окру же њу, па је оче ки ван и 
оправ дан и у књи зи Се кво ја. На и ме, нај ду жа пе сма у књи зи „Си ре на хит не по мо ћи“ 
сво је вр стан је и зна лач ки из дво јен ка та лог по сто је ћих стра хо ва: од оштри це, од гуше-
ња, од но ћи, од на ро да, од бли зи не об да ни шта, од за вид ни ка, од ди вља ка, од реч ни-
ка, од пу то ва ња ави о ном, од елек трон ских пи са ма, од ла жне ср дач но сти, од за лу та лог 
мет ка, од ра ње ног ве пра, од бол ни це, од ра ди ја ци је и ка ма та, од зми је, од му зи ке, од 
то пло те, од не са ни це, од ла жних пе сни ка, од мо ра, од по то ну лих бро до ва, од про то ка 
вре ме на, од сли ка ра, од свих ко ји ма је пе сник учи нио до бро, од оно га за слу же ног и 
не за слу же ног, од уби це у ли ку по шта ра, од опе ре и хо ро ва, од ми ша, од епи го на и 
скри бо ма на, од пре ма ло или пре ви ше ре че ног, од смр ти, од стра ха... Га ле ри ју об ли ка 
стра хо ва до пу њу ју и сти хо ви из пе са ма „О но жу“ („ма ко ли ко туп, нож је до вољ но 
оштар (...) кад је чуо за нож, гр кљан се смр зао од стра ха“) и „Са мац“ („да бих са вла дао 
страх, мо рам се су о чи ти са стра хом“). 

Да на шњи тре ну так ап сур да, ха о са, оту ђе но сти, обез вре ђе но сти, при ви да и оп ште 
угро же но сти, по ред осе ћа ња стра ха до но си још је дан, ње му бли зак, по јам кра ја, смр-
ти, не стан ка и про ла зно сти. На при мер, у пе сми „Не што као по го вор“ где је пе сник 
из вр шио упе смље ну ре ка пи ту ла ци ју смр ти свет ских књи жев ни ка и му дра ца, као што 
су Хе ра клит, До сто јев ски, Го гољ, Хо ла нов, Ха ли на По швја тов ска, Бо ри слав Ра до вић, 
Тол стој и На зим Хик мет. И у пе сми „Те снац“ чи та мо нео че ки ва ну пред ста ву смр ти („низ 
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по ље ли си ца ју ри зе ца. / лов ци по ди жу пу шке (...) осе тих та да то вре ме: / од смр ти 
пре ма смр ти бе жа ти“), док пе сма „Играч ке“ до но си мор бид ну сли ку те шких по вре да 
и уби ста ва ко је су про у зро ко ва ле, „крај пу та“ оста вље не „играч ке (...) екс пло зи вом“ 
на пу ње не од стра не ита ли јан ских вој ни ка за вре ме Дру гог свет ског ра та. 

У са гла сју са већ по ми ња ним те ма ма (са стра хом и са смр ћу), као и у скла ду с на шим 
жи вот ним ста ни штем, што нам се пред ста вља као при вид ствар но сти, тре ба из дво-
ји ти, јед ну од бо љих, ди ја ло шку пе сму „Три плет“, сву у иш че ки ва њу не у мит не опа сно-
сти име на „трен“ ко ји „ра до вао се ти или дрх тао, / си гур но до ла зи“, ко ји „не пи та ни 
прет ке ни по том ке. / без ку ца ња ће отво ри ти вра та“. „Тај трен је пи та ње тре на. / ко 
га до жи ви пре по зна ће га.“ 

О та квом све ту та ме, без на ђа и је зе све до че и за вр шни сти хо ви пе сме „Гла ва и та-
ма“: „ду бо ка је гла ва. / још ду бља је та ма“, као и чи та ва пе сма „Та мо, они“, чи ји је на слов 
сим бол за де мон ско би ће зла, Не по ме ни ка ко ји се не сме по ми ња ти: „иа ко не ви дљи-
ви, они су као пси лу та ли це. // ако бе жиш, из гри зу те. / ако ста неш, и они ста ну. / ако их 
по ју риш, они бе же. // а ко су они? / не ћу ти ре ћи. / реч је та ко ја њих до зи ва. // не ка их 
та мо.“

