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ФЕ МИ НИ СТИЧ КА ПО-ЕТИ КА ТЕК СТА ТЕ ЛА  
(И ОБР НУ ТО)
(Сен ка Ма рић: Кинт су ги ти је ла, Кон траст, Бе о град, 2019)

Ка да ау тор ке до би ју књи жев ну на гра ду и бу ду ме ђу пр ви ма ко је је при ме, не ка ко им 
се по оби ча ју по ста вља пи та ње ка ко се осе ћа ју као (тек) пр ва/дру га/тре ћа... до бит ни ца 
те на гра де. Ово пи та ње је, у су шти ни, сек си стич ке при ро де и пред ста вља про во ка ци ју 
ко ја при мо ра ва же не да се огра де од сво је ород ње не ства ра лач ке по зи ци је. Јер, ау то-
ри ма се та вр ста пи та ња не по ста вља у скла ду са још увек ви тал ним кон цеп том „кре а-
тив но сти као иде о ло шке ком по нен те му шко сти“ (Гри зел да По лок). Не се ћам се да је 
ије дан ау тор пи тан ка ко се осе ћа као X му шка рац ко ји је до био, при ме ра ра ди, НИН-ову 
на гра ду. Ка да је до би ла НИН-ову на гра ду, Гро зда на Олу јић је пи та на ка ко се осе ћа као 
тре ћа ла у ре ат ки ња, а ау тор ка је, под ле жу ћи ре пре си ји уни вер за ли стич ког го во ра о 
књи жев но сти, од го во ри ла да се ма ње осе ћа као же на, а ви ше као пи сац. Ис каз Гро зда не 
Олу јић је у са гла сју са до ми нант ном по ли ти ком књи жев но сти на овим про сто ри ма и 
очи то је да је „же на-пи сац“ још увек би ће по дво је но из ме ђу род ног и про фе си о нал ног 
иден ти те та, би ће у про це пу, у гра нич ном про це пу цр ти це, би ће ко је пре би ва у ли ми-
нал ним про сто ри ма не пре кид них пре о бра жа ја“.1 Ка ко би се бо ље по зи ци о ни ра ле у 
књи жев ном по љу ау тор ке су не рет ко, као у слу ча ју Гро зда не Олу јић, по ка зи ва ле спрем-
ност да по др жа ва ју ње го ве кон сти ту тив не по е тич ке и по ли тич ке на ра ти ве.

Сто га ми je из у зет но ва жно да ис так нем не ке чи ње ни це, књи жев но и сто риј ске, 
књи жев но по ли тич ке и по е тич ке по во дом ро ма на Кинт су ги ти је ла Сен ке Ма рић. Ве-
ру јем да ће њи хо ва ва жност оправ да ти тек услов но ис пу ња ва ње кри те ри ју ма књи-
жев ног при ка за за ка кав се овај текст, сход но ру бри ци у ко јој се по ја вљу је, из да је. 
Ау тор ка је на гра ђе на „Ме шом Се ли мо ви ћем“ за ро ман пр ве нац, до би ја ју ћи ти ме ме-
диј ску па жњу и ин те ре со ва ње ши рег кру га чи та лач ке пу бли ке. На са мој до де ли на-
гра де Сен ка Ма рић је у јед но и по ми нут ном обра ћа њу, по де лив ши нај пре сво ју ра дост 
због до би ја ња на гра де, ис та кла да јој је на гра да ва жна за то што је же на [баш тим ре-
чима], те да је ма ло же на до би ло „Ме шу Се ли мо ви ћа“, а да же не да нас пи шу ја ко до бру 
про зу и да до ла зи из у зет но уз бу дљи во вре ме по пи та њу књи жев но сти ко ју пи шу 
же не.2 У број ним ин тер вју и ма ко је је да ла по во дом ро ма на и на гра де, Сен ка Ма рић 
та ко ђе про мо ви ше жен ско ау тор ство и као дис кур зив но по ље и као ства ра лач ку по-
зи ци ју ко ја под ра зу ме ва ород ње ну су бјек тив ност и ород ње но ис ку ство све та. И то 

