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УМЕСТО
ПРЕДГОВОРА

Генерацији школској, 
која је бродила житним морем златног Срема

и белогривим таласима младости 
са светиоником у срцу - 

именом нашег града Шида





МОЛИТВА  ПЕСНИКОВА
У знак захвалности онима који су ме уводили 

у тајнство и лепоту речи, професорима; 
Вери Радивојков, Гордани Радосавац, и Душану Лукићу.

Ако си, Господе, међ семењем живота оплодио живот 
речи моје и у њу спустио плодност Своју, ако си небо речи 
Твојих у мени облагодарио кроз смирење, веру, надање и 
Љубав, дарујући ми благодат Духа Светога, Ти Господе, 
покропи светлошћу поља душе моје, да тајна љубави у речи 
процвета. Танана и пламена, пред Сунцем лица Твога уточена 
у Љубави Неба.

Гласодршче, Господе, говори и збори снаж ни је и глас-
није кроз мене гласоношца Твог. Оживи ме речима. Као гро-
мовни облак разбиј све дивотне и безбројне гласове Свеми-
ра и још јаче долиј Себе, мудрост своју у реч моју, како 
би пулсирала животворно, гласоносно, и како би се заогњила 
пожаром дивоте, начинивши се кандилом у Небу Славе Твоје.

Амин.

Надa АНИЧИЋ ЦРЉЕНИЦА





„Тајном стварања бљесну откључана небеса. 
И сведе благодатна роса Речи, неке струне од 

финих нити неба затрепере весељем срца. 
Када Љубав себе у утроби дана иконопише.

Јер плодност у плодовима напупи. 
И душа природе ојави певањем...“

Нада АНИЧИЋ ЦРЉЕНИЦА 
одломак из лирског записа

„Над рукописом“





Псалми у свили душе Наде Аничић Црљенице су плаве 
песме писане росом неба и заносом као да се пре ње пе-

вало није, или се певало само у плавим лирским сатима у 
праскозорје поезије. И да сем њених плавих певанија нема 
других демантија вести којим нас сваког дана засипају са 
свих екрана - о крају поезије, крају историје, крају исти-
не, - псалми Наде Аничић Црљенице били би довољни да 
покажу да поезији краја нема и да тако није!

Матија БЕЋКОВИЋ





СВЕТЛОПИС  
ДУШЕ
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СВЕТЛОПИС  ДУШЕ
есеј

У свом (теоријском) раду Lector in fabula мудри Јо-
вица Аћин је нас рецензенте „туђих сочињенија“, увукао 
у једну бескрајну игру: како ишчитавати рукопис „душе, 
ума и срца“ који аутор кани да повери људству изван себе, 
наравно. Дакле-како да рецензент, први читалац (са суд- 
бином критичара) расплете ткање душевног палимсеста, 
посебно кад је то плетиво специфично преплетено, боље 
рећи – загонетно. Познато је да је то у ствари вечна „игра“ 
у којој писац зачворава своју душу у језик, а критичар-ре- 
цензент покушава да наличје тог што је у аверс претворе- 
но пронађе у реверсу и обрнуто. Структуралиста (помало 
и феноменалног) Минковски објавио је да је, на пример, 
п е с н и ч к а   с л и к а  (а  она  је  по  Миодрагу  Павловићу 
„тежиште“ и главни конституент поетске „приче“ и зна- 
чења!) „изненадни рељеф душе, врло закономеран у својој 
онтологији“. У поезији каква је на срећу ова – то је особито 
важно с обзиром да поетеса Аничић-Црљеница везе, везе 
тај свој семантички вез страшћу и поетском ерупцијом 
до конотата који се морају ишчитавати-за којима се мора 
трагати малтене до надреалистичког аутоматизма.