Ве ћи на пе са ма књи ге Се кво ја је зна чај но иро нич но ин то ни ра на, анег дот ски и црно-
ху мор но, чак. Пре све га, то су пе сме „Оп шта исто ри ја по себ но сти“ („и би ре во лу ци ја. 
зба ци мо ма гар ца, / до ве де мо пса. / он ни је био чу вар на ше ку ће не го лу та ли ца. / још 
увек ла је мо јед ни на дру ге. / зба ци мо пса, до ве де мо зе ца. / он је стал но бе жао, / од 
нас на пра вио из бе гли це...“), „Чо век чи та огла се по сле ра та“, „2011“ („у џун гла ма цр ка-
ва ју древ ни је зи ци; / у епру ве та ма ра сту де ца / ко ја ће чи та ти Књи гу о џун гли“), „Ча со ви“, 
„По хва ла“. Пе сма „По хва ла“ је пе сни ко во емо тив но ви ђе ње уде са „Ти та ни ка“ и по себ но 
се оба зи ре на суд би ну де це у тој ка та стро фи („се дам сто пет се бич них кро чи ло је / на 
чам це за спа са ва ње, / али за пе де сет тро је де це ни су на шли ме сто“), као и на усуд 
умет ни ка, не са мо на „Ти та ни ку“ не го и сву да и увек: „ме ђу пре жи ве ли ма ни је би ло / 
ни јед ног умет ни ка (...) сва ки је сви рач сви рао / док во да ни је ушла у ви о ли ну, / а ду ша 
у гр ло.“

Већ по ми ња на и ту ма че на пе сма „Си ре на хит не по мо ћи“ илу стру је још је дан вид, 
и то зна ча јан обра зац, пе снич ког по ступ ка Ене са Ха ли ло ви ћа. На и ме, реч је о пе сни-
ко вом све о бу хват ном и ду го трај ном тра га њу и ис пи ти ва њу по чет ног пој ма пе сме, 
ко ји смо уо чи ли у књи зи Зи до ви. Реч је, да кле, о из у зет ној по све ће но сти овог ау то ра 
свом ин спи ра тив ном по тен ци ја лу. Реч је и о пре и спи ти ва њу и пе сни ка и ње го вог зна-
ња, али и пре и спи ти ва ња ка та ло шких и ен ци кло пе диј ских исти на и са зна ња, ко је је 
он опе смо тво рио, ни кад не за бо ра вља ју ћи оно што мо же мо на сло ви ти ба шти ном, 
пре да њем, тра ди ци јом, а што је и да ље део нас.

У не ким од дру гих ду жих пе са ма уо ча ва се по вре ме но још јед на осо бе ност пе снич-
ког по ступ ка, а то је спо соб ност да се по че так пе сме очу ди, учи ни не ствар ним и нео бич-
ним, над ре ал ним и нео че ки ва ним, а што омо гу ћа ва ве шта упо тре ба асо ци ја ци ја, сен-
тен ци и ме ди та ци ја. Та кав нас по сту пак асо ци ра и на прет ход ну про зну Ха ли ло ви ћеву 
Чуд ну књи гу, ко ју чи не крат ке, за не о би че не и за чуд не при че и цр ти це. 

У кра ћим пе сма ма пе сник Ха ли ло вић, углав ном, упо тре бља ва игри во-ме ди та тив-
не сти хо ве, уз то и ефект не и са не дво сми сле ном на ка ном, све до че ћи је дан тре ну так, 
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ко ји је ви ше од то га. При ме ри су пе сма-дво стих „На ду тост“: „Де мо крит је учио од 
Ле у ки па: / за то га ниг де не по ми ње“ и пе сма-постскрип тум „П. С.“: „би ла два / исто ми-
шље ни ка. / пр ви је по сум њао / у дру гог. / дру ги / је по сум њао / у се бе. / тај дру ги, / то 
сам ја.“

И на кра ју, ути сак ту ма ча је сте да Ха ли ло ви ће ва пе снич ка књи га Се кво ја пред ста-
вља иро нич но-ми са о но пе ва ње о сви ма, па и о на ма, ту ђом во љом за ро бље ним у 
не ком од до су ђе них нам ка ве за и па ра ле ле пи пе да, ко ји спре ча ва ју угро же ног и за-
стра ше ног по је дин ца да се пе ње уз се кво ју, као и да из ме ни свој по ло жај у дру штву 
ап сур да и при ви да. 


