
163

ПЛЕС У ОКО ВИ МА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ
(Де ја на Ни ко лић: Ка лен дар, Чи го ја штам па, Бе о град, 2019)

По сле чак два на ест го ди на Де ја на Ни ко лић об ја ви ла је че твр ту зби р ку по е зи је 
Ка лен дар. Де сет го ди на про се чан је пе ри од из ме ђу књи га ове ау тор ке. Да ли нам то 
го во ри не што о ње ној по све ће но сти? 

Пре три де сет го ди на иза шла је пр ва књи га Де ја не Ни ко лић под на зи вом Ве че ра 
(1989). У њој смо од мах ухва ће ни у гу сто тка ње, бес пре кор ним је зи ком, ја ким по ет ским 
ви зи ја ма, у ком пакт ну при чу ко ја се раз ви ја од пр ве до по след ње пе сме, а све то не 
оче ку је се од пр ве књи ге. Ево не ких сти хо ва из ње: „Ме њам ду шу за тка ни не“, „Све 
ни жи над гла вом обруч / Че ло цвр чи“, „Кр љушт по ли цу из ра сте“, „Пе тар ло ви ан ђе ле 
за свој хер ба ри јум“, „Мед гру ша се у вре ме (...) / То нам пи са но: на нас да па да / вре ме 
као бла жен ство и ме ла са“, „Че ло про би ју ка пи жи ве: сре бр на сти зној“, „У за па ље ној 
ко шу љи лу да хо ћу да се удам“, „Из џе па из но га ви це јур ну ми ше ви“, „Раз ма жем ка фе ни 
та лог по ли цу / Ђа во ли ца“, „Пре ко на ших ли ца злат не мре же / уми ру ће тр за ју се ри бе“, 
„Смрт свр би (...) / Ка да умрем оста ви те ми ко ле на при диг ну та / и ма ло ра ши ре на“, 
„Раз де ви че на по сте љу на ме штам“, „А што ми се па мет по ме ра ва“, „О пи ља ре о ма ле 
про дав ни це / По по днев не ри зни це О пра зни ци / Ра ди о ни це са пу на све ћа О по вр ће / 
о дра го ка ме ње // У та ло гу: Бог / И цве та цве та глог“, „Ве че ра мо мла ди лук ки се ло 
мле ко / Злат не плом бе ква ре нам се“... Су ге стив ност ових сти хо ва има оштри ну се чи-
ва ко је про на ла зи, отва ра но ве си сте ме зна че ња у уму чи та о ца. То би и би ла де фи ни-
ци ја ино ва тив но сти, та лен та. Да кле, из не на ђе ни от кри ва мо са свим зре лу по е зи ју, 
ме та фо ри за ци ју хри шћан ских те ма кроз пе сме ко је зву че као не пре кид на епи фа ни ја; 
дах бо жан ског, све тог, ко ји је зах тев но одр жа ти и у јед ној пе сми ов де је пре ду га чак за 
мо дер не пој мо ве, не ве ро ва тан, про тег нут је на це лу књи гу. То го во ри о ду хов ном 
ка па ци те ту ау тор ке. Ука зу је се ова књи га као по све ин тим на „Тај на ве че ра“ у сли ка ма.