1 Та тја на Ро сић, „Же на-пи сац: ки борг у срп ској књи жев но сти?“, Те о ри је и по ли ти ке ро да: род ни 
иден ти те ти у књи жев но сти ма и кул ту ра ма ју го и сточ не Евро пе, ИКУМ, Бе о град, 2008, стр. 14–15.
2 Сни мак обра ћа ња Сен ке Ма рић до сту пан је на https://www.you tu be.co m/watch?v=Af BEkY_Sr U8. 
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чи ни без огра да, за др шке, на тук ни ца, не ла го де, ре ла ти ви за ци ја, из ви ње ња... То је 
ја ко ва жан чин у кон тек сту ре по ли ти за ци је књи жев них стра те ги ја (са мо)ре пре зен та-
ци је ау тор ки ко је афир ми шу њи хо ву не ка нон ску сли ку, од но сно ко је се спо ре са па-
ра диг ма тич ном ре цеп ци јом жен ске књи жев но сти као мар ги нал не, ин фе ри ор не, ма-
сов не, кон зу мент ске и сл.

Уо ста лом, ау тор ки на ра ди кал ност са др жа на је у са мом тек сту Кинт су ги ти је ла. Реч 
је о из ра зи то ги но цен трич ном ро ма ну/ау то фик ци ји. Ро ман те ма ти зу је тра у ма тич но 
су о ча ва ње са кар ци но мом дој ке и су о ча ва ње са пер со нал ним и ко лек тив ним тра у ма-
ма те ла, исто ри зу ји ћи их, ма те ри ја ли зу ју ћи их, фо ку си ра ју ћи се на те ле сне ин скрип-
ци је те ла, од но сно кул ту ро ло шке прак се ко је под ва ја ју дух и те ло. Бо лест се ис по ста вља 
као ис ку ство ко је на ин тен зи ван на чин дра ма ти зу је овај кон фликт ду ха и те ла, ра сап 
ко ји об ли ку је иден ти тет же не и ко ји јој од у зи ма соп стве но те ло. У ис ку ству бо ло ва ња 
иден ти тет се отва ра у свој сво јој крх ко сти и не ста бил но сти. Ме ђу тим, у ис ко ше ној 
тем по рал но сти бо ле сти, осве шћу је се про це су ал ност и флу ид ност ње го вих об лич ја и 
по јав но сти, би ли они ма те ри јал не или кон цеп ту ал не при ро де, те се отва ра ју но ве мо-
гућ но сти ње го вог осми шља ва ња. То из ри чи то за пи су је и на ра тор ка на кон ис ку ства 
бо ле сти: „То ти је ло се мо же во ље ти. Ти си га иза бра ла. И да ље је ти је ло же не, кроз све 
тво је пре о бра жа је. За но сно, ли је по и ме ко, у са мом се би за о кру же но. Ти је ло рат ни це. 
Са вр ше но ис кле са но кроз све по ра зе, и по бје де. Ожиљ ци ко ји га ша ра ју су ма па твог 
пу та. Нај и сти ни ти ја при ча о те би ко ју не мо гу до ку чи ти ри је чи“ (133).

