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НАД РА СТА ЊЕ ПО Е ТИ КЕ
(Не над Јо ва но вић: Дел фи ни, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 

Кра ље во, 2014)

У ра ној пе сми „Ло ква њи“ из збир ке XIX, Не над Јо ва но вић ка же: „По гле дај те / у ша-
ре на те пи ху: ред / се пре по зна је по то ме / што је из ње га не мо гу ће иза ћи. / На су прот 
ша ра ма су ула зне и из ла зне / ра не. Ло ква њи се сил но за ба вља ју.“ За ба ва, ве дри на, 
вр ца вост ду ха, је зич ке игре, не пред ви дљи ве сли ке, то су осо би не ко ји ма се по е зи ја 
Не на да Јо ва но ви ћа од ли ку је од ра них збир ки до да нас. Ме ђу тим, ту је исто вре ме но 
и по тре ба да се по е зи јом осми сли свет. Ка ко на ве де ни сти хо ви го то во про грам ски 
пред ла жу, то пре о сми шља ва ње ни је у по рет ку, ко ји је не при ја тан, стра шни ји и без-
над ни ји од ха о са, већ у из не над ним осве тље њи ма, сво је вр сној агре сив но сти пре ма 
оно ме што се пред ста вља, што се осми шља ва. Она не мо же би ти но ви ред, по што је 
упра во ред не што за тво ре но, лаж, клоп ка. Исто вре ме но не мо же би ти ни ха ос, јер је 
ха ос бе сми слен. У том су ко бу из ме ђу осми шља ва ња све та и из бе га ва ња ко нач но сти, 
тран спа рент но сти, ле жи сва му ка мо дер не по е зи је. Пе сник мо ра на пра ви ти ис ко рак, 
али тај ис ко рак у исти мах мо ра би ти не пред ви дљив, не до вр шен. Осми шља ва ње све та 
мо ра би ти са мо на го ве ште но.

Раз вој Јо ва но ви ће ве по е зи је од ра них књи га до нај но ви је мо же се ви де ти у на по-
ру да се пре ва зи ђе фраг мен тар ност ова квих уви да. А њи ма је фраг мен тар ност има-
нент на, по што це ло ви тост, до вр ше ност и уре ђе ност не пру жа ју мо гућ ност из ла за. 
Ра не Јо ва но ви ће ве пе сме че сто су низ екс пло зив них сти хо ва. Ли ше не би ло ка квих 
фор мал них сте га, пра ве на ра тив но сти или дис кур зив но сти, оне се нај че шће ве зу ју 
асо ци ја тив ним пу тем. Услед то га, до ла зи до из ве сног пре ли ва ња ме ђу пе сма ма, по што 
се асо ци ја тив ним пу тем те шко мо же по ву ћи ја сна гра ни ца из ме ђу њих. У но вој збир-
ци пе са ма, Дел фи ни, Јо ва но вић се по ја вљу је као бит но дру га чи ји пе сник. Пре све га, 
на фор мал ном пла ну уо ча ва се по де ла на ци клу се. Већ она ука зу је на ве ћу ди фе рен-
ци ра ност из ме ђу пе са ма. За тим, нео бич но за Јо ва но ви ћа, не ке од лир ских ми ни ја ту-
ра у овој књи зи за сно ва не су са мо на јед ној сли ци, јед ном обр ту. Из дво је не из књи ге, 
ове пе сме ни по че му не би би ло мо гу ће пре по зна ти као ти пич но Јо ва но ви ће ве. Ово 
не тре ба схва ти ти у не га тив ном сми слу, јер ко ли ко год да је по жељ но да пе сник има 
вла сти ту, пре по зна тљи ву по е ти ку, још је по жељ ни је ка да се те по е ти ке осло бо ди, али не 
у сми слу гу бље ња сво је ин ди ви ду ал но сти већ у сми слу да се ње го ва ин ди ви ду ал ност 
раз ви ла до јед не пот пу ни је, му дри је, да не ка жем уни вер зал ни је ин ди ви ду ал но сти. 
Та ква је, ре ци мо, пе сма „Ка ир ска арит ме ти ка“: „Ка ко год да улич ни про да вац са бе ре 
/ зе ле ну бо ра ни ју на ко ли ци ма ис пред се бе / и сво ју де сни цу у гип су / ис пад не да ни ти 
по сто ји са мо / је дан ни ти ви ше / од јед ног све та.“ За тим, ту је за Јо ва но ви ћа нео бич на 
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ре пе ти тив ност, ко ја се огле да у ни зу па ра лел них сли ка са, услов но ре че но, ана фо ра ма: 
та кве су пе сме „При пад ник на ро да Ша ур“ или „Смрт но бле да тра ва“. У пр вој, при пад ник 
на ро да Ша ур сма њу је гла ве ста нов ни ци ма гра да (и још по не че му). Са мо на бра ја ње 
сли ка ства ра оче ки ва ње по ен те, а та кав по сту пак не мо же се на ћи у ра ним Јо ва но ви-
ће вим пе сма ма, ко је прак тич но ска чу са по ен те на по ен ту. Пе сма „Mut ter, ich bin von 
al lem ab ga ten“, све де на је на чист ка та лог. За тим вр ло раз ви је на дис кур зив ност пе сме 
„Хи џаб“ у ко јој се оно што је су штин ска од ли ка Јо ва но ви ће ве по е зи је – асо ци ја тив ност 
– про ми шља на са свим „не јо ва но ви ћев ски“ на чин: „Сва ким ге стом и реч ју је / по твр-
ђи ва ла да – за раз ли ку од ме не – ни ка да ни је / би ла у Бал ти мо ру, и ја осе тих за вист : 
не ис ку ство је / де вој ци омо гу ћа ва ло да пре ви ди ве зу из ме ђу ку ва них / зглав ка ра и 
то га гра да, док је ме ни ис ку ство / оне мо гу ћа ва ло да Бал ти мор асо ци рам са би ло чи ме 
/ осим са слат ка стим рач јим ме сом.“ Ов де асо ци ја ци ја – ко ја је у ра ној по е зи ји би ла 
из лаз, по што ни је при па да ла за да том ре ду – по ста је клоп ка из ко је се не мо же осло бо-
ди ти. На ве де на пе сма мо же по слу жи ти и као при мер раз ви је не на ра тив но сти, та ко ђе 
нео бич не за Јо ва но ви ћа. На по кон, пе сме отва ра ју мо гућ ност за ин те грал ни је ту ма-
че ње на осно ву мо ти ва, сим бо ла и скло па пе сме. Под вла чим реч мо гућ ност, по што 
би би ло ко је ко нач но ту ма че ње би ло у су прот но сти са оним основ ним зах те вом мо-
дер не по е зи је да пе сма бу де ко рак ис пред ту ма че ња, да већ у се би има за ме так ко ји 
то ту ма че ње ра за ра. Као при мер не ка по слу жи пе сма „Хај не“: 

