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К Р И  Т И  К А

ЛИ РИ КА И НЕ ДО КУ ЧИ ВИ СМИ САО

Де ја на Ни ко лић, Ка лен дар, Чи го ја штам па, Бе о град 2019

У тре ћој књи зи по е зи је Де ја не Ни ко лић под на зи вом Ка лен дар, као 
да се исто вре ме но сла ви и ку ди жи вот. Окру же на по себ ном ствар но шћу, 
лир ска ју на ки ња пре и ме ну је свет пре ма сво јим но вим ви ђе њи ма. На 
по чет ку пе ва ња се, при вид но, иди лич но сла ви ве чер ње сун це и с ти хом 
ра до шћу упи ја бле сак („Хор”). Али са вет о од мо ру да је се, ипак, са мо 
умор ној ка ми ли. Ка ми ла по ста је сим бол оних ко ји су је два очу ва ли сво је 
жи во те с не из ве сним да љим ис хо дом. И мо жда за слу жи ли дру ги жи вот.

Да би се раз у ме ли уну тра шњи ци ље ви ове ли ри ке и спо зна ле број не 
ин тер ли те рар не про же то сти, по треб но је има ти на уму све про жи ма ју ћу 
ме лан хо ли ју. Оства ри ти мо гућ ност сми сле ног по на ша ња и по сма тра ња 
све та мо гу ће је, нај пре, у ме лан хо лич ној спо зна ји. 

Са др жај ове по е зи је је бес ко нач но ра зно лик, а ко нач но чи тљив због 
ну жне уско гру до сти сва ког по себ ног раз у ме ва ња. Те мат ске око сни це 
се од но се на плач сва ко дне вља, мо гућ но сти ле те ња, по мра че ње, раз го ва
ра ње са Сап фо, ар хи ве, ма ни фе сте, бра ко ве, не са ни це, ве че ри, си ро ти њу, 
об ре де, пре ко ре, ка лен да ре, епи та фе, обла ке, ре кви је ме, апо кри фе; али 
и на до до ле, Ус крс у Бо ки, цр њан ско ли ке апо те о зе, олак ша ња, зве зде, 
удва ра ња, лет ње но ћи...

Лир ско уз не ми ре ње ни је свр сис ход но у од но су на по ста вље не 
прак тич не ци ље ве и пре пре ке. Оту да на ди ру ћа ме лан хо ли ја. Она ни је 
са свим без над на, са мо стал но на пре ду је пре и спи ту ју ћи око шта ли сми
сао. Еле мен ти пре по зна тљи вог лир ског све та на ла зе се ту да пре по зна ју 
ме лан хо ли ју и ис ку ство и од ре де им пра ве ме ре. Реч је о по себ ном пе
снич ком при сту пу и ати пич ном лир ском зна њу о да то сти ма ствар но сти.

Жи вот је за лир ску ју на ки њу ле те ћи ћи лим са ко јег се ви ди „пла
ме ни ли јин реп” („Лет”). Раз у ме се, би ло би са свим не мо гу ће гле да ти 
ви ше стру ко на ствар ност, а не за у зи ма ти схи зо фре но гле ди ште по мо ћу 
ко јег се на свет гле да нај ма ње дво стру ко са под јед на ким ле ги ти ми те том. 
Без об зи ра на стал ну про мен љи вост све та, ме лан хо лич на по на вља ња 
су уче ста ла. Је ди на до бро бит ме лан хо ли је је сте осве до че но лир ско зна ње 
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о вред но сти стал ног обра ћа ња не у мит но сти ма, као да се оне мо гу сми
ло ва ти. За то ова по е зи ја де лу је и имли цит но и екс пли цит но као „чи ста 
мо ли тва без на де”, ка ко се пе ва у пе сми „Плач”. На тај на чин се у не по
зна том но вом, скри ве но иро нич но, пре по зна је по зна то ста ро и у ста ром 
про на ла зи не по зна то но во. 