Три стиа (1999), дру га књи га Де ја не Ни ко лић, на ста вља ли ни ју по е ти ке на бра ја ња, 
та ло же ња ути са ка, бле ско ва, сва ко днев них фа сци на ци ја, от кри ћа из Ве че ре али је она, 
ипак, са свим дру га чи ја. Ње не сли ке те же су за од го не та ње, ти ме иза зов ни је, мо жда и 
ис цр пљу ју ће по чи та о ца. Там ни сми сао сти хо ва слу ти се, као и по тка је зич ке игре, и 
са мо су не ке од пе са ма на пр ву лоп ту рас кло пи ве. Игра кон тра ста ле по је да та у овој: 
„У цр ном ор ма ру: на та бли, / кре дом. / Угље ном по бе лом мер ме ру, / ска ред ни цр теж.“ 
Чи та се Три стиа као љу бав ни ро ман, као при ча о жуд њи, из гу бље но сти, вен ча њу и 
брач ном жи во ту из са свим жен ске пер спек ти ве, че сто ту жне. Мит ске лич но сти не рет-
ко би ва ју ма ске ко је но си про та го нист ки ња, тј. лир ски глас ко ји осва ја по ља спо зна је 
и де ло ва ња, са зре ва ња. У хер ме тич но сти ове ди на мич не књи ге ја чи до дир ре ал но сти 
осе ти се у ци клу су „Лим“ где се лу па ње у шер пе и лон це у вре ме Дру гог днев ни ка РТС-а 
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за вре ме Ми ло ше ви ћа као и „за па ље ни кон теј не ри“ да ју у кон тек сту при че, иро нич но 
и у слу жби „по ет ске свад бе“. Чи ни се да је зна чај Три стие мо жда ви ше у про ме ни, 
осло ба ђа њу, не го у ква ли те ту, у од но су на ти шу, све де ни ју и ко му ни ка тив ни ју Ве че ру. 

Ау тор ка као да је на слу ти ла стран пу ти цу или бар не мо гућ ност да се ви ше иде у 
том прав цу, об ја вљу је тре ћу зби р ку Пор цу лан (2007) у ко јој чи та мо, у од но су на Три
стиу, ско ро па на ра тив ну ли ри ку, нај че шће без хер ме тич но сти и зах тев не сим бо ли ке, 
за го нет но сти. Не ке пе сме ипак чу ва ју де ли мич ну езо те рич ност ра ни јих, оне су као 
од јек ра ни је по е ти ке, што је са свим нор мал но у ства ра лач ком раз во ју. У Пор цу ла ну су 
осло ба ђа ње, опу шта ње ру ке, при зе мље ње из ра за, ши ре ње по ља зна че ња, мо ти ва и 
те ма, екс пли ка тив ност, ве о ма успе шно из ве де ни; но ва зре лост ру ко пи са ау тор ке да-
ла је ра зно вр сност и бо гат ство пе ва ња. 

Мо жда се ов де мо же го во ри ти о схе ми у ко јој мла ди ау тор им пло ди ра од да ра 
ко ји но си као бре ме, из ли је се у пр вој књи зи, и то бу де бри љант но, а он да у сле де ћој 
бе же ћи од ја ког се бе јер дух не тр пи мо но то ни ју, бу де ма ло сла би ји, док у тре ћој и 
на ред ним на ла зи рав но те жу и ме ру, ба лан си ра ју ћи над по но ри ма има ги на ци је, да је 
све бо ље и ино ва тив ни је пе сме. Ра ди се у овом слу ча ју о про на ђе ном оп ти мал ном 
из ра зу, оном ко ји ће би ти до вољ но и екс тро вер то ван и ну тар њи. Урав но те же ност 
осе ти мо већ у пр вој пе сми књи ге у ко јој је лир ско ја труд ни ца ко ја мир но по сма тра 
си на на екра ну ул тра зву ка. Тај син је књи га ко ју ће мо упра во про чи та ти, он си гур но 
бро ди („а ти – кр ма ниш, др жиш пра вац“). 

