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„Стефан Првовенчани“, Краљево, 2014)

Ја сам плес – засвирајте! Напев ме хитро ковитла!
Онај сам који се вечно смеје – млади је месец
и сумрак,
Видим скровите нежности, видим духове хитре ма где
погледао,
Скровишта и опет скровишта дубоко у земљи и мору
и где ни земље нема ни мора.

Волт Витмен, „Спавачи”1

Го ре на ве де ни ци тат, сти хо ви из Вит ме но вих Вла ти тра ве, ода бра на је по ла зи шна 
тач ка од ко је ће за по че ти на ше раз ми шља ње о пе снич ком де лу На ди је Ре бро ње. На 
зна че ње овог ци та та ће мо се у тек сту ви ше пу та освр ну ти, али нај пре сле ди јед но 
по ја шње ње на ме сто уво да. Го во ри ти о по е зи ји, ту ма чи ти по е зи ју, ни ка да ни је ла ко 
ни ти са свим на ив но, а чи ње ни ца да су пе сме На ди је Ре бро ње, иако јед но став не и 
све де не у из ра зу, бо га те зна че њем и сло же ним спле том асо ци ја ци ја ко је иза зи ва ју, 
чи та ву ствар са мо до дат но оте жа ва. Има ју ћи сто га у ви ду ве чи то отво ре но пи та ње 
гра ни ца и мо гућ но сти ин тер пре та ци је, а у од су ству ам би ци о зне иде је да ауто ра тре-
ба да раз у ме мо бо ље не го што он сам се бе раз у ме, на сто ја ће мо да пре до чи мо по ме-
ну ти сло же ни сплет, при че му ће на ша основ на ме то да би ти раз го вор са сти хом. 

Пр ви ко рак на књи жев ној сце ни пе сни ки ња је на чи ни ла збир ком Плес мо ри ма, 
об ја вље ном 2008. го ди не у из да њу На род не би бли о те ке „До си теј Об ра до вић” из Но-
вог Па за ра. Ње на дру га, дво је зич на збир ка Ал фа, Алеф, Елиф,2 об ја вље на је 2011. го-
ди не у Шпа ни ји, док је тре ћа збир ка, Фла мен ко уто пи ја, иза шла ове го ди не у из да њу 
кра ље вач ке По ве ље.

Во де ћи се ти ме да је иде ја из ра же на у сим бо лу, у сли ци, че сто ви ше зна чењ ској, 
па жњу су нам нај пре при ву кли на сло ви збир ки, или, да бу де мо пре ци зни ји, на сло ви 
пр ве и тре ће збир ке – Плес мо ри ма и Фла мен ко уто пи ја. Оно што се на пр ви по глед 
из два ја као њи хов за јед нич ки име ни тељ је сте плес. При том ов де има мо на уму јед ну 
ши ру зна чењ ску сли ку ко ја на ди ла зи уоби ча је но об ја шње ње спре ге по е зи је и пле са 
и по пра ви лу се сво ди на то да се рит мич ност и по е тич ност сти хо ва ве зу је за рит мич-

1 Волт Витмен, Влати траве: изабране песме, превео Иван В. Лалић, Београдски издавачко-
графички завод, Београд, 1986.
2 Na di ja Re bro nja, Al fa, Alef, Elif, Alea Blan ka, Gra na da, 2011.
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ност пле са и му зи ке. У кон тек сту по ме ну тих збир ки пре све га нас ин те ре су је уни вер-
зал на сим бо ли ка пле са и пле са ња, ши ро ко рас про стра ње на у хин ду и стич кој, грч ко-
рим ској, хри шћан ској и ислам ској тра ди ци ји, где пред ста вља ге не ра тив ну енер ги ју 
ва се ље не, све мир ски ри там, кре пље ње сна ге, емо ци је и ак тив но сти.3 Ме ђу тим, да 
би смо схва ти ли сву ши ри ну зна че ња по кре ну тих ме та фо ром пле са, фи гу ре че сто 
не ја сне али су ге стив не, као и да би смо до би ли од го вор на пи та ње да ли је пе сни ки ња 
оте ло тво ре ње мо дер не Терп си хо ре (оне ко ја ужи ва у игри), нео п ход но је уду би ти се 
у по е ти ку, од но сно спе ци фич ност, осо бе ност ства ра ла штва сва ке збир ке по на о соб. 