Др та ве ти под зе ле ним обла ком
док тра га тељ ке за по ле ном раз ве ја ва ју
сми сао, а пар са гип ко шћу Ада ма
и Еве ег зер ци ра спрам спо ме ни ка оном
ко ји се од жи во та ра ста вио с ре чи ма:
„Бог ће ми опро сти ти. То му је по сао.“

Вре де ло се ро ди ти са мо из раз ло га ко је су
ма ма и та та пре ћу та ли у цикца ку дру штве ним уре ђе њи ма
са збр ком ети ке та на уну тра шњој стра ни 
одев них пред ме та:
Ma de in Yugo sla via, Ma de in USA. 
Вре де ло је ви де ти пче ле.

На слов од ре ђу је основ ни мо тив пе сме – Хај не ов од го вор све ште ни ку ко ји га на 
са мр ти пи та хо ће ли му Бог опро сти ти. Хај не се у пе сми по ја вљу је као спо ме ник, чи ме 
се овај мо тив из ме шта ван кон тек ста Хај не о вог вре ме на. Са мо иде ја да је Бож ји по сао 
да опро сти за сни ва се на Хри сто вом до ла ску ко ји гнев ног ста ро за вет ног Бо га пре тва-
ра у Бо га пра шта ња. Дру ги до ми нан тан мо тив у пе сми је сте мо тив пче ла. Сим бо ли ка 
пче ла упу ћу је на вас кр се ње, бе смрт ност, ра ђа ње из смр ти. Мо тив ко ји се та ко ђе ве-
зу је за Хри ста. Адам и Ева, пче ле и Хај не ов спо ме ник де ле је дан иди лич ни про стор. 
Сви ови мо ти ви ука зу ју на рај. Отац и мај ка су раз ло ге ро ђе ња пре ћу та ли у „цик-ца ку“, 
да кле као пче ле. Мо тив ра ја ко ји до ми ни ра у пр вој стро фи, сме њен је мо ти ви ма „уре-
ђе ња“ и „збр ке“ у дру гој стро фи. Уре ђе ње ов де по но во тре ба схва ти ти у не га тив ном 
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сми слу. Ова ко уре ђе ни мо ти ви су ге ри шу на по сто ја ње сми сла, ис ку пље ња и ра ја. Оно 
че му се они су прот ста вља ју са мо је на го ве ште но у пе сми пре све га ре че ни цом ко ја 
по чи ње са „вре де ло је“ ко ја је од го вор на не по ста вље но пи та ње „да ли је вре де ло?“ 
Због че га се по ста вља то пи та ње? Шта је то ро ђе ње до не ло што ни је об ја шње но у овој 
пе сми? Од го вор на то пи та ње тре ба по тра жи ти у дру гим пе сма ма. За но ву Јо ва но ви-
ће ву књи гу ни је ка рак те ри стич на са мо ве ћа ди фе рен ци ра ност из ме ђу по је ди нач них 
пе са ма, већ и њи хов ме ђу соб ни ди ја лог.