Де ја на Ни ко лић из књи ге у књи гу пи ше пе снич ку ау то би о гра фи ју, жен ску, стра сну, 
и крај ње је ди рект на у обра ћа њу, упр кос или баш за хва љу ју ћи еру ди ци ји, јер то је она 
уче ност ко ја је са вла да на, сва ре на, осво је на, она се ја вља из кр ви пе сни ки ње, љу ба-
вљу је пре о бра же на, не до ла зи са сто ла или по ли це. Пе сме Де ја не Ни ко лић де лу ју као 
да су на пи са не у да ху, али из гле да да је упра во су прот но, да се ла ко ћа и мај стор ство 
ис ка за по сти жу фи ним до ра да ма, ра дом на сти ху у ду жем вре мен ском пе ри о ду. По-
сти же се тај ефе кат ослу шки ва њем је зи ка, а не „не по гре ши вом и тре нут ном ин спи ра-
ци јом“. Не ма ша во ва, су ви шних и за ме њи вих ре чи, све је уни кат као коб, као нер во зни 
глас ко ји слу ша мо. Ау тор кин ру ко пис из два ја се не по сред но шћу и ри мом ко ја је спон-
та на, „де чи ја“, што зна чи пра ва, она ко ја из ви ре из рит ма и зву ка је зи ка, не на ме ће се 
спо ља: „Де да је при чао о цврч ку и мра ву. / Ви диш, био је у пра ву.“ Вр ло су че сте по лу-
ри ме, „че твр три ме“ и слич но, крај ње ре чи сти хо ва при вла че се, при зи ва ју и зво не 
за јед но, те ку истим сло го ви ма, сло ви ма, чу је мо уху при јем чив тем по, опи пљив, за ба-
ван. По том „јед но став ном“, а у ства ри нај бо љем на чи ну пе ва ња, јер ле по та је у јед но-
став но сти, што је нај те же по сти ћи, без ми сти фи ка ци ја, на ме ште них ин вер зи ја, из ве-
шта че них ме та фо ра, по у чи тел них ро го бат них фор му ла ци ја, глу мље не по зе, па те ти ке, 
оп те ре ће но сти те о ри јом или из ван по ет ским ци ље ви ма, све га оно га што по е зи ја као 
нај чи сти ји из раз ср ца и ума и не тре ба да бу де, Де ја на Ни ко лић до не кле је у из ра зу, 
ви ше не го у те ма ти ци, бли ска на шим пе сни ци ма „ан ти миљ ко ви ћев ске стру је“ Ми о-
дра гу Ста ни са вље ви ћу, Ми ла ну Ми ли ши ћу, Мир ја ни Сте фа но вић, Ибра хи му Ха џи ћу, 
Пре дра гу Чу ди ћу, као ау то ри ма ко ји ма је жи вот ва жни ји од пи са ња и ко ји баш због те 
нон ша лан ци је да ју нај ква ли тет ни је по ет ске пло до ве. 
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Код ових пе сни ка ва жи де ви за „што на уму то на дру му“, не ма пре не ма га ња ни ти 
из ве шта че но сти, су во па р но сти и по вр шно сти ко ји би сме та ли жи во ту да се ис по љи 
у свој ек ста зи и ле по ти, али и по тре сно сти. Има ги на ци ја је ујед но и ста ри ја и мла ђа 
од књи жев но сти, ва жни ја, она је по кре тач сва ког ства ра ња. На ши про фе со ри, кри ти-
ча ри и уред ни ци, част из у зе ци ма, во ле упра во све су прот но од на ве де ног јер им 
ску че ност ду ха не до зво ља ва ни да на слу те свој пред мет, баш оно чи ме су од лу чи ли 
да се це ло га жи во та ба ве. Што је ту жно, али не са мо за њих, не го и за све дру ге. 

За то је по ја ва Де ја не Ни ко лић дра го це на на не бу на ше по е зи је.
Де ја на Ни ко лић, пе сни ки ња, ве ру је у суп стан цу, у „су шти ну над су шти на ма“, у Бо га, 

као ни ко на књи жев ној сце ни да нас, а бо га ми ни ју че. То је дар али бре ме, ујед но, пе-
сни ки ња за то пи та већ у пр вој пе сми но ве књи ге Ка лен дар: „Ко мо же при ми ти не ка 
при ми. /Мо жеш ли ти, на при мер?“ („Хор“); Де ја на Ни ко лић је пе сни ки ња оби ља, јер 
ве ру је у ње га, она из сво је та ме, из за бо ра вље не про шло сти, из вла чи бес крај но бес-
цен-бла го, мит ске сли ке, Атлан ти ду емо ци ја и ар хе ти по ва: „Из ра ња ју по то ну ли је дре-
ња ци, / кр ца ти бла гом и зна ци ма, / и два злат на ла ва ска чу кроз обру че, / мо дар пла мен 
из но здр ва би је. / Ка кве си ми са мо сти хо ве дао! / Ка кво оби ље др жим у ша ци!“ („Ве че“). 
Она спро во ди у де ло та о и стич ки на ук: Ко се бе огра ни чи, у оби љу је. Има не што мо на шко 
и ју ро ди во у ње ним сти хо ви ма, у нај леп шем сми слу: „Чи ста мо ли тва без на де. / Је ди-
на тач на ин то на ци ја“ („Плач“); „Хо ћу ли увек би ти ми ље ни ца / под рас цва лим гра на ма?“ 
(„Пред огле да лом“). Де ја на Ни ко лић је ми стич на пе сни ки ња без ми сти фи ка ци је. Ко-
ли ко је то рет ко да нас у све ту, не тре ба до ка зи ва ти. Пра ви ми сти ци сво ја ис ку ства 
пред ста вља ју као обич на де ша ва ња, про стим је зи ком, има ју чврст ко рен у ре ал но сти, 
из не на ђу ју, пи шу ср цем, док они ла жни има ју кит њаст и па те ти чан стил, за ком пли ко-
ван јер кри је пра зни ну и об ма ну; не осе ћа се ни шта иза њи хо вих ре чи, по себ но не 
љу бав и ве ро до стој ност. 

