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Ре то рич ки све де ном, а стил ски бо га то раз и гра ном дру гом књи гом пе са ма На ди је 
Ре бро ње (пр во де ло Плес мо ри ма про шло је ве о ма за па же но за на ше при ли ке, На гра-
да „Ала дин Лу кач“) као да се по ве зу ју про сто ри и вре ме на, љу ди и до га ђа ји у сми ре ном 
лир ском лу ку не на ме тљи вих, а су ге стив них, ре ми ни сцен ци ја и асо ци ја ци ја. Ја не пи
шем пе сме/ са мо слу шам љу де/ и гра до ве, ре ћи ће се на по чет ку. На го ве ште ни лир ски 
уну тра шњи ауто пор трет та ко се пред ста вља као осе ћај ни сни мак да љи на и ка рак те ра 
ко ји су, још увек, не ка ко, чо ве ко ва суд би на.

По сто је пеј за жи/ са вр ше ни за зло чин/ та мо где те град за гр ли („фре де рик, умет ник, 
фо то граф, гра на да“) пе ва се већ у увод ној пе сми. Од мах по ста је ја сно да је књи гу бо ље 
чи та ти у из ве сном ан ти ме та бо лич ком дво кључ ју: не до слов ној до слов но сти и до слов-
ној не до слов но сти, исто вре ме но. Дво стру ки ви до ви обр та ња тек ста, од па ра док са и 
кон тра ста (та мо ти зло чи нац до зво ли да ожи виш са мо у тр го ви ма) до ан ти ме та бо лич-
них и ок си мо рон ских зна че ња, је су ми ну ци о зни ми ни ма ли стич ки од сја ји ви ше стру ких 
оп сер ва ци је. Да љи на ни је са мо одва ја ње, она је сте и су штин ско при бли жа ва ње се би 
у мо мен ту ка да фон та не опе ру тво је се ћа ње на вла сти то име.

Одва ја ње од по зна тих про сто ра и при бли жа ва ње но ви ма, у ства ри, пред ста вља 
упра жња ва ње но ви не као да су већ дав но по зна те. То до во ди до но ве са мо спо зна је 
(а ја сам увек у гра на ди/ и ни је ва жно/ ка ко се зо вем, „хи шам, фар ма це ут, у дво ри шту 
ма ур ске ку ће“). „Не ма ре чи из ван је зи ка“, ре као би Ла кан, али има ми сли из ван ре чи. 
Ми сли ко је су про о се ћа не иако ни смо на ви кли да осе ћа мо ми сли без об зи ра на то 
што че сто раз ми шља мо о осе ћа њи ма. На сло ви књи ге пе са ма На ди је Ре бро ње је су, у 
ства ри, ма ле скри ве не при че, а сти хо ви пред ста вља ју ле лу ја во скри ве ну иро нич ну 
жа ло пој ку одва ја ња ус хи ће ну но вим спа ја њем. Пу то ва ње и пи са ње је су лир ски про-
це си бе жа ња од Каф ке и Ка ми ја пре ма Лор ки са свим по сле ди ца ма пе ва ња о суд бин-
ском. Пи са ње и пу то ва ње се ста па ју у осе ћај но тра ја ње ко јим се ин сти ту ци о на ли зу је 
но стал ги ја као вид по ву че ног уосе ћа ва ња са но вим. У по е зи ји На ди је Ре бро ње пре о-
се тљи вост по ста је по себ на естет ска ка те го ри ја. Она не во ди у па те тич ност, али је сте 
об лик не ке но ве ата ви стич ке, сви ма за јед нич ке, оп што сти. Са жи ма њем одва ја ред од 
не ре да та ко што се уред ни не ред по сте пе но пре о бра жа ва у не про зир ни и са же ти мир 
ата рак сич не уред но сти (се ћам се ја ко до бро/ сво је про шло сти/ у јед ној ка пи/ у сред 
оке а на, „ло ре на, сли кар ка, на оба ли ре ке“).

По е зи ја се у књи зи Фла мен ко, уто пи ја асо ци ја тив но раз ли ва чи та о че вим чу ли ма 
са свим ми ри си ма Ан да лу зи је, ги та ра и ка ста ње та. Лир ско се, ме ђу тим, са др жи у пре-
во ђе њу асо ци ја ци ја са јед ног на дру ги те рен: мо ји су оче ви/ ши ро ке пре ри је/ пер сиј ске 
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ша ре/ ан да лу зиј ска се ла/ фон та не и тр го ви// мо ја су про шлост/ тол сто је ви во зо ви/ 
шек спи ро ве се стре/ бор хе со ви по дру ми („бе а трис, пе сни ки ња из хи пи кла на пе ро фла у та“).

