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Но ва, два на е ста по ре ду књи га, а осма пе снич ка збир ка Не на да Јо ва но -
ви ћа низ је ком плек сних, суп тил них и ра зно ли ких тек сто ва. Ова збир -
ка од ше зде се так пе са ма, иза шла на кон сед мо го ди шње па у зе, пред ста вља
јед но од нај бо љих књи жев них на сло ва об ја вље них про шле го ди не. Рет -
ко ко ји до ма ћи аутор успе ва да ру ку је та ко ве ли ким бро јем ра зно род -
них мо ти ва, од опи са не дав них де ша ва ња у Егип ту и Ли ба ну, пре ко
по и гра ва ња са ме та фи зич ким и лич ним те ма ма, до уво ђе ња ли ко ва из
поп кул ту ре. А сва ки од да тих мо ти ва оства ре ни су емо тив но увер љи -
во, али исто вре ме но и лу дич ки сло бод но, из не на ђу ју ће пре ци зно, та -
ко си гур ном и не на ме тљи вом пе снич ком ло ги ком да се на мо мен те
чи ни као да је не у хва тљи ва. Ути ску спа ја ња дис па рат ног до при но се и
име на Ви је Сел минс, са јед не стра не (аме рич ке умет ни це ле тон ског
по ре кла, чи ја је ап стракт но-фо то ре а ли стич ка сли ка на на слов ној ко ри -
ци) и че ти ри ку бан ске ди ве рум бе, са дру ге: и са ма књи га по чи ва на
две ра зно род не по е тич ке и стил ске осно ве.

Јо ва но вић у овој књи зи на ста вља да раз ра ђу је из раз ка рак те ри сти чан
за збир ке об ја вље не у про шлој де це ни ји. Иако се и да ље ви ди да је аутор
Дел фи на исти као и аутор збир ки Фре зно или Иг њаt, об ја вље них још де -
ве де се тих го ди на, уоча ва се и бит на раз ли ка из ме ђу ње го вих ра них и
ско ра шњих тек сто ва. Оно што се обич но на зи ва зре ло шћу ов де се мо же
пре по зна ти и као ре зул тат пе сни ко вог ба вље ња дру гим књи жев ним ро -
до ви ма, про зом и дра мом. Пре по зна тљи ва Јо ва но ви ће ва је зич ка лу дич -
ка во жња, са свим на тра гу над ре а ли стич ког и неоaвангардног ху мо ра –
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то бр зо ни за ње је зич ких асо ци ја ци ја про же то аутен тич ним ли ри змом
– ус по ри ла је у ка сни јим пе снич ким књи га ма у освр та ње и опре зност.
Ре зул тат је, са да, уче ста ла, а ра ни је не при сут на, на кнад на тек сту ал на
де ком по зи ци ја пе снич ке сли ке, че сто спо је на чак и са до след ним раз -
ви ја њем де скрип ци је, или ли не ар ним од мо та ва њем те ме уме сто ра ни -
јег лу дич ког об и гра ва ња око ње, или, чак, ње ног ци нич ног на пу шта ња.

Оно што је не ти пич но за ра ни је Јо ва но ви ће ве књи ге, иако у њи ма
по сто ји као тен ден ци ја, је сте екс пли цит на по де ла збир ке на де ло ве. И
ра ни је при сут но гру пи са ње те мат ски срод них пе са ма са да је пре ра сло
у фор ми ра ње за себ них про сто ра, ко ји се ипак не мо гу на зва ти ци клу -
си ма. Уну тар њих је и да ље нај ва жни је са мо кре та ње те ма и на гла са ка.
Про цес по ступ не гра да ци је од ре ђе ног то ка јед на ко је би тан ко ли ко и
ње го ва кул ми на ци ја или рас та ка ње. Та ко, у пр вом де лу збир ке, мо тив
пре ли ва ња јед не бо је у дру гу – ко јим за по чи ње увод на пе сма –по ступ -
но пре ла зи у мо тив про ме не, да би се пре ко ње га уве ла ка те го ри ја вре -
ме на, а од мах за њом и те ме од но са у дру штву („Та мо”, „Ба сна”, „Из
јед ног нај бо љег све та у дру ги”, „Но вац”), ме ста пе сни ка и по е зи је („По
за слу зи”, „Ша ла мун”), ком пе ти ци је („Ку пе”), ко је су да те у ди рект ни -
јим, ја сно кри тич ким пе сма ма. До бар при мер ком по зи ци је у ко јој су
слич ни мо ти ви уве де ни на да ле ко сло бод ни ји на чин је сте „Па триа”,
ина че јед на од нај бо љих пе са ма у књи зи („Број из над ула за је бук нуо и
до ру чак / по си вео као зо ра. / По со лио сам га су за ма мењ ше ви ка...”). Чи -
тав уве де ни кон текст не ста је у по след њој пе сми пр вог де ла, и то ма гич -
ним ума њи ва њем гла ва ста нов ни ка сим бо лич ног гра да (уз на бра ја ње
ко је пре ра ста у бор хе сов ски по пис за ни ма ња) и ху мор но-лу дич ком ’ду -
плом вот ком’  ко ју уме сто ре ше ња ис пи ја гра до на чел ник („При пад ник
на ро да Шу ар”).