На по чет ку про шлог сто ле ћа на овим про сто ри ма је пр ви пут отво ре но пи са но о 
тра у ма ма жен ског те ла и бо ле сти. Тај на ра тив је иза звао књи жев но кри тич ки скан дал 
ко ји је умно го ме обе ле жио ре цеп ци ју жен ске књи жев но сти то ком два де се тог ве ка. У 
при ка зу Са пут ни ка Иси до ре Се ку лић Ске р лић се, до бро је то по зна то, раз бе снео због 
ње не „Гла во бо ље“. На ме сто да оп ти ми стич ки и бор бе но на о штри пе ро сход но исто-
риј ској си ту а ци ји, Иси до ра је на три де сет стра на пи са ла о сво јој гла во бо љи. У зби р ци 
ко ја озна ча ва по е тич ки пре лом и у ко јој се ини ци ра по е ти ка аван гар де, ко хе зив ни 
по е тич ки фак то ри су жен ска на ра тив на пер спек ти ва, жен ско ис ку ство све та и бол но 
ис ку ство те ла, бо лест. Бо лест ко ја ни је оду хо вље на, ме та фо ри зо ва на, лир ски зап ти ве-
на или де ко ри са на. По е тич ки осве шће но, ини ци ран је по ле мич ки ди ја лог са кон вен-
ци о нал ним ре пре зен та ци ја ма бо ле сти ко је ра чу на ју на ње ну иде а ли за ци ју, сен ти мен-
та ли за ци ју и есте ти за ци ју и, пре све га, ру ше ње та буа ћу та ња о бо ле сти спе ци фич ног 
за тра ди ци о нал ну кул ту ру, ла пи дар но ис ка за ног сти хом „Бол бо лу је, ни ком не ка зу је“. 
Упра во та ко се и Сен ка Ма рић по е тич ки су о ча ва са овом те мом у Кинт су ги ти је ли ма. 
Ске р лић је, ме ђу тим, од у зео ле ги тим ност жен ском го во ру о соп стве ном, те ле сном 
ис ку ству, сво де ћи њи хо ву књи жев ност, услед њи хо ве „за зи да но сти у се бе“ на не ре ле-
вант не „ин тим не ис по ве сти“. Жен ска бо лест и ин ти ма се, сход но уни вер за ли стич кој 
(сек си стич кој) књи жев но кри тич кој нор ми, не укла па у на ци о нал не, еп ско-хе рој ске 
на ра ти ве књи жев но сти; жен ско ис ку ство се не мо же по оп шти ти и сто га ве ли ка књи-
жев ност не мо же би ти о жен ском ис ку ству ни ти има ти би ло ка кве ве зе са фе ми ни змом. 

На ра ти ви о жен ској бо ле сти то ком два де се тог ве ка су ма ло број ни и књи жев но и-
сто ри о граф ски мар ги на ли зо ва ни. Ни је дан дру штве но и сто риј ски кон текст ни је био 
при јем чив за њих – та ко су да нас ван чи та лач ког и ис тра жи вач ког ви до кру га Ме ђу 
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зи до ви ма (1932) Ми ли це Јан ко вић и За пи си са он ко ло шког (1976) Мил ке Жи ци не, да 
на ве дем са мо ау тор ке ко је су тран спо но ва ле у књи жев ност ис ку ство бо ло ва ња од 
кар ци но ма. Ку ри о зи те та ра ди, 1932. го ди не, ка да Ми ли ца Јан ко вић об ја вљу је свој 
екс пре си о ни стич ки днев ник о бо ле сти, Фри да Ка ло из ла же Фри да и спон та ни по ба чај, 
плат но на ко јем пр ви пут „про го ва ра“ о сво јој бо ле сти и фи зич кој пат њи. Фри да Ка ло 
је и ју на ки ња ро ма на Сла вен ке Дра ку лић ко јој је по е тич ки бли ска Сен ка Ма рић не 
са мо због ро ма неск не об ра де (соп стве не) бо ле сти и ин тер тек сту ал не ко му ни ка ци је 
са Фри дом Ка ло. Дра ку лић и Ма рић спа ја ју и те мељ не од ред ни це фе ми ни стич ког 
тек ста: жен ски го вор о спе ци фич но жен ском ис ку ству се пре до ча ва из жен ске на ра-
тив не/епи сте мо ло шке пер спек ти ве. „Та при ча што се под је зи ком дро би и од би ја да 
пре у зме чврст об лик“ (14), ка ко ве ли на ра тор ка Кинт су ги ја ти је ла, ис при по ве да на је 
на је ди ни мо гу ћи на чин – ди на ми ком те ла, те ла ко је па ти и те ла ко је жу ди, рит мом 
асо ци ја тив ног оси па ња и лу цид них фраг мен тар них са би ра ња, ана леп са ма ко је пра те 
пу та ње хи рур шких ре зо ва, до ку мен ти ма ко ји ра ци о на ли зи ра ју па као бо ло ва ња и 
лир ским ре ги стром ко ји при са је ди њу је и ис ку стве но чи ни при сним мо гу ћа и не мо-
гу ћа ис ку ства те ла. Ре то рич ки па тос и пла чев ни сен ти мент су то ли ко стра ни је зич ком 
тки ву Кинт су ги ја ти је ла да се у по је ди ним тре ну ци ма чак при жељ ку је ма ло ме ло-
драм ског оду шка као про тив те жа опо ро сти и не под но шљи вој ла ко ћи са ко јом се 
те жи на бо ле сти и смр ти увла чи у све по ре те ла и тек ста. Но, он да ро ман не би био 
мај стор ски је зич ко-стил ски уоб ли чен као што је сте.