Све че га се да ро ви та пе сни ки ња до хва ти по ста је опер ва же но ти хом ми са о ном 
за гле да но шћу. По сма тра чи ца се са мо о сма тра у дру гим ли ци ма. Дру ги по ста ју њен 
ауто пор трет: нек дру ги ма ли ца/ из ли ју у брон зи/ ви ше во лим ли шће/ не го исто ри је. Лир-
ски су бјект на нео би чан на чин не по сед нич ки по се ду је све што по сма тра. Ре чи се до-
де љу ју пе сми као ко пи је ствар но сти ко је су, у ства ри, сво је вр сни уну тра шњи уни ка ти. 
Ко до ви умет но сти жи ве ван сва ке па ро ди је у овој књи зи. Жи вот се, ипак, не ми ло срд-
но па ро ди ра. Искре на за грц ну тост сли ка ма љу ди и про сто ра но си са со бом из ве сну 
са мо па ро дич ност. Про ду же но гле да ње на ства ри по ста је по сте пе но по себ но про ду-
бље но ужи ва ње у ства ри ма, љу ди ма и го то во су ма тра и стич ким ве за ма: кад уда рам 
ци пе ла ма о зе мљу/ ви дим чуд но ва те ства ри/ ори јент на ма ти со вим сли ка ма/ лор кин 
гроб у тра ви („де вој ка ко ја се зо ве ит са со, што на ба скиј ском зна чи мо ре“).

Ис то срод на у сво јој на дах ну то сти, књи га пе са ма На ди је Ре бро ње је ра зно ли ка у 
по ступ ку. Ма ле, али ко ре ни те, раз ли ке у при сту пу те ма ма чи не ура ња ње у ову ли ри-
ку нео сет ним. Рас по ло же ња лир ског ју на ка/ју на ки ње по ла ко по ста ју део су ге стив ног 
спа ја ња су бјек та и пред ме та пе ва ња. Ту не ма го то во ни ка квих иден ти тет ских раз ли ка 
ни су ко ба иако се упор но пе ва о иден ти те ти ма. Чи та лац по сте пе но осе ћа да сва ко 
по и ма ње исто риј ског до жи вља ва из ве стан по раз. То се по сти же бри жљи вим уки да ње 
стро ге тем по рал но сти и уво ђе њем све про жи ма ју ћег про сто ра. Лич на са зна ња уз ми-
чу пред те ре том стал не оп сер ва ци је ко ја је увек са да и ов де. Ме ђу соб но без го вор но 
раз у ме ва ње по ста је не за у ста вљи ви про цес. Та ко се ра ђа по се бан си стем са гла сних 
од но са ме ђу лир ским ју на ци ма без ти ња ју ћих су ко ба: је дан ка дру гом/ ко ра ча ли су/ по 
ду гач ком зи ду/ два чо ве ка/ мо жда и две же не/ зид је био/ са зи дан/ од књи га/ не чи јих удо ва/ 
ла жних до га ђа ја/ на кра ју су се сре ли/ пут и ни су/ наш нај бо ље/ за пам ти ли („па о ло и 
мар кос, на те ра си, о мо дер ној исто ри ји“).

Ауто пор трет лир ских ју на ка на сто ји да по ни шти мре жу ши рег дру штве но-исто-
риј ског кон тек ста. Та ко се од нос по је дин ца и ко лек ти ва пер со на ли зу је до ме ре иш че-
зну ћа. На тај на чин по е зи ја по но во у сре ди ште вра ћа осе ћај ност чак и уз ри зик да 
до жи ви не што од кри ти ка ко је тр пе из ве сни тра ди ци о на ли зми. Про тив у да рац до ла зи, 
ме ђу тим, са има нент ног по е тич ког ста но ви шта о мо ћи по је дин ца да иг но ри ше за по-
ве да ју ће ко лек тив но ако му оно сме та да ис ка же сво ју по себ ност. Ти ме се успе шно 
иро нич но над вла да ва ју тра ди ци о нал не или ра но мо дер ни стич ке фи гу ре лир ског (као 
што је из ве сна си не сте зич ност ово га пе ва ња: и по не кад, са мо по не кад, чу јем те у бо
ја ма („шта је ка рим го во рио ирис“). Тра ди ци о нал ни при зву ци пе ва ња се сли ка ју ван 
под ра зу мљи вих лир ских ко ор ди на та. Чим се по ти ски ва ње и са мо ћа на го ве сте као 
мо гу ћи пре о вла ђу ју ћи тон, од мах се по ја ви не на ме тљи ва па ро диј ска дис тан ца ко јом 
се од би ја по гре шно чи та ње. Лир ски су бјект се, та ко, из два ја у свој иро нич ни свет при-
се ћа ња: ако се на сме шиш/ мо жда се на твом ли цу/ де си не ки зе мљо трес/ или рас пад 
ју го сла ви је („есма, оска ру, при ја те љу“).