Су спрег ну та жен скост у по е зи ји Де ја не Ни ко лић уну тар њом на пе то шћу ко ју про-
из во ди про ди ре и до пи ре до ве ли ких ду би на и ши ри на; у то ме је ње на сна га али и 
са мо о гра ни че ње: „Мо је не у те шне пе сме, хи тре сре бр не ри бе, / ви не ма те жен ског 
сра ма. / Вра ти те се да ћу ти мо на са мо“ („Са фо“). Жен скост у ли ри ци ове пе сни ки ње 
ни ка да се не отва ра до кра ја, не опу шта се, пре пу шта се суд би ни, не из го ва ра све што 
би мо гла, ћу ти, че ка, не пре сту па ли ни ју ко ју је у њу уцр та ла ста ри на, не пред у зи ма 
ак ци ју, ини ци ја ти ву у од но су на Бо га, му шкар ца, свет, али за то дрх ти, зво ни, пе ва од 
стре ла и си ла ко је је по га ђа ју са свих стра на, из др жа ва у ек ста зи, све мир ски сен зи-
бил на и не жна као не бо. Не сна ла зи се она у са вре ме ном све ту тех ни ке и ма те ри ја ли-
зма, не раз у ме га, јер сат ка на је од ми то ва, од иде а ла ко ји су се пре но си ли ве ко ви ма, 
од твр де ве ре, по ште ња, од бес крај но спо ре, ду бин ске емо ци је, од гра ђе од ко је, чи ни 
се, ско ро да ни шта ви ше ни је оста ло у да на шњем вре ме ну бр зи не и об ма не. 

Чи та ју ћи по е зи ју Де ја не Ни ко лић пи та мо се шта је тај „цр ни ка мен“ ко ји она не ће 
да нам по ка же, а око ко га ле ти и сна три без пре да ха, шта је „то“?! „Пре чи сто и са мо / 
ди са ло је у ду бо кој та ми“ („То“). То је су шти на ко ја и не мо же има ти име, јер је као Тао. 
Пе сни ки ња му при ла зи са ра зних стра на и у нај бо љим пе сма ма у ви зи ји пле ше, у веч-
но сти, са свим ро ман ти чар ски и искре но, с ону стра ну смр ти, по јав ног и појм љи вог, 
прак ти ку ју ћи ин тим ну ме та фи зи ку љу ба ви, по ве за ност с жен ским пре ци ма, ко смич ки 
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сла до стра сна по пут Но ва ли са, ис пе ва ва она сво је „Хим не но ћи“: „До че ку ју ме до бро-
ду шна ли ца, / лам пи о ни у без да ну. / Ста ри је од ко смо са, за гле да не у уга сло сун це, / 
при хва ти ле све што до ла зи од Бо га. / Дру га све тлост из њих си ја“ („Зве зде“). Шта су 
пе сме ове ау тор ке она са ма ка же у ге ни јал ним сти хо ви ма: „На те пих се ро не игле / из 
цр не со мот ске вре ћи це, / и зве зде су ве као слам ка скли зну / у цр ну ку ти ју мо ра, / па-
ле ћи фос фор у мо дро зе ле ним ал га ма“ („Омаж“). Ни је слу чај но два пут по ме ну та цр на 
бо ја у овом по на вља њу гла са „с“ ко ји од зво ни у за вр шном звуч ном „з“ као све тлост 
ко ја за си ја. Она си ја у ал га ма, на дну мо ра јер све је Тај на. За то је по ен та пе сме: „Али 
не ћу ре ћи све.“ 