Ме лан хо лич ни лир ски свет по се ду је сво је ра ци о нал но сти и ира
ци о нал но сти, сво ју уре ђе ност и свој ха ос. Ме лан хо ли ја нас упор но су
о чава са ствар ним све том. Бо љег по сред ни ка је два да и мо же мо за ми сли
ти јер се ње ним при су ством спре ча ва ко нач но раз о ча ра ње. Су бјект не 
би ва ни кад са свим оча ран, па се не мо же пот пу но ни раз о ча ра ти. Нај да ље 
се у оча ра но сти сти же увод ним пи та њем у пе сми „Пред огле да лом”: „Да 
ли је Бог увек на мо јој стра ни?”

При сва ком ме лан хо лич ном ис ку ству су бјект упо зна је не што но во, 
или се ства ри и љу ди гле да ју „у пре ја ком све тлу” („Ис каз”). Оту да се 
на ше пред ста ве о жи во ту стал но об ли ку ју из ме ђу по зна тог и не по зна тог. 
И тра же ње не по зна тог у по зна том је сте ва ри јан та по зна те те ме. Сва ком 
по ја вом но во га ми пре по зна је мо ста ро као де ли мич ни но вум. На овом 
се, су штин ски, за сни ва оп се сив на лир ска пре ми са Де ја не Ни ко лић. Без 
ње се су бјект осе ћа не моћ но, обес ко ре ње но и ме лан хо лич но. Нај зад, 
бес ко нач ност се по ка зу је као иза зов и но ви ви јо нов ски по вод за ме лан
хо ли ју. „Зар ни кад ви ше?”, пе ва се у пе сми „По мра че ње”, баш као што 
и Фран соа Ви јон жа ли за лањ ским сне го ви ма. 

Че стим ре тор ским пи та њи ма („Ка ко да раз у мем сво је вре ме?”, 
„Ар хив”) чу ва се жи вост и не по сред ност пе ва ња и не гу ју бла го твор ни 
усло ви за не ла год но сти због ко јих се, уо ста лом, и пе ва. Та ко лир ска 
ин ту и ци ја по сте пе но и по ступ но по ста је за ме на за на уч но са зна ње. Пе
снич ка ра до зна лост, оту да, де лу је као основ ни по кре тач сми ла. Јер ако 
се зна њем и схе ма ма („Ја сам епо ха мо дер на. / Ју тро у пе њо а ру пре ко 
пи жа ме” – „Ма ни фест”) по сти же уо кви ра ва ње сми сла, лир ском ра до
зна ло шћу се от кри ва са кри ве но и сми сао са кри ва ња. 

Сва ко лир ско са зна ње је сте по и ма ње у сли ка ма. Пе снич ке сли ке 
Де ја не Ни ко лић ука зу ју на за јед нич ко у ста ром и но вом, по зна том и не
по зна том, ре ду и ха о су. „Же лу дац је пун смр ти”, ка же се у пе сми „Фи гу ре 
од жи це”. Реч је, нај пре, о уни шта ва њу хло ро фи ла са пи ја це. Лир ском 
иро ни јом се, та ко, до пу ња ва са зна ње о све при сут ној ме лан хо ли ји. Лир
ском иро ни јом се пре вла да ва раз ли ка и из ме ђу сва ко дне вља и нат чул ног. 
Сва ка умет нич ка иро ни ја пред ста вља уса вр ше но про ду бљи ва ње раз ли ка 
спо за јом срод но сти. Иро ни јом се, та ко, сти же до ме та фи зи ке и те жње 
да се оства ре нај ду бљи уви ди ко ји се по но во иро ни зу ју у свом вла сти том 
не са вр шен ству („Син је увек из над све га” – „Из над све га”).

Сва ка те жња лир ске ме та фи зи ке, у осно ви, је сте ту да би се до сег
ну ла ствар ност до нај ду бље тач ке. Ни шта ни је са мо по се би ра зу мљи во. 
„Дан је до го рео као мо љац у лам пи”, пе ва се у пе сми „Ве че”. Са свим 
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не по зна ти при ступ мо ти ву ве че ри. За раз ли ку од ро ман ти чар ског, ре
ци мо јак ши ћев ског, ов де не ма ек ста зе. По сто ји са мо се ћа ње на по зна то. 
По зна то у ком па ра ци ји на мах по ста је не до сти жно јер се до го ре ли мо љац 
не мо же вра ти ти, баш као ни сти ћи лањ ски сне го ви.