У Пле су мо ри ма аутор ка во ди ин тим ни раз го вор са све том ислам ског ори јен та, са 
ње го вом по е зи јом и ду хов но шћу. Она ко ри сти мо ти ве и сим бо ле из тра ди ци је су фиј-
ског пе сни штва (во да, ка пи, леп тир, све тиљ ка, љу бав, ви но, ле по та) чи ме се отва ра 
мо гућ ност по сма тра ња збир ке из угла ислам ског ми сти ци зма (су фи зма). Мо ти ви из 
су фиј ског пе сни штва за у зи ма ју кључ на ме ста, са др жа ни су у на сло ви ма ци клу са (ка пи 
– кру го ви – оба ле) као и у на зи ви ма по је ди них пе са ма (круг, оба ле, плес). Плес је за 
дер ви ше, след бе ни ке су фи зма, уоби ча је но сред ство сје ди ња ва ња са Бо гом. Су фи ји 
(му сли ман ски ми сти ци), на и ме, ве ру ју да је плес ство рен ка да је Ко смос ушао у би ће, 
и да је, пре ма то ме, у пле су са др жа на сва сна га сим бо ла. „Не ки су фиј ски учи те љи су 
го во ри ли да ту ви де сли ку зве зда них кре та ња, ми сте ри ју ства ра ња, ема на ци је ви ше-
стру ко сти и по врат ка је дин ству. Плес је, да кле, го то во све то тај ни.”4 

У сво јим на уч ним ра до ви ма по све ће ним су фи зму и де ли ма ори јен тал них фи ло зо-
фа у под тек сту ро ма на Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа, На ди ја Ре бро ња се по себ-
но ба ви ла зна чењ ским сло је ви ма ме вле виј ског ми стич ног пле са: „Ме вле виј ски плес 
се ма са сто ји се из три кру га ко је дер ви ши пра ве око кру жни це. Они сим бо ли зу ју три 
сте пе на при бли жа ва ња Бо гу. Шејх по след њи ула зи у се му и пред ста вља ве зу из ме ђу 
не бе са и Зе мље. Круг тих пле са ча пред ста вља за кон Ко смо са; они пред ста вља ју пла-
не те ко је кру же око сво је осе, за тим око Сун ца; кру же ње це лог Ко смо са око јед не осе. 
Та оса је бо жан ски Ап со лут, Оно што је веч но, Оно што је из вор и уто ка све га.”5 

Ако се вра ти мо на слов ној син таг ми ове збир ке, Плес мо ри ма, за па зи ће мо да је 
по ред пле са у њој са др жа но и мо ре. Пре ма уни вер зал ној сим бо ли ци мо ре пред ста вља 
пр ви об лик ма те ри је, пра по че ло и во ду жи во та, по че так и крај све га у све ми ру. Сим-
бо ли ка во де је ина че у овој збир ци по себ но ис так ну та. Као ин тим ни лир ски сим бо ли 
уче ста ло се по на вља ју пој мо ви ка пи, су за, ки ша, ро са, та ла си, мо ре, али и ма сти ло, 
крв и ви но.6

У од ра зу тог сна жног, ин тен зив ног, го то во пан те и стич ког до жи вља ја све та лир ски 
су бјект је по пут леп ти ра ко ји у стал ном кру же њу око пла ме на све ће пред ста вља тра-

3 Ма ли реч ник тра ди ци о нал них сим бо ла, Li bret to, Бе о град, 1999, 111–112.
4 Жан Ше ва ли је, Му зи ка и игра у су фи зму у: Дар ко Та на ско вић, Иван Шоп, Су фи зам, Про све та, 
Бе о град, 1981, 192.
5 На ди ја Ре бро ња, „Ку ран ски под текст пр вог де ла ро ма на Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа”, 
Ле то пис ма ти це срп ске књ. 482, св. 4 (2008), 753–754.
6 У том је сми слу за ни мљи ва бе ле шка ко ја се на ла зи на кра ју збир ке и у ко јој је на ве де но да је 
аутор ка „име до би ла за то што се ње го во зна че ње на Ис то ку ве зу је за во ду, ре ке, ро су, при зи-
ва ње во де та мо где је не ма”. 
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же ње Веч не љу ба ви, за ри че се да ће би ти Тра жи тељ, по ста вља пи та ња и тра га за 
од го во ри ма, сан о би се ру сни је и по пут му дра ца кон ста ту је да пли ва ти мо же са мо 
онај што ве ру је у та ла се и у ве тар што их по кре ће. Tо су сти хо ви ко ји но се иде ју су фи-
зма, ко ји су про же ти ду бо ком ве ром у Веч ну Исти ну (иде ал су фи зма), ме ди ти ра ју о 
чо ве ко вој суд би ни и сми слу ње го вог бо рав ка на овом све ту, о љу ба ви ко ја је бит су-
фиј ске фи ло зо фи је, „ко ја је су шти на ка ко исла ма та ко и свих ре ли ги ја и ху ма них идео-
ло ги ја”.7