Слободни смо да изрекнемо и прву квалификативну 
опаску: да је пред нама поетски рукопис који се неће лако 
„дати“, али ће, заузврат, управо узроковати оно што је за 
праву поезију најважније: мисаоно – емотивни активи- 
зам, „саучесништво“ сваког озбиљног читаоца. Нарав-
но–посебно тумача, дакле „лектора“ јер се у овој поетској 
„фабули“  отварају  бројни  значењски  планови  и  перс-
пек тиве, а „говор језика“ је послојен дубинским асоција-
цијама. У светски признатој Теорији књижевности Ворен–
Велековој зато је дат читав „списак“ карактеристика за 
п е с н и ч к у  с л и к у. Она је „визуелна, акустична, везана, 
слободна, слика-приказ, слика ситуација, слика симбол, 
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слика мириса, укуса, метафоричка, кинестетичка, хепа- 
тичка, емпатичка  итд.  По  Ворен-Велеку  „она  је  дубоко 
у својој онтолошкој датости песничког его-а, сликареве 
идеје и хтења, музичаревог само звука“! Епсон говори о 
„гроздовима асоција“, а Курциус и Ерих Ауербах о нуж- 
ди анализе „песничког“ т о п о с а “. Елман, пак, тумачећи 
великог Јејтса подсећа да постоји „неухватљива веза из- 
међу д у х а  и  п р и р о д е, као и д у ш е в н и х  с т а њ а  и 
п р е д м е т н о с т и “... Све ово, једноставно, овај „лектор“ 
је навео јер ни сам није – понуђен од стране песникиње да 
сарађује око назива ове песничке књиге-био начисто шта 
и како да „кумује“. Понуђено би: „Светлопис душе“, затим 
„Међ’  сновима“,  па  онда  „Вез  душе“,  „Седефна  шума“, 
„Крилати мост“и....

Назив поетске књиге је, у ствари, како записа Р.  Шо-
пенхауер „монограм (монолог) садржине“. А ово је с једне 
стране „сремачки“ богато, чак по самој суштини уметнич-
ког дела веома богато двокњижје, у којем се естетска вред-
ност текста и мисаони приступ не могу одвајати једно од 
другог. Хајде да размотримо п о н е к и ауто-поетички пес-
никињин исказ стихом записан! Њено удубљивање, умо-
вање, мисаоност, језик њене поезије, говор констукције. 
Док наша Надица нпр. у песми Нека друга плава песма – 
„На пучини звони плава струна / Изнутра отвара пригу-
шена песма“. У истој песми читамо стихове „Песмом су 
ме неба у векове призивала / Стрмином коралне ноћи“. У 
песми Сунчев цвет онда читамо

Уђи у себе смирено и тихо
Ушетај корацима бешумним у своју бит.
И гле, у њој
у тој башти од зеленог непрегледа
срешћеш Бога
како из подмлађених стабљика твојих
на врху пупоља нежног
развија сунчев цвет.

У песми Ко усуд љубави песма ме са вашим ликом ско-
ли, уводи нас у размишљања између одреднице посесива: 
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„Ваш“ или „ваш“? У великом слову може бити Он, Бог, а у 
малом – сви ми; нама би да се песникиња исповеди.

За њу је П е с м а „бићу мера“ и то она херувинска. 
Она је у свом алтруизму и богоугодништву „Сунцокрет 
што над сунцем стрепи“. Па вели:

Напитах се сјаја
Ко грлица када лето зобље
Са у с у д о м љубави тад ме песма сколи
Самотну
Јер тишина време пише крилом птице
Док се путем краде
Бајолико
Па сад пуштам златних нити сновље
И потхраних тајну брижљиво у себи(...)

У песми Убељен лабуд црн ова поетеса нуди нам 
прозрак у свој солилоквиј:

Кроз огледало душе урвинама и јавом 
Доплови о б е  с к о н а ч е н а мисао(...) 
У небеса што осмисле тајну крина
Низ обале Сунца док на крсту ћути (...)

„Вез душе“, како пева Нада – Надица Умирање плавих 
трава је у ствари „сплет што дрхти“. Условно, „еротич- 
ност“ ове поетске исповести – као мало у којој другој пое- 
зији – је богомилна и најчешће, без двојења: Надица је пре 
свега х р и ш ћ а н к а , части и чести Богу блиска, те су сто-
га ове песме већином у „светом тројству“: оне су човеко- 
љубне и богољубне, а њена душа и песничко предиво као 
златосвила истаче се из срца. Зато је овај златовез некако 
као бескрај и Света и Природе. У том споју профилишу 
се предивне ведуте природе, сремски виногради, плавет- 
нило неба, зелене нити као рукопис љубави за хармонију 
која човека окружује и у којој он тражи-и мора да тражи и 
пронађе свој хабитус! Попут кантилена Војислава Илића, 
па и шумора Црњанскове поезије, чиме се сједињују Човек 
и Космос „лебдећим стихом“ а етеричном лексиком испе- 
вава Надица многе предивне стихове. Ослушнимо!
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Крилате коње гледам 
Лебде вођени умом Твојим
Под њима збрана, пашњака цветних 
спавају поља

У сну озвученом, фрулом душе 
постојим као срна
сплетена у цвет ветрова прелетних(...)