Тре ба на гла си ти да је ве че при ви ле го ва но до ба да на ове ау тор ке, јер оно во ди у 
ноћ, уво ди у тај ну, у скри ве но и бај но, оно стра но, оно ум но, од пр ве књи ге Ве че ра до 
но ве књи ге Ка лен дар ко ја и по чи ње сти хом: „Сла ви мо ве чер ње сун це / кад оза ри су-
шти ну над су шти на ма.“ 

Пе сни ки ња Де ја на Ни ко лић не укла па се ни у је дан пра вац, стру ју, пли му и осе ку 
ис пра зног срп ског пе сни штва да нас, пре би се мо гло ре ћи да је она ан ти пра вац и 
про тив стру ја, и то већ с пр вом књи гом од пре три де сет го ди на. То је обе леж је ве ли ке 
сна ге и за ма ха, нео до љи ве има ги на ци је ко ја не тр пи ни шта стра но ни ти слу жи би ло 
че му осим по е зи ји. Чи та ју ћи ње не сти хо ве не ма се ути сак да се ра ди о тек сту, не го о 
жи во ту, опи пљи вом, о емо ци ји у пр вот ном ста њу, о ар хе тип ским сли ка ма без ре ту-
ши ра ња, не па тво ре ним и за то не кад је зи вим, за оног ко им при ђе без пред ра су да и 
чи ста ср ца, а са мо та ко и тре ба чи та ти књи ге. 

Ка ко ре ко смо, низ Бог, му шка рац, љу бав ник, син („Син је увек из над све га“) чи ни 
па три ја р хал ну вер ти ка лу, хи је рар хи ју вред но сти ко ју пе сни ки ња сла ви, не до во ди је 
у пи та ње, пре да је јој се с нај ве ћом стра шћу, из ли ва се рас ко шно у же љи да је при зо ве 
и на гла си, ве ру ју ћи да се у том по рет ку осва ја ду би на љу ба ви. Све до ци смо јед ног од 
ци ви ли за циј ски ка сних про плам са ја те ве ре, спе ци фич ној жен ској ре ка пи ту ла ци ји, 
апо те о зи, али и све сти да је мо жда ста ри свет одав но на умо ру. 

О том пре ло му у се би, о раз би је ној иде ал ној ин тро верт но сти, спо зна ји не ра зу ме-
ва ња, пе сни ки ња пи ше отво ре но: „Ка ко да раз у мем сво је вре ме? / ...Не ма ов де ни шта 
жи во / не го мр тво, мр тво, мр тво / ...Ра дим у ар хи ву. / До че тр де сет пе те би ла сам де те. 
/ Са да пи јем та бле те“ („Ар хив“). Ау тор ка по ет ски ар хи ви ра две хи ља ду го ди шњу „ју-
нач ку“ епо ху, али мо ра иза ћи из ар хи ва и су о чи ти се са оп штом смр ћу ко ју је упра во 
та еп ска иде о ло ги ја про из ве ла, и у то ме је ње на му ка. Она ће мо жда за пу ши ти уши, 
не ће мо ћи да раз ру ши те ме ље свог све та, јер су ви ше је уло же но, узи да но у њих. За то 
се скри ва, по вла чи у сен ку, цр ни ну, пе ва за тво ре них очи ју, не во ли све тлост да на, не 
же ли све да ка же, от кри је, јер он да би, мо жда слу ти, био крај? Че му? Де ли мич но ње ној 
до са да шњој по е ти ци? У то ме је кон зер ва тив ност ове од лич не пе сни ки ње, ње на гра-
ни ца у бес кра ју. 