Књи га је по де ље на на че ти ри ци клу са. Раз ло зи за свр ста ва ње по је ди нач них пе са ма 
у не ки од ци клу са ни су јед но знач ни, не ма јед ног кљу ча по ком су ци клу си на пра вље-
ни. У пе сма ма пр вог ци клу са до ми ни ра кри ти ка са вре ме ног дру штва: „др жа ва из да је 
љу ди ма по твр ду да су / гов на“; „Ло по ви се и да ље про леп ша ва ју“ („Шта се до га ђа“); 
„ка пи та ли зам пре тва ра / љу де у сто ку“ („Ба сна“); обич ни љу ди су љу ди „ши ро ке по-
тро шње“ („По за слу зи“). Са вре ме ни, ка пи та ли стич ки по ре дак по ре ди се са фа ши змом: 
„Фа ши сти не ма ју ни за уни фор ме“ („Pa tria“); „Век је опа сао век. / Ку ка стим га опло дио 
уди ћем“ – са вре ме ни свет је „у бра ку“ са фа ши стич ким; / „По е ти при па де ку ка ста ме-
да ља“ – пе сник као гла сно го вор ник по ли тич ког по рет ка („По за слу зи“); „На хар ти ји је, 
ме ђу тим, оста ја ла тек фра за: / ’Дра ги пред сед ни че’, / по но вље на оно ли ко пу та ко ли ко 
је смр ти / у бр ду људ ске ко се / и цр ва у злат ним ре зе р ва ма све та“ („Ру звелт и ја“ – на-
слов је очи глед на па ро ди ја на филм Ти то и ја) – алу зи је на му зеј у Ау шви цу и на зла то 
из Је вреј ских зу ба у Швај цар ској, док се јед но при ка зу је као три јумф зло чи на, дру го 
је те мељ са вре ме ног дру штва. По себ но је упе ча тљи во по ре ђе ње са фа ши змом у пе сми 
„Ку пе“ где се са вре ме на ка ри је ра ко ја се гра ди по мо ћу гра бље ња про се ка, сти пен ди ја, 
на гра да и сек су ал них услу га над ре ђе ни ма по ре ди са сли ком Је вре ја ко ји се у Ау шви цу 
пе њу јед ни на дру ге, у за ви сно сти од то га ко је ја чи, не би ли што ду же из бе гли по сле-
ди це отров ног га са: „Ме ста има ис кљу чи во на вр ху“. Пре жи вља ва ње ја чег екс пли ци-
ра но је кроз по јам „дру штве ног дар ви ни сте“ у пе сми „Из јед ног нај бо љег мо гу ћег 
све та у дру ги“ (фа ши зма у ка пи та ли зам, из јед ног ре да у дру ги ред, из ре да је „не мо гу ће 
иза ћи“). „Исти не“ ко је нам са вре ме ни свет ну ди су „уго је не“ („Го је ње“). Кра је ви све та 
ко ји ни су уни ште ни у еко ло шком (не ма „је зе ра по ми ја“) или кул тур ном сми слу (не ма 
„лут ке-на ми гу ше) или у њи ма не ма опа сно сти од ра та или зло чи на (не ма мет ка), у 
оним де ло ви ма све та ко ји су на лик на рај ски, на ла зе се упра во они ко ји су од го вор ни 
за сва зла у остат ку све та и пи ју ка фу („Та мо“). Та ка фа бо га та ша („ђу бра ди од љу ди“) 
је бе сми сле на свр ха зла у све ту. То је ба нал на те о ди це ја ко ју у овом ци клу су Јо ва но вић 
из во ди.