По мо ћу ме та фи зич ких пој мо ва и су сре та („Знам да ће мо се опет 
ви де ти, / јер то је ме сто вра ћа ња. / Та ко сам си гур на у су сре те на ве ки. 
/ Али су сре те пре пу штам Бо гу” – „На То плој”) на сто ји се да се до ђе до 
ко нач ног об ја шње ња сми сла. Та ко асо ци ја ци је го спо да ре пе смом као и 
чо ве ко вим жи во том и ду хом. По е зи ја Де ја не Ни ко лић се чи ни при сном 
и по зна том, али и до вољ но но вом да мо же да во ди, пред во ди чак, у не
из ве сну пе снич ку аван ту ру. 

У овој по е зи ји по ла зи мо од прет по став ке про ме не као но ве вред
но сти („Ја жу дим за про ме ном” – „У лет њој но ћи”). Све не по зна то је 
са мо скри ве но од нас. На на ма је да га от кри је мо и по гле да мо дру гим 
очи ма. Оту да из ве сни лир ски де тер ми ни зам про ве ја ва овим сти хо ви ма. 
Про ме на ни је ни кад пра ва ли ни ја и ни је реч о су штин ској про ме ни већ 
о но вом гле да њу као про ме ни. Про ме на по сто ји не за ви сно од нас, али она 
ни кад ни је са мо о чи глед на. Тре ба је от кри ва ти и у то ме не ма ни ма ло 
на ших за слу га. И у тре нут ку от кри ћа уо ча ва се да је струк ту ра но во га 
та ква да оно оста је не по зна то и да ле ко иа ко га по сма тра мо као по зна то 
и до сти жно. Сво ђе ње лир ске сли ке у лир ским по ре ђе њи ма ни је са мо 
ствар от кри ва ња но во га већ пре спо зна је ста ро га кроз но во не би ли нам 
но во, бар при вре ме но, по ста ло по зна то и, ма кар де лом, ра зу мљи во.

Та кве лир ске окол но сти стал но на во де на да љу, упор ну суп тил ну 
иро ни ју, као у пе сми „Су бли ма ци ја”: „Смр за вам се у жи во ту / ко у за мр зи
ва чу. / (...) / Збо гом, бе ла тех ни ко, пре ла зим / у дру го агре гат но ста ње”. 
Лир ска иро ни ја се од и гра ва у по љу из ме ђу ма ште, ме лан хо ли је и под
сме шљи ве тре зве но сти. Лир ски свет не ма не до дир љи вих све ти ња, али 
има ла жних све та ца. У тим пре о бра жа ји ма иро ни ја пре ра ста у са ти ру 
и сна жну гро те ску: „Је су ли за и ста ствар ни ти цр ни ау то мо би ли?” („За
там ње на ста кла”).

Нај зад, у ли ри ци Де ја не Ни ко лић ца ру је свр хо ви та на мер на под
сти цај на пи тиј ска не до ре че ност: „Ах, имам све у сво јим би са га ма! / Али 
не ћу ре ћи све” („Омаж”). И пре ма тој иро нич ној не до ре че но сти чи та лац 
се мо ра од но си ти са из ве сним стра хо по што ва њем, или бар по што ва њем. 
Јер од ње као да све по ти че. И ви со ка асо ци ја тив ност, и скри ве ни бунт, 
и сна жна осе ћај ност, че сто на ра сла до афек тив но сти, мо ле ћи вост, чу ђе ње 
и пр кос. 