Цр но је бо ја иде ал не па три ја р хал не же не: му че ни це, рат ни це, ба ке, мај ке, се стре, 
де вој чи це. По тре сна пе сма „У ду бо кој цр ни ни“ го во ри о то ме и по ен ти ра пи та њем: 
„Ни сам хте ла да жи вим. / Да ли је то са свим људ ски?“ 

Де ја на Ни ко лић ни че ан ски пле ше у око ви ма тра ди ци је, али је су сти же умор, а око-
ви су сра сли с но га ма. Дра ма тич на по ет ска и ег зи стен ци јал на си ту а ци ја. У про грам ској 
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по-етич кој пе сми „Де чан ска зво на“ чи та мо ко је су пр ве и по след ње на ме ре пе сни ки-
ње: „А кључ но је што чу ваш стра шну сло бо ду / и све до чиш по том ству и ро ду / исти ну, 
исти ну и са мо исти ну; / ту муч ну од го вор ност, ту звуч ну вер ност...“ Ро до љу бље и 
ети ка Де ја не Ни ко лић, ро ђе не у При шти ни, зра че, да ју, хра бре, не тра же ни шта ма те-
ри јал но за уз врат, пе сни ки ња има ви со ке, вр ло те шке зах те ве за дру ге и се бе, без 
не га тив но сти пре ма раз ли чи ти ма, са свим дру га чи је од ла жног и на ци о на ли стич ког 
ки ча ко ји нам се про по ве да и у ко ме се да ви мо већ де це ни ја ма, а на че му су мно ги 
на пра ви ли ка ри је ре и обез бе ди ли пра у ну ке. О зло чи ни ма да и не го во ри мо. 

Ме ђу тим, кон цепт на ци је за пот пи сни ка ових ре до ва пре ва зи ђе на је фик ци ја из 
де вет на е стог ве ка, и узрок је нај ве ћег зла ко је смо пре жи ве ли и, што је још го ре, при-
ре ди ли дру ги ма. Де ја на Ни ко лић због лич них и по е тич ких раз ло га оста је у том кру гу 
и да је не ко ли ко сла би јих пе са ма у књи зи. Оне би се мо гле чи та ти и као лов на „мр зи-
те ље срп ства“ и као из раз на ци о нал ног по но са кад му баш и ни је вре ме, јер је на ци-
о нал на сра мо та Ср ба упра во до та кла не бо. Бу квал ност у ових не ко ли ко пе са ма го во-
ри о сле пим мр ља ма у јед ној ар ха ич ној пер цеп ци ји ак ту ел ног, о не сна ла же њу и не-
схва та њу ду ха вре ме на у ко ме жи ви („Де чан ска зво на“, „Пре кор“). 

Ка лен дар се чи та и као књи га днев нич ких за пи са, као уну тра шње огле да ло у ко ме 
ви ди мо ау тор ки но ли це ка ко она ви ди се бе, или же ли да се ви ди, она у књи зи по ла же 
се би ра чу не, ис по ве да се. Ва жно јој је да на сли ка до бар ау то пор трет, као сли ка ри за-
не ти тај ном соп стве ног ли ца, са мо и спи ти вач ки, и у то ме успе ва. Шта ре ћи за не ког ко без 
иро ни је опи су је се бе ре чи ма: „Лу да ча, ло ма ча, ог ње на, гнев на, / не тру ле жна, древ на“, 
„Ја сам се ка ли ла од че ли ка / тр пе ла му ке и по ста ла ве ли ка“, „Ја сам су шта за хвал ност“?

Не фа ли у Ка лен да ру ни са свим „обич них“ кри тич ких пе са ма, че сто из вр сно из ве-
де них. Кри тич ност је у од но су на Пор цу лан по ја ча на, че шћа. У њој се бес пре кор на 
је зич ка ве шти на при ме њу је на „зе маљ ске“, сва ко днев не ства ри, ове пе сме су као 
ви дљи ви, спољ ни пр стен уну тра шње ме та фи зич ке дра ме, у њи ма чи та мо о гу жви у 
са о бра ћа ју: „Ган гре на на мо сту. / Ка сним на по сао. / Се ма фор ни шта не ви ди / на то 
упа ље но цр ве но око“ (Си ту а ци ја); о бра ку, ис пра зно сти књи жев них на гра да, си ро ма-
штву и но во бо га та ши ма („За там ње на ста кла“), не са ни ци, са хра на ма; по себ но су сим-
па тич не оне ау то и ро нич не где лир ско ја ис по ве да сво ју из гу бље ност у са вре ме ном, 
где кри ла ал ба тро са не моћ но и сме шно уда ра ју о тло и о зи до ве („По раз“). 

