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Че твр ту пе снич ку књи гу Де ја не Ни ко лић (1965) чи не две це ли не – пр -
ва ни је на сло вље на док дру га но си на слов „Апо криф” (са 14 пе са ма од
по шест сти хо ва); с об зи ром на пре не се но зна че ње пој ма „апо криф”, зна -
ти жељ ни чи та лац је од пе сни ки ње упу ћен да се вра ти на по че так књи ге
и иш чи та ва је на су ге ри са ни на чин. Та ко књи га има два мо гу ћа чи та ња
– пр во ко је ни је усло вље но ау тор ском су ге сти јом и дру го у ко ме се већ
зна ни са др жај мо же/тре ба по но во чи та ти али у зна чењ ском кљу чу ко ји
је на зна чен у „Апо кри фу”. Ова квим по сту па њем пе сни ки ња се опре де -
љу је за усло жње но а не спон та но кон зу ми ра ње по е зи је од но сно за иш -
чи та ва ње ко је прет по ста вља од ре ђе на пред зна ња или усме ра ва ња
(сво је вр сна „упут ства за упо тре бу”) те тра жи ак тив ни чи та лач ки ан га -
жман и спрем ност на ин те лек ту ал не игра ри је и ис тра жи ва ња. У крај -
њем, овај је (ак тив ни/са рад нич ки) ма нир/по сту пак уне ко ли ко су ге ри сан
и са мим на сло вом ко ји сво јом днев ном при сут нош ћу од но сно (не)под -
ра зу ме ва ном „не по е тич нош ћу” сва ка ко ну ди (али и ма ми) од ре ђе не
„кљу че ве чи та ња” (од ве ри стич ког до ду бо ко ин ти ми стич ког). И оди -
ста, ка ко се чи та лач ки на пре ду је кроз књи гу ла ко се на ла зе по твр де мно -
гих прет по став ки/пред о се ћа ња све док се, не где на по ло ви ни пр вог
(не)ци клу са, не до стиг не до пе сме „Ка лен дар” ко ја ис пи су је бар још је -
дан на чин раз у ме ва ња пред ста вље не по е зи је. У њој се нај пре ка же „Гнев
ми, Бо ги њо, пе вај. / Та ко по чи ње спев.” да би, по сле тог еп ски ин то ни -
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ра ног ис ка за (на кон по ми ња ња са вре ме ног пој ма „сти ро пор”), усле ди -
ло по јаш ње ње/от кро ве ње: „Из ли ле жи ле, пљу сну ла ко фа / пе сме из јед -
ног ко ма да / оце ђе не од стро фа, / ка ме не пло до ве ка та стро фа.” И оди ста
све су пе сме у књи зи ис пи са ње/ис пе ва не без стро фа, као не пре ки ну ти
мо но ло зи, у јед ном да ху. По не кад је тај дах, бре ме нит зна че њи ма и слут -
ња ма (по тен ци јал них ка та стро фа), гр че вит, те жак, за грц нут, го то во без
ва зду ха, емо ти ван и су ге сти ван а по том сле ди ду жи ли кра ћи про миш -
ље ни мо но лог, онај ко ји би ра ре чи и хо ће да се из ра зи пре ци зно, што
пре ци зни је. Но, има и вр ца вог го во ра/пе ва ња, ле пр ша вог, го то во вра го -
ла стог. Сме на ових рас по ло же ња ни је ше ма ти зо ва на, као што ни ри ме
у сти хо ви ма ни су ре дов не. Јер рас по ред (ка лен дар?) ни је стро го за дат; с
про ле ћем уо би ча је но до ла зе сун ча ни да ни али не рет ко има и сне жних,
ле та мо гу би ти и вре ла и киш на, зи ме бла ге и мут не...