Пе сме дру гог ци клу са оку пља мо тив пу то ва ња. Пре те жно је то пу то ва ње на Ис ток. 
Су коб За па да и Ис то ка ло гич ки се на до ве зу је на мо тив кри ти ке за пад ног дру штва из 
прет ход ног ци клу са. Ме ђу тим, ове пе сме ни су то ли ко ан та го ни стич ке. Про блем ко ји 
се ов де отва ра је сте про блем пер спек ти ве: „’Ти имаш свој Ли бан и ја имам свој Ли бан?’ 
/ А до кле ће тра ја ти то по сед ни штво?“ („Све жи ба де ми“); „Сво јим очи ма ви дим / ба гер 
са ваљ ком и Џој сом иза во ла на, / али ме исти на да га не ви дим тво јим очи ма / про ба-
да као иши јас“ („Нео н ке“). Овом ци клу су та ко ђе при па да и већ на ве де на пе сма „Хи џаб“. 
Мо жда је нај у спе ли је, и опет нај ма ње јо ва но ви ћев ски, овај мо тив раз ви јен у пе сми 
„Раз у ме ва ње“. Це ла пе сма се за сни ва на на ра ци ји, го то во без ика кве Јо ва но ви ће ве 



196

искри ча во сти. Лир ском су бјек ту у Ха ва ни, док се скло нио од ки ше, не ка же на на шпан-
ском је зи ку, ко ји он не раз у ме, об ја шња ва не што вр ло ре чи том ге сти ку ла ци јом. Да би 
усле дио за кљу чак:

Још увек, не ко ли ко го ди на на кон 
што смо се рас та ли, не
пре ста јем да се пи там да ли би раз у ме ва ње ста ри чи них
ре чи ишта бит но про ме ни ло у мом жи во ту
и осе ћам да ми то пи та ње, ма ло по ма ло,
успо ра ва крв.

Од го во ра за са да не ма. 
По ја ви ће се, знам, ка да крв бу де 
за у ста вље на.

На ра дост би ља.

Ако је мо тив про бле ма у ко му ни ка ци ји ме ђу да ле ким ства ри ма до ми нан тан у дру-
гом ци клу су, тре ћи се ба ви про бле мом ко му ни ка ци је ме ђу оним што је бли ско. Пе сма 
„Ке ни ја и Ко лум би ја“ уво ди мо тив две жи во ти ње – сло на и дел фи на. Слон пам ти, дел-
фин ко му ни ци ра та ко ре ћи те ле пат ски. Лир ски су бјект, са сво јом парт нер ком, у очи ма 
дел фи на из Ко лум би је пре по зна је очи сло на из Ке ни је ко га су не ка да ви де ли. По том 
се се ти да ни ка да ни су би ли ни у Ке ни ји, ни у Ко лум би ји, а пам ти ли су као сло но ви. 
За тим се по ста вља пи та ње за што су уоп ште мо ра ли да при ча ју о то ме ка да су ко му-
ни ци ра ли по пут дел фи на. Он ка же да је то би ло „јед ном, у љу ба ви“, да кле ни је ви ше. 
А љу бав је да ла ла жну ко му ни ка ци ју и ла жне успо ме не. За бо рав се по ми ње и у пе сми 
„Си сте ма тич ност“: „А да за тра жи мо да нас ло бо то ми зу ју / не би смо ли за бо ра ви ли оно 
што сам ја го во рио те би / и оно што си ти го во ри ла ме ни.“