Упра во ов де на ме ће нам се па ра ле ла са Се ли мо ви ће вим по и ма њем Ку ра на у кон-
тек сту ње го вог соп стве ног ства ра ла штва: „Не ки кри ти ча ри сма тра ју да сам ја екс пли ци-
рао ис точ њач ку фи ло зо фи ју. Ни сам уоп ште... Кур ’ан је за ме не сва ки ко декс ми шље ња, 
сва ки ка нон на ко ји се по зи ва ју љу ди... Да кле, чист сим бол...”8 У том све тлу Плес мо ри ма 
се от кри ва не као збир ка за тво ре на у ме ђе ислам ске тра ди ци је и ис точ њач ке фи ло-
зо фи је, већ као де ло уни вер зал но у сво јим зна че њи ма и по ру ка ма ко је по сре ду је. 

Пе сни ки ња спа ја уда ље не ци ви ли за ци је и про жи ма раз ли чи те кул тур не то ко ве, 
спа ја Ори јент са За па дом, Евро пу са Ази јом. У ње ним сти хо ви ма су сре ћу се Ха физ 
Ши ра зи, Ју нус Емре, Гу ри-ба ба, На зим Хик мет, али и Кол трејн, Мајлс Деј вис, Би ли Хо-
ли деј, чи ме се ова по е зи ја от кри ва као по е зи ја сло же ног кул тур ног иден ти те та, као 
су бли мат ра зно вр сних кул тур них, чи та лач ких, умет нич ких и жи вот них ис ку ста ва.

Сво јим ли те рар ним пр вен цем На ди ја Ре бро ња је сту пи ла на књи жев ну сце ну као 
аутор ка на кло ње на ми са о ном и емо тив ном об је ди ња ва њу уда ље них све то ва. Ако 
дво је зич ну збир ку Ал фа, Алеф, Елиф, за пра во из бор пе са ма из Пле са мо ри ма, схва ти-
мо као не ку вр сту по ве зни це из ме ђу две пе снич ке књи ге, он да мо же мо ре ћи да аутор-
ка сво јим нај но ви јим пе снич ким оства ре њем, збир ком Фла мен ко уто пи ја, за по че ту 
аван ту ру и сво је вр сну по тра гу за веч ном исти ном и љу ба вљу на ста вља, те чу де сним 
пу те ви ма и сти ца јем окол но сти сво ју лич ну уто пи ју от кри ва у Шпа ни ји, тач ни је Ан да-
лу зи ји.

Ина че тран сцен ден тан, уто пиј ски то пос је у по е зи ји На ди је Ре бро ње кон кре ти зо-
ван, оте ло тво рен. Као ме сто су сре та кул ту ра, арап ске, хри шћан ске, је вреј ске, и ме сто 
ро ђе ња фла мен ка, син кре тич ке умет нич ке фор ме и сим бо ла свих тих не стал них и 
раз ли чи тих иден ти те та, Ан да лу зи ја по ста је пе сни ки њин лич ни Алеф – Алеф из Бор-
хе со ве при че, „јед на од та ча ка у про сто ру ко ја са др жи све тач ке, ме сто где се на ла зе, 
одво је но, сва ме ста на зе маљ ској ку гли, ви ђе на са свих стра на”. Сти хо ви ко ји ма се 
за тва ра збир ка и ко ји но се на слов „па три си ја, фла мен ко пле са чи ца” уоста лом гла се: 
пле шем/ ци пе ла ма осва јам зе мљу/ на том ме сту гра дим уто пи ју/ мој про стор на ком 
пле шем/ при па да це лом све ту/ ни ка да/ не пре ста је да по сто ји. 