Уну тра шње и спо ља шње се по сте пе но при бли жа ва ју, ме ђу соб но про ве ра ва ју и 
под сти чу. Скри ве ним су ма тра и змом сва ки пор трет по ста је, у ства ри ауто пор трет. 
Пр во бит на уса мље ност по ста је по себ но све до чан ство ура мље не осе ћај не ре флек-



сив но сти. И то је знак по себ но зах тев не лир ске рав но те же. На пе тост се, ме ђу тим, 
стал но др жи на по треб ном ни воу. На сим бо лич кој рав ни из ве сни чи та о ци увек хо ће 
да „уби ју“ свог пе сни ка. Пе сник се, ако то га ни је све стан, за гла ви у вла сти тим ре дун дан-
ца ма, та у тло ги ја ма, па ра фра за ма и пе ри фра за ма: уби ли смо ауто ра/ са да се ви те шки 
гу ши мо у ње го вој кр ви („алон со и ал дон са“).

На тај на чин ин стинкт пи са ња по сте пе но ула зи у фи ну ве зу са та на то сом и еро сом. 
По не кад је то су сре та ње ан та го ни стич ко, по не кад по ду дар но. Ме ђу тим, из ве сна скри-
ве на, жен стве но па и мај чин ски до бро на мер на, иро ни ја пре ма сва кој си ме три ји стал-
но леб ди на стра ни ца ма ове сре ђе не, али аси ме трич не књи ге: пи сац је мр тав/ жи ве ла 
спи са те љи ца („ро лан и џу дит, пи ја ни“). Сва ка нар ци со ид ност, та ко ђе, би ва из ло же на 
под сме ху. Из ве сна за бо рав ност по се сив не вла сти то сти, та ко, по ста је на че ло пе ва ња. 
Сти ца ње је сте знак слу чај ног по сто ја ња у на мер ном све ту: ја и мо ја дру гост/ рет ко се 
сре ће мо/ са мо по не кад/ у ти ши ни („на ди ја, ма ро кан ка, од ко је сам ку пи ла ка ста ње те“). 
То го во ри о по сте пе ном гу бље њу иден ти те та по сле че га до ла зи до усва ја ња но вих 
уло га без ко јих се ни пр ви иден ти тет не би пре по знао: пре гршт иден ти те та но сим/ 
не вра ћам се да их ску пљам/ кад се низ пла ни ну/ ско тр ља ју („асто на ке чуа је зи ку“).

Из ве сне на пр сли не на емо тив ним окло пи ма љу ди је су, та ко ђе, пред мет овог пе ва ња. 
Су коб нар ци со ид но сти и ка та стро фич но сти увек је пра ћен по себ ним уну тра шњим 
ло мо ви ма. Не при стра сност је са мо ко ра ча ње пре ма ду бљој не из ве сно сти. Оту да су 
про стор, вре ме и лир ски ју на ци у овој књи зи го то во ствар ни љу ди ко ји не ро бу ју ни-
ка квим кон цеп ту ал ним схе ма ма ни фор мал ним мо де ли ма, али су пре ви ше усе бље ни 
да би упа ли у зам ке по вр шно сти, ма кар то зна чи ло и од су ство раз у ме ва ња: чо век је 
чо ве ку нем („про ла зник у ме троу“) или по вр шно раз у ме ва ње: чо век је чо ве ку огле да ло 
(„кит про гра мер“).

Са би је ни про стор жи вље ња и пе ва ња ути че на ди на ми зо ва ње и пер со на ли зо ва ње 
про сто ра. Услед пре за си ће но сти, про стор се де мо ни зу је и го то во да ис кљу чу је се бе, 
баш као што се и вре ме оне вре ме њу је и на ла же дру га чи је гле да ње. У тим аспек ти ма 
пе ва ња књи га по е зи је На ди је Ре бро ње по вре ме но за и скри искром по е зи је Но ви це 
Та ди ћа или на дах ну ти јих про зних цр ти ца Ва се Пав ко ви ћа: да нас сам срео со то ну („фи-
лип, ди-џеј“); сви мо ји ђа во ли пле шу у круг („да вид слу жбе ник“); иза шла сам из аушви ца/ 
згу жва ла му зеј ску кар ту („ире на, кад је по сје ти ла пољ ску“)...

Це ло пу но пе ва ње На ди је Ре бро ње кре ће се из ме ђу иро ни јом де мо ни зо ва них па ра-
док сал но сти (не бо је на ша та ста ту ра/ та мо на ме се цу је ен тер – „ирис и ана, на сме-
ја не“) и по твр де ду бљих са зна ња тра ди ци је: пле шем,/ ци пе ла ма осва јам зе мљу/ на том 
ме сту/ гра дим уто пи ју („па три си ја, фла мен ко пле са чи ца“). У том лир ском скла ду на-
ра тив них рас ко ра ка на ла зи се по себ на сна га про ди ра ња у ствар ност. А иро ни ја, дво-
стру кост и по вре ме ни сар ка зам зна че да је сна га ове по е зи је, са свим оче ки ва но, ви ше 
усме ре на пре ма про ми шља њу све та не го пре ма де ло ва њу у ње му. И то је раз ме ђе са 
ко јег ва ља пра ти ти да ље пе снич ко де ло ва ње На ди је Ре бро ње.
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