По сту пак у по ме ну том при ме ру омо гу ћа ва, у ства ри, но ви по че так,
крат ко дис тан ци ра ње од ди рект ни јег те ма ти зо ва ња дру штве них од но -
са, пи са ња или љу ба ви, ко је ће пра ти ти њи хо во дру га чи је по на вља ње.
Иако су мно ги од већ уве де них мо ти ва на не ки на чин при сут ни и у
дру гом одељ ку, ипак би се пе сме ко је га чи не ја сно мо гле на зва ти пу -
то пи сним. Док је у пе сма ма пр вог одељ ка, ко је су ма хом кри тич ке, те -
ма оно што по ве зу је пе снич ке сли ке и је зич ку игру уну тар сва ког
тек ста чи не ћи од ње га це ли ну, пе сме дру гог одељ ка по чи ва ју на при -
зо ру као цен трал ној и об је ди њу ју ћој тач ки. Та ко, ако  не ке од ’кри тич -
ких’ пе са ма мо же мо чи та ти као про ду же ни ко мен тар, ја сан упр кос
гра ња њу лу дич ких ру ка ва ца, ве ћи ну ’пу то пи сних’ мо гли би смо схва ти -
ти као про ши ре ну де скрип ци ју. Ипак, са ма чи ње ни ца да нај ве ћи број
пе са ма го во ри о при зо ри ма из тур бу лент ног Егип та  или Ли ба на и да
су пред мет оста лих не ки од ве ли ких, пре ви ру ћих гра до ва За па да (Њу -
јорк, Бер лин, Па риз) ука зу је на то да се те ма ти ка и тон из увод них тек -
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сто ва на ста вља ју и у они ма ко ји сле де. Та ко се и при опи си ва њу Бе о -
гра да („Мој ро ден град”) или Ха ва не („Раз у ме ва ње”) иро нич но не ги ра
би ло ка ква мо гућ ност из ла ска из са вре ме но сти, по вра так ’ко ре ни ма’,
де тињ ству или аутен тич ни су срет са фи гу ром дру гог.

Кроз је зик сли чан оном у пр ва два одељ ка, у пе сма ма тре ћег про пу -
ште на је те ма бра ка као од но са са дру гим. Као и у прет ход ним тек сто -
ви ма, и ов де је у цен тру од ре ђе на ми сао или си ту а ци ја ко ја га
струк ту ри ра. Тон у њи ма је не што там ни ји, а је зич ка игра све де ни ја, јер
се у не ко ли ко на вра та суд би на љу ба ви пре пли ће са сми слом и сна гом
по е зи је. У пе сми „Ке ни ја и Ко лум би ја” у овом одељ ку на ла зи мо и од ре -
ђе ње на сло ва збир ке: дел фи ни се ту от кри ва ју као, пре све га, жи во ти ње
ко је ко му ни ци ра ју без ре чи („Зар смо / уоп ште мо ра ли да при ча мо о /
тим жи во ти ња ма и тим зе мља ма, / ти и ја, ко ји смо – јед ном, у љу ба ви –
/ ко му ни ци ра ли као дел фи ни, не мо?”). Не пред ста вља ју ли и пе сме Не -
на да Јо ва но ви ћа – а на ро чи то ње го ва ра на ли ри ка – жи ве је зич ке бе лут -
ке ко ји упра во ’го во ре без ре чи’, тј. сло бод но иси ја ва ју зна че ња без че шћег
по се за ња за уоби ча је ном ре фе рен ци јал но шћу сва ко днев ног је зи ка?

Иако су те ме по след њег, че твр тог одељ ка ра зно ли ке, мо гло би се ре -
ћи да је нај че шћа си ту а ци ја Дел фи на, у ства ри, при зе мље ње у је зик ка -
пи та ли змом гло ба ли зо ва ног све та. Иако је то, чи ни се, и ауто ро ва, а не
са мо чи та лач ка пер спек ти ва на ста ла ап стра хо ва њем из по је ди нач них
тек сто ва, са вре ме ност је у збир ци ипак увек пре ло мље на кроз пер спек -
ти ву на гла ше но ин ди ви ду ал них до жи вља ја и ис ку ста ва, да та је зи ком
лич них асо ци ја ци ја и не пред ста вља оп те ре ће ње, већ са мо да је те мат ско
је дин ство естет ском ути ску. Оно што по ве зу је оп ште и по је ди нач но
упра во је рад  је зи ка / рад у је зи ку, то ли ко ви дљив и при су тан да се не -
рет ко и сам на ме ће као те ма. Но ва књи га Не на да Јо ва но ви ћа успе ва,
та ко, да у се би сје ди ни три ства ри: ис пи си ва ње ис ку ства све та исто -
вре ме но је са са мо от кри ва њем ауто ном не ло ги ке је зи ка, али и ис пи си -
ва њем јед не лич не исто ри је.
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