Чи та мо и о осе ћа њу не при па да ња, из дво је но сти, не ра зу ме ва њу ла ко ће жи вље ња 
код дру гих („У лет њој но ћи“). Лир ско ја је у стал ној гро зни ци и аго ни ји, рве се с нај те-
жим те ма ма, об ра чу на ва се са све том и со бом, па да и по ди же се (по ен ти ра: „Ја жу дим 
за про ме ном“); ка ко би он да и мо гла осе ти ти бли скост и оства ри ти ко му ни ка ци ју с 
ве ћи ном ко ја увек при вид но де лу је си гур на у се бе, али је то због не ми шље ња и опор-
ту ни зма, све га оно га што не до но си ни ка кву про ме ну, ква ли тет. Украт ко, са мо ћа је 
обе ћа на и си гур на, али и ек ста за је мо гу ћа. 

По себ на при ча су љу бав не пе сме у Ка лен да ру. То су пре све га пе сме стра ха и че-
жње („Иза зи ваш ужас, пре ви ше си леп“), фа сци на ци је, че ка ња, пре пу шта ња слу чај но-
сти, жуд ње ко ја се се ли из жи во та у пе сму. Лир ско ја, са свим ау то по е тич ки, не ве ру је 
у ре чи не го у опи пљи во, у флу ид ко ји је не мо гу ће кон тро ли са ти, у те ле сно и ира ци о-
нал но: „На чи тан је и уме да при ча. / Али ко жа ме не ла же“ („Удва рач“). 
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По ве за ност с на род ном по е зи јом ве о ма је ја ка кроз све књи ге ове пе сни ки ње и 
ло гич на је по сле ди ца ста ва пре ма све ту. По се ја не су и оства ре не, пло до твор но су 
осве же не те ве зе у ви ше пе са ма јер то је пи та ње по ет ске пер цеп ци је. У нај ду жој, за-
но сној љу бав ној пе сми ко ја за тва ра књи гу „Апо криф“ чи та мо: „Про бу ди ме по жу да, 
по ру ши ми Ска дар.“ 

Је дан од че шћих мо ти ва књи ге је ау то по е тич ко ис по ве да ње ау тор ке, она има по-
тре бу да се бе ви ди са стра не док пе ва и пи ше, да ка же ка ко то ра ди. Мо жда се мо же 
го во ри ти о не кој вр сти са мо до вољ но сти, не ха ју ка ко ће је дру ги ви де ти. Са ма је се би 
и кри ти чар и су ди ја, и при то ме да је се би ви со ку оце ну („и ти си да ма у тра ди ци ји“), 
не без раз ло га. 

На кра ју да су ми ра мо, у Ка лен да ру, нај но ви јој књи зи Де ја не Ни ко лић до би ли смо 
на ста вак пе ва ња јед не пот пу но апа рт не и за то не мер љи во дра го це не ау тор ке на на-
шој, по пра ви лу мр ша вој по ет ској сце ни; по да ре ни смо екс клу зив ном ли ри ком ко ја 
се ја вља ве о ма рет ко јер ау тор ка пи ше за веч ност, ма шта та реч зна чи ла. Ка ко вре ме 
бу де про ла зи ло мно ге од ових пе са ма би ће све вред ни је јер је ли те ра ту ра у ко ју ве-
ру је пе сни ки ња и ко ју жи во том пла ћа, чи ни се, на умо ру, ако већ и ни је одав но мр тва, 
а што, ина че, не мо ра би ти ни шта ло ше, има до вољ но књи га за чи та ње. Ужи вај мо онда, 
док мо же мо, у овим сти хо ви ма и оче куј мо но ву и за ни мљи ву књи гу не где око 2030. 