Уоби ча је на пред ста ва уто пи је де фи ни са на је од су ством при ват ног вла сни штва, 
по хле пе, бри га, гла ди, на си ља, др жа ве и ре ли ги је. У том ује ди ње ном све ту бла го ста ња 
вла да брат ство свих љу ди. Фла мен ко уто пи ја, ме ђу тим, као што је и на ве де но у јед ном 

7 На ди ја Ре бро ња, „Ку ран ски под текст пр вог де ла ро ма на Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа”, 
Ле то пис ма ти це срп ске књ. 482, св. 4 (2008), 777.
8 Ме ша Се ли мо вић, Сје ћа ња у: Ра зи ја Ла гум џи ја, Кри ти ча ри о Ме ши Се ли мо ви ћу, Свје тлост, Са-
ра је во, 1973.



тек сту о овој збир ци, ни је књи га ду бо ке ода но сти зе мљи ка ква је Шпа ни ја.9 По пут 
ка квог уто пиј ског ми сли о ца, аутор ка не иде а ли зу је овај про стор већ пре ва зи ла зе ћи 
на ци о нал не, кул тур не, ре ли гиј ске и ди сци пли нар не гра ни це, у ду ху фла мен ко фи ло-
зо фи је, сло бод но сту па у сво је вр стан ин тер у то пиј ски ди ја лог са су бјек ти ма слич ног 
сен зи би ли те та. 

На са мом по чет ку збир ке, као про ло шки мо то сто ји за пис: ја не пи шем пе сме/ са мо 
слу шам љу де/ и гра до ве. Је дин стве ни лир ски су бјект се у овим сти хо ви ма ра сло ја ва 
на ви ше ли ца и раз ла же на гла со ве ко ји из ра ста ју из фраг ме на та си ту а ци ја, до га ђа ја 
и од ре ђе них окол но сти. Реч је спон та но пре пу ште на дру ги ма, а пред ност се да је сним-
ци ма обич ног сва ко днев ног ис ку ства. Ни жу се на сло ви „фре де рик, умет ник фо то граф, 
гра на да”, „хи шам, фар ма це ут, у дво ри шту ма ур ске ку ће”, „ло ре на, сли кар ка, на оба ли 
ре ке”, „сви ра чи у ме троу”, „шта је ка рим го во рио ирис”, „ма ри на, о обич ном да ну”... 
Ови ис по вед ни су бјек ти ви те ти ука зу ју нам се у све тлу де ком по но ва них сли ка сва ко-
днев ни це чи ме се сти че ути сак да су сти хо ви ис пи са ни филм ским ру ко пи сом, да су 
по пут сли ка на пра вље них филм ском ка ме ром. Пе сни ки ња го то во ки не ма то граф ски 
пре ци зно успе ва да ухва ти мо ме нат, и прем да по ре ђе ње ни је уоби ча је но, сво је вр сним 
по ет ским ки но сти лом умно го ме се при бли жа ва по е ти ци јед ног ве ли ког ства ра о ца на 
по љу филм ске умет но сти – по е ти ци Ви ма Вен дер са. Овај ре ди тељ не мач ког по ре кла, 
ко ји је до бар део жи во та про вео на ре ла ци ји Евро па – Аме ри ка, ба ве ћи се пи та њи ма 
иден ти те та у ве ћи ни сво јих оства ре ња, и сам, уоста лом, ка же: „Мо је при че су ин спи-
ри са не ме сти ма, гра до ви ма, пре де ли ма и пу те ви ма.”

Чу ве ни филм Не бо над Бер ли ном (Der Him mel über Ber lin, 1987) на стао је та ко што је 
ре ди тељ јед ном при ли ком ду го вре ме на лу тао гра дом, бе ле же ћи ути ске при су сре ту 
с про ла зни ци ма и оп штом ат мос фе ром ко ја је вла да ла у то до ба. У дру гом ве ли ком 
Вен дер со вом оства ре њу, у Ли са бон ској при чи (Lis bon Story, 1994) гле да лац по ста је све-
док по сма трач жи те ља гра да и њи хо ве сва ко днев не ег зи стен ци је. У ду ху ci ne ma ve rité, 
ре ди тељ са ста вља филм ски пор трет гра да ко ри сте ћи се сли ка ма, зву ком и му зи ком, 
при че му су мо то сти хо ви Фер нан да Пе сое: Пу сти ћу но ге да хо да ју и очи да лу та ју... 
Оно што ви дим и што сам ја по ста ју јед но... 