Дис тан ци ра ност од парт нер ке огле да се и у дру гим пе сма ма: „шо фер ре че с не-
жно шћу с ка квом ти го ди на ма ни си / из го во ри ла мо је име, ни ти је тво је име“ („Му ха мед 
Мур си“); „Мо ју же ну и ме не пор тре ти сао је дим“ („Хим на про сто ра“); „У же ни ном сну 
се по мо крих на пла фон (...) По слах је на Пр во мај ску па ра ду / да не гле да ка ко ме вре-
ме га зи“ („Аси ме трич ност“). За раз ли ку од прет ход ног ци клу са у ко ме лир ски су бјект 
пу ту је, у овом пу ту је парт нер ка. У не ко ли ко пе са ма се спо ми ње њен од ла зак на пу то-
ва ње („Био је ди ван ме сец мај“; „По ље уши ју“; „Брач но дру гар ство“). Ме ђу њи ма се 
из два ја пе сма „Наш бу до ар“: „Пре не го што је от пу то ва ла на три ме се ца, / о ква ку 
на шег бу до а ра је обе си ла / га ћи це пре чи сте као Дје ва Ма ри ја. // Гриц ка ју ћи бро ма зе-
пам, гле дам их: / исти на су чи ји рок тра ја ња ис ти че / за три ме се ца, три ме сеч ни це, 
три / стра шна кр во про ли ћа.“ Овај се ци клус, ме ђу тим, вра ћа и на те ме са вре ме ног 
дру штва, али ово га пу та опи су је се њи хо во деј ство на при ва тан жи вот по је дин ца. Пе-
сма „Смрт но бе ла тра ва“ ка та ло шки на во ди све оно што је под ра зу ме ва но у то ку јед-
ног обич ног да на. Цео тај дан ће, ме ђу тим, има ти при лич но лош ис ход ако се не што 
од под ра зу ме ва ног не оства ри. Ова пе сма го во ри о ла жној удоб но сти ко ју осе ћа мо у 
са вре ме ном дру штву, упр кос то ме што за ви си мо од без број слу чај но сти.
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У че твр том ци клу су, лир ски су бјект се пре и спи ту је. Ма да је це ла књи га по тра га за 
иден ти те том, ов де је она осло бо ђе на дру гих, пра те ћих те ма. Ре ли ги о зни мо ти ви, ко-
ји су по сто ја ли и у ра ни јим ци клу си ма, ов де по ста ју из ра же ни ји, углав ном кон цен три-
са ни око те ме спа се ња. Пе сма „Mut ter, ich bin von al lem ab ga ten“ да је ка та лог по сед ни-
штва. Оно што не ко по се ду је, не што је што га де фи ни ше. И то се на ла зи са ове стра не. 
Са дру ге стра не на ла зе се са мо „хлеб и ви но“ – еу ха ри сти ја, ме си јан ска го зба, рај. Ме-
ђу тим, пе сма се за вр ша ва као да се пре ки ну ла те ле фон ска ве за: „Чу је те ли ме? Ха ло?“ 
Лир ски су бјект је хтео да оно по стиг ну то у жи во ту за ме ни за рај, али до до го во ра 
ни је до шао. Пе сма „Шан со на“ уво ди лик чам џи је (Ха ро на) ко ји пре во зи „ма гле ни пар“. 
Пар у ма гли а: „Иза ма гле је Сун це“ (рај). У на став ку пе сме опи су је се нов чић ко јим је 
пла ћен пре ла зак на дру гу стра ну – на јед ној му је стра ни ци фра, а на дру гој вла дар 
ко га са мо што ни су свр гли. Мо же ли се рај ку пи ти нов чи ћем ко ји на се би но си зна ке 
про па сти ово га дру штва, мо же ли се из овог дру штва чак и по је ди нач на ду ша ис ку пи ти? 
Пе сма „Сре ћа, Ма лер“ са др жи пар ан то ни ма. Лир ски ју нак ка же да би сво ју сре ћу, да 
је има, учи нио ви дљи вом. Бог, за до во љан што то спре ча ва, слу ша „свих де сет Ма ле ро-
вих сим фо ни ја од јед ном“. За вр шни стих под се ћа на ми сти ке, по себ но на Све ден бор-
га, где се исто вре ме но мо же ра ди ти ви ше не спо ји вих ства ри – јер шта зна чи слу ша ти 
свих де сет сим фо ни ја од јед ном? Ка ко их укло пи ти, ко ји се део јед не слу ша за јед но са 
ко јим де лом дру ге? Или се све слу ша ју ван вре ме на, у веч но сти, не чем са же ти јем од 
тре нут ка? На су прот ви дљи во сти ко ју за сре ћу зах те ва лир ски су бјект, Бог (а ти ме и 
сре ћа) пре би ва, не са мо у не ви дљи во сти, већ у не за ми сли во сти. Мо тив спа са је цен-
трал ни мо тив и пе сме „Већ ео ни ма“, ов де је лир ски су бјект већ оча јан, па у пр вом сти ху 
ка же: „Спа си ме! Пла ти ћу“. Сви ови ре ли ги о зни мо ти ви се не мо ра ју до слов но схва ти ти. 
Спас ко ји се оче ку је, нај пре се од но си на све оно о че му је би ла реч у прет ход ним 
ци клу си ма. 

У од но су на ра не књи ге пе са ма Не на да Јо ва но ви ћа, збир ка Дел фи ни је си ро ма шни-
ја по ко ли чи ни сли ка и из не над них асо ци ја ци ја, али да ле ко ду бља по по и ма њу све та. 
Из гле да да је Јо ва но вић ов де ува жио схва та ње да по е зи ја ни је не што дру га чи је од 
књи жев но сти у це ли ни, и по ла же јед на ко пра во на све по ступ ке као и дру ги жан ро ви. 
Гле да но та ко, као што Иг њат пред ста вља вр ху нац јед ног при сту па по е зи ји, Дел фи ни 
чи не нај зре ли је де ло дру гог, те жег пу та, ко јим се Јо ва но вић по сле пр вих књи га оти снуо.