Лир ска за чу ђе ност, та ко ђе, је сте ва жан по кре тач ово га пе ва ња. Али 
за чу ђе ност је сте и по вод за ис тра жи ва ње и ис ка зи ва ње не до ку чи вог. До 
не до ку чи вог се до ла зи на го ве шта јем, али тач ним на го ве шта јем: „Си ђи 
у је се њи ба зен, у то плу жу ту во ду. / И ни ре чи ви ше, и ни ре чи ма ње, / 
и ни ре чи ни кад ви ше” („Апо те о за”). 
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Све де ност ис ка за, на су прот по вре ме ној по ов ској рас пе ва но сти, 
го во ри о раз ба ру ше но сти пе снич ке фор ме у Ка лен да ру. У овим пе сма ма 
смо, да кле, су о че ни са по е ти ком не до ку чи во сти, са са оп шта ва њем не чег 
не до вољ но по зна тог иа ко нам се чи ни да га, не ка ко, ипак пре по зна је мо. 
У по за ди ни це ли не ове књи ге на ла зи се и упор но тра га ње за ду би на ма 
бо га тог уну тра шњег жи во та. И упра во се ду би на уну тра шње не до ку
чи во сти пред ста вља као сми сао но вог бив ство ва ња ко ји нас иза зи ва да 
књи зи, у не ком сле де ћем чи та њу, при сту пи мо на нов на чин.

Ге те ов ско уми ра ње као но во уста ја ње или не до ку чи ва иро ни ја. Јер 
сва ка је иро ни ја та мо не где, у да љи ни, не до ку чи ва и сме ши нам се као 
при вид на обич ност.

До бри во је СТА НО ЈЕ ВИЋ

ПО Е ТИЧ КА ДО СЛЕД НОСТ ИЛИ НУ ЖНА МЕ РА  
ПЕ СНИЧ КОГ ЕЛИ ТИ ЗМА

Ни ко ла Жи ва но вић, 22, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни”, Кра
ље во 2019

Збир ка пе са ма ну ме рич ког на сло ва 22 у мно гим сво јим аспек ти ма 
оправ да ва углед ко ји је њен ау тор сте као то ком про те кле де це ни је у 
по ли фо ни ји са вре ме ног срп ског пе сни штва књи га ма Аста по во (2009) и 
Car mi na Gal li (2014). Тај углед за сно ван је на не сва ки да шњој али ван
ред но из ве де ној сим би о зи та лен та, ин ту и ци је и пе снич ког уме ћа, услед 
че га се јед на из ра зи та пе снич ка ин ди ви ду ал ност на до ве зу је на фор ми
ран тра ди циј ски низ ко ји чи не ра до ви при пад ни ка ста ри јих ге не ра ци ја 
и на ме ће као ре ле ван тан есте тич ки фе но мен. С дру ге стра не, атрак тив на, 
то јест ства ра лач ки жи во пи сна Жи ва но ви ће ва пе снич ка по ја ва, прем да 
по мно гим по е тич ким осо би на ма уса мље на, ква ли та тив но ши ри по ље 
ства ра ла штва вла сти тог на ра шта ја и ис ти че се као је дан од ње го вих 
нај да ро ви ти јих при пад ни ка, ако не и нај да ро ви ти ји. Из тог угла по сма
тра но, збир ка 22 не сум њи во да чи ни пот пу ни јом већ оформ ље ну сли ку 
о ау тор ској по е ти ци Ни ко ле Жи ва но ви ћа.

И у овој пе снич кој књи зи Жи ва но вић сле ди ка нон срп ске, од но сно 
свет ске књи жев но сти, ис пу ња ва ју ћи и вла сти те ви со ко по ста вље не есте
тич ке стан дар де, оли че не у ис тан ча ном по ет ском је зи ку, при ље жној 
об ра ди сти ха, упе ча тљи вим и пам тљи вим пе снич ким сли ка ма из ко јих 
про ис ти чу мно ги асо ци ја тив ни ру кав ци. Упра во прег нант ност вер си
фи ка циј ског за хва та, ка ко у ри мо ва ним та ко и у не ри мо ва ним пе сма ма, 
оправ да ва Жи ва но ви ће во об де ла ва ње у ве за ном сти ху јер му по ла зи за 