По пут мо дер ног фла не ра, ме ша ви не град ског ту ма ра ла и ур ба ног умет ни ка, ко ји 
бес циљ но лу та ње ули ца ма гра да пре и на ча ва у от кри ва ње гра да кроз умет ност, од-
но сно у умет ност от кри ва ња гра да, аутор ка ис по ља ва ам би ци ју да кроз раз ли чи те 
гла со ве из ра зи су шти ну про ми шља ња се бе и све та око се бе. Ње на иде ја во ди ља баш 
као да су Пе со и ни сти хо ви ко је у Ли са бон ској при чи из го ва ра је дан од глав них про та-
го ни ста: Ја слу шам без гле да ња и та ко ви дим...

Ни је тај на да На ди ја Ре бро ња у дру ги ма ви ди сво је по тен ци јал не ју на ке. Са при ро-
дом мо дер ног ве чи тог но ма да ко ји пу ту је да би упо знао соп стве ну ге о гра фи ју, она 
пи ше пе сме кроз ко је сâм жи вот про го ва ра, у ко ји ма не ма дис кри ми на ци је, већ је све 
јед на ко бит но и ва жно, сва ко ис ку ство, сва ка емо ци ја и сва ка ми сао. Ње на се по е зи ја 

9 Ра до ман Че чо вић, На ди ја Ре бро ња „Фла мен ко уто пи ја”.
<http://www.rat ko vi ce ve.bi je lo po lje.co.me/in dex.php?op tion=com_con tent&vi ew=ar tic-
le&id=121%3Ara do man-eovi-na di ja-re bro nja-fla men ko-uto pi ja&ca tid=5%3Ade sno-vi je sti&Ite-
mid=7>28.10.2014.
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на тај на чин из јед на ча ва са по сто ја њем док она са ма по ста је Бо дле ров за љу бље ник 
у уни вер зал ни жи вот, осве шће ни ка ле и до скоп ко ји при сва ком по кре ту при ка зу је 
ви ше струк жи вот и не стал ну љуп кост свих еле ме на та жи во та.10 Круг се, да кле, за тва-
ра и вре ме ни ка да не уми ре јер об лик вре ме на је круг („хи шам, фар ма це ут, у дво ри шту 
ма ур ске ку ће”). Али круг је и хо ри зонт/ круг је ом ча/ око вра та („сви ра чи у ме троу”) 
као што и сви мо ји ђа во ли/ пле шу у круг („да вид, слу жбе ник”).

Круг је упра во је дан од сим бо ла ко ји об ја шња ва ју су шти ну су фиј ске фи ло зо фи је. 
Са др жан је у ри ту ал ном пле су се ма чи је се кру же ње ве зу је за све оп ште кре та ње, за 
кру же ње пла не та и Ко смо са, али је исто та ко са др жан и у осо би том пе сни ки њи ном 
по гле ду на свет, у уве ре њу да је веч ност са зда на од са да шњих тре ну та ка: ниг де не на-
ла зим/ смр ти/ ни ра ђа ња/ са мо ово са да/ ци пе ле и зе мљу („де вој ка ко ја се зо ве ит са со, 
што на ба скиј ском зна чи мо ре”).

До шав ши пред сам крај овог по ку ша ја ту ма че ња пе снич ког де ла На ди је Ре бро ње 
кроз при зму ислам ског ми сти ци зма, су фиј ског пе сни штва, сим бо ли ке пле са, кру га, 
уто пи је, филм ске умет но сти и ки не ма то граф ског по ступ ка Ви ма Вен дер са, оста је мо 
ду жни још јед но, за вр шно за па жа ње ко је би за о кру жи ло текст. Ако смо на ме сто уво-
да ци ти ра ли Вол та Вит ме на, те из не ли ути сак о сло же ном спле ту асо ци ја ци ја ко ји 
по е зи ја На ди је Ре бро ње иза зи ва, са же љом да круг ва ља но за тво ри мо, као под сти цај 
на да ља чи та ња та ко ђе не ка по слу же сти хо ви ко ји ма Вит мен, и сам фла нер пар екс е-
ланс, упо зо ра ва свог чи та о ца у за вр шној пе сми пр вог из да ња Вла ти тра ве, а ко ји, 
ве ру је мо, по га ђа ју су шти ну пе снич ких књи га ко ји ма смо се у овом тек сту ба ви ли: 
Ка ме ра до, ово ни је књи га/ Ко узи ма ово, узи ма чо ве ка.

10 Шарл Бо длер, Сли кар мо дер ног жи во та, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2013.