Наша поетеса такође, као Црњански у Стражилову, 
лута бајковитим светом у којем, нажалост, много кад за-
сенчи ведрину  простора.  А она  би,  Христом  поучена 
и озарена, хтела да наслика песму / Која ће мирисати на 
бела врела / На светлост... На тајну озрњених поља / На 
семе скрито у срцу / Крај неке суштине (...Између света и 
неба ). У прозаиди У тренуцима мира када божанска сила 
испуни срце зато Аничић-Црљеница каже: „Тада на тренут 
спознах да ја сам само простор кроз који се Небо казало 
по милости Твојој“! У својеврсном синкретичком појању 
ова поетеса истовремено је богохимничи појац, али и ово-
земаљски човек који воли нежно, како то чине птице и 
лептири, посвећује мајчино родно крило као олтар, а за-
ветом се опрашта од оних који ће заувек волети јер их је 
волела онако како Богочовек од нас људи тражи. (Песме 
посвећенице, за упућене знане из биографије песникињи- 
ног живота).

Рецензент „лектор“,  баш  као  Ален  Тејт,  нашао  се  у
„обиљу“ подужих изданака душе и срца, али и умности
натопљене еуридским светлуцањем ове заиста необичне,
рекли бисмо-с правом вредне књиге. Заправо бревијара
исписаног биографијом душе и срца и некако раскошно,
барокно разнизаној као нештедимице разасуто бисерјем
ума  и  срца.  Тако  Надица  аутопоетички  и  каже  (Песма
Зрневље вечности):

Трепет у светлост
К’о лептировог крила лет
Ћути жито у српу месеца
Заљубљено
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Светли
Кротки ветар
Усидрен у круни цвета
Језеро наше у сомоту тела 
На длану васељене
сунца се плоде 
Разгоне крила мрака
пољупцем светлоносних сила 
Тихо и без даха ослушкујем 
шуморење зеленог срца(...)
Да л’ још увек лебдимо 
кроз сунчев зрак
ил’ ко зрневље вечности 
магијом латица бдимо
над бојом сунчаног лета(...)

Богатство овог канцонијера и спој исповедног и 
фило зофског јесу врлина овог рапсода. У питању је пе-
сникиња богате душе и трагалачке мисли. У Наздравица 
сунчевом класу дитирамбично „подиже здравицу ливада-
ма нежним

/ Са зеленим и цветним очима-затечена к’о дете / 
сребру росе наздрављам(...) Наздрављам сунчевом класу 
и Твој лик / Са пупољем у сремском житу – жута мора“...
Нада, заправо, испевава п с а л м е , попут Давидових, па 
се не би требало чудити што је жар и чар повуку у похва-
лнице

„богољудима“ попут Достојевског (Фјодору Михало-
вичу Достојевском) коме молитвеном  душом пева  или 
Тесле (Тесла, цвет у ватри крина), коме благодар испева:

Ти, слављен ко вечна Тајна  
у плавет у бескрајне белине, 
у кули од сунчевих звезда
у недрима ужарене месечине
к’о птица тишином душе сниваш
И док куца небески сат,
у кап се звездану сливаш, ти светлост покретна
биваш (...)
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Над умљем
над водом 
над камењем разборитим
у жизни међ` стабљикама цветом и плодом
Огањ у огњу
што се на стаблу неба уписује годом.

Рађање песме открило је и тај „огањ у огњу“ и саме 
наше песникиње, па с разлогом себе објашњава:

Осећам како семе румено плаво клија у мени
у бразде дубоке бачено сред опролећале јесени.

Поља ми беху од душе растресите 
и хумусних сени.

У време сетве облак радосни коло поведе 
и јужни заигра ветар што веселост буди.

На кори храста столетног у крошњи неба урезах 
Речи да трају (...)

Песма и ловци у шарене дуге ловљени смо били 
За нама столећа исткана даљином-
Ко суза кад се ка небу уздигне 
И траг даљином писан...
Оста – 
у плавој трави

Занимљиве  су,  наравно,  поетолошко-философске, 
са „натрухама“ социјалних искустава прозаиде – чита-
ви мали есеји исписани на завршетку ове поетске књи-
ге. Књиге у свему и по свему исповедне провинијенције. 
Наше дилеме око наслова „монограма“ на почетку-про- 
чељу ове књиге оправдене су, дакако. Јер све је „збрано“ у 
овим песничким нискама, претежно плавих, али у много- 
чему и загонетних седефних драгуља. Збирка јесте „свет- 
лопис душе“, јесте због загонетне семантике и вишес- 
лојних слика са дубоко зачвореним асоцијацијама и та 