Пош то књи га за поч не пе смом „Хор”, ко ја асо ци ра на ан тич ки хор као
све зна ју ћи (бо жан ски) глас, ни жу се сти хо ви ко је ће чи та лац (пре ма свом
афи ни те ту и ис ку ству) ту ма чи ти и гру пи са ти у це ли не. Чи ни се, ипак, да у
пр вом де лу књи ге пре о вла да ва ју те ме про ла ска го ди на (да не ка же мо ста -
ре ња) и ис ку ста ва ко ја оне до но се, емо тив них иза зо ва и ис ку ше ња те пе -
снич ког по сма тра ња и до жи вља ја окру же ња и аде кват них про миш ља ња
истог. Уко ли ко се, ме ђу тим, од рек не мо та квог гра ди ра ња са др жа ја књи ге
(све сни да оно умно го ме упрош ћу је по ну ђе не мен тал не пеј за же), мо же мо
га са свим ла ко де фи ни са ти као це ли ну са ста вље ну од ни за фраг мен тар них
тре ну та ка ин тро спек ци је, ни за тре ну та ка са мо по сма тра ња и са мо спо зна -
је. У та квим слу ча је ви ма чи ни се да не ми но ван је след пи та ња за по чет са
„Да ли је Бог увек на мо јој стра ни?” и (при вре ме но) окон чан дру гим „Хо -
ћу ли увек би ти  ми ље ни ца / под рас цве та лим гра на ма?” („Пред огле да -
лом”). Од мах сле ди и по ма ло ре зиг ни ра но ин те лек ту ал но по вла че ње пред
не при ја тељ ским све том „Мо је не у теш не 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”) на шта се
на до ве зу је кон ста та ци ја „До че тр де сет пе те би ла сам де те. / Сад пи јем та -
бле те.” („Ар хив”). У тим се ко ор ди на та ма сла жу ути сци и са мо за да ти ци -
ље ви „Ја жу дим за про ме ном.” („У лет њој но ћи”), епи зо де де пре си је и
де фе ти зма „Не мо гу ви ше без на о ча ра. / По че ла да бро јим па ре. / Ко га ја то
за ва ра вам?” („Об ред на пе сма”), „До вољ но сам ста ра да мо гу да че кам.” („У
вид ном по љу”), „Би ће мој ве чер њи и по след њи звон.” („Су срет”), сум ње
„Ко жа не ла же. / Ње го ви до ди ри не ва же.” („Удва рач”), „Ја сам се ка ли ла од
че ли ка, / тр пе ла  му ке и по ста ла ве ли ка.” („Ре кви јем”). Око ових ис ка за рас -
про сти ру се сли ке не по зна тих пла жа као и име но ва них ло ка ци ја (Фи рен -
ца, Па ли лул ска пи ја ца, Бо ка, Ме то хи ја, Зве чан, ни кад ви ђе ни Нил...),
људ ских гру па као сре ди на у  ко ји ма, сред сва ка квих вре мен ских (не)при -
ли ка, бив ству је по ет ски су бјект (су бјек тки ња). А сти хо ви ко ји ма се све ово
ис пе ва, озбиљ ним али и ху мор ним то ном, сло бод ни су и, ка ко ре ко смо,
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по не кад ри мо ва ни уз по вре ме не до дат ке уо би ча је них је зич ких/на род ских
скло по ва и фра за („Ши рок Ду нав ра ван Срем”, „Зе мља Дем бе ли ја”, „те та
ли ја”, „ку ку”, „ри бар че”, „свад бе ни ђер дан”...) ко ји ма се, упр кос пре о вла ђу -
ју ћој ур ба но сти, не бри ше ни ти скри ва кон ти ну и тет са бла го род ном на -
род ном тра ди ци јом. 

Упр кос по ме ну тог зо ва „Мо је не у теш не пе сме (...) Вра ти те се да ћу -
ти мо на са мо.” („Са фо”) те са мо о дре ђу ју ће тврд ње „Ви ше не из миш -
љам и не ства рам.” („Об ред на пе сма”), пе снич ке сум ње би ће по бе ђе не
и – кре а тив ни прин цип три јум фу је „Опет пи шем. Ша љем по љи ма ки -
шу. / По сле ве ли ке су ше на та пам зе мљу ду шом.” („До до ла”) јер је он
суш ти ма би ћа и на суш на ме ра ње го вог по сто ја ња „За пи ши то у све ску
па ле зи да спа ваш.” („Ве че”).

Ако је по чет ни сег мент књи ге ства рао ра зно род ну и не фо ку си ра ну, али
сва ка ко увер љи ву, сли ку сва ко дне ви це осе тљи ве осо бе чи ја је за пи та ност
пред соп стве ним по сто ја њем усло вље на ка ко не у кла па њем у друш тве не
кон фор ми стич ке стан дар де та ко и тре зве ном спо зна јом сво је про ла зно -
сти осло бо ђе ном би ло ка кве (пре те ра не) емо тив не афек та ци је, ци клус
„Апо криф” усред сре ђен је на муш ко-жен ски од нос као жи жну тач ку кроз
ко ју се пре ла ма ком плет на ег зи стен ци ја је дин ке/по ет ског су бјек та (су бјек -
тки ње). По ста вља њем/име но ва њем тог те жиш та уне ко ли ко се ме ња рав -
но те жа од но сно ме ња по глед/ра курс ка ко пе ва ња та ко и раз у ме ва ња
сти хо ва а, у кон тек сту ком плет не књи ге, мо гу ћи је и дру га чи ји до жи вљај
пр вог де ла књи ге, от кри ва ње сло је ва ко ји су до та да оста ли не ис так ну ти. С
дру ге стра не, ово усло ва ља ва ње ни је ума њи ло атрак тив ност пе са ма из
„Апо кри фа“ по твр ђу ју ћи да (са мо)за да ти усло ви ни су пре пре ка за до бру
по е зи ју и ва ља ног пе сни ка/пе сни ки њу. Оту да ће и у овим пе сма ма би ти
вр ца вих и вра го ла стих за па жа ња („Не бих те узе ла за му жа. / Иза зи ваш
ужас, пре ви ше си леп.”, „Про бу ди ме по жу да, / По ру ши ми Ска дар.”, „Мој
дра га не, мо ја гру до ле да. / Од ср ца се одво ји ти не да.”), не сва ки даш њих,
без ма ло те мат ски ино ва тив них уви да („Пси ха те на пуш та, Еро су, / бли -
жиш се ше зде се тој,”), као и на дах ну тих ис ка за за кључ но са фи нал ним сти -
хо ви ма „Ово је, да кле, епи лог. / Го то во је с мо јом уло гом. / По не кад још
ми слим на ње га. / На зга риш те па да снег, / ти хе па ху ље на пла стич но цве -
ће, / све ти њу мо је ду ше, на ту по де ра ну вре ћу.”

ка лен �ар Де ја не Ни ко лић пред ста вља се, у ко нач ном иш чи та ва њу,
као ам би ци о зно за миш ље на и ус пеш но ре а ли зо ва на пе снич ка тво ре -
ви на ин три гант них и иза зов них са др жа ја ко ја ите ка ко за слу жу је пре -
да ну па жњу чи та ла ца и кри ти ке.
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