Исто ри зо ва ње жен ског ис ку ства те ла, пер со нал но и ко лек тив но, ва жан је књи жев-
но по е тич ки гест Сен ке Ма рић. Мо жда су за ни јан су ма ње ус пе ли фраг мен ти ро ма на 
у ко ји ма се ус по ста вља ко му ни ка ци ја са ан тич ко-мит ским фи гу ра ма, јер у по је ди ним 
од лом ци ма сво јом на гла ше ном екс пли цит но шћу не ин три ги ра ју чи та о ца. Иде ја жен-
ског за јед ни штва, ме ђу тим, нај де ло твор ни је је оства ре на пре ко фор ме при по ве да ња, 
при по ве да ња у дру гом ли цу. При по ве да ње у дру гом ли цу уру ша ва ди хо то ми ју при ча/
дис курс, да ју ћи пред ност ис ка зу, уз не ми ра ва ју ћи кон вен ци ју ре цеп циј ске дис тан це, 
а са мим тим и гра ни цу из ме ђу фик ци је и не фик ци је. При по ве да њем у дру гом ли цу се 
ра ди кал но на ру ша ва мо дел на ра тив них ни воа, по зи ва ју ћи чи та о ца на ак тив но уче шће 
и, чак, иден ти фи ка ци ју. Мо ни ка Флу дер ник за па жа да је сто га упо тре ба при по ве да ња 
у дру гом ли цу из у зет но по ли тич на и иде о ло шка, те да је при по ве да ње у дру гом ли цу 
ме ди јум по сре до ва ња спе ци фич них зна че ња, као што су нео бич ни људ ски од но си и 
ати пич не си ту а ци је, ем па ти ја за све оно што је мар ги на ли зо ва но и про скри бо ва но.3 
Ти ро ма на Сен ке Ма рић је про теј ски умно же на на ра тор ка (де вој чи ца, де вој ка, ћер ка, 
же на пре бо ло ва ња, то ком и на кон бо ло ва ња), али и им пли цит на и ем пи риј ска чи та-
тељ ка ро ма на. Њој је упу ћен суб вер зив ни по зив да „сла ви је дин стве ну хи сто ри ју 
сва ког пред ме та [свог тела], ре ви та ли зи ра ју ћи га но вим жи во том, и да ју ћи му ве ћу 
ље по ту не го што ју је ини ци јал но имао“, што је у осно ви циљ кинт су ги ја, ја пан ске 
умет нич ке тех ни ке по пра вља ња по ло мље них ке ра мич ких пред ме та на гла ша ва њем 
оште ће них ме ста, да кле, ис ти ца њем про шло сти пред ме та, а не ње ног при кри ва ња, 

3 Mo ni ka Flu der nik, „Se cond-Per son Nar ra ti ve As a Test Ca se for Nar ra to logy: The Li mits of Re a lism“, 
Style, св. 28, бр. 3, 1994, стр. 480, 472.
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ка ко се оба ве шта ва мо у епи гра фу ро ма на. Иден ти фи ка ци ја два (и ви ше) жен ска су-
бјек та, ства ра лач ка и чи та лач ка, по чи ва на пре по зна ва њу бли ско сти и при сно сти у 
чи јој ср жи је „от кри ва ње, ар ти ку ли са ње и раз ра да по зи тив них из ра за жен ске тач ке 
гле ди шта, ве ли ча ње оп стан ка ове тач ке гле ди шта упр кос огром ним си ла ма ко је јој се 
су прот ста вља ју“, про цес ко ји из не дра ва „ди ја лек ти ку ко му ни ка ци је“ (на су прот ди ја-
лек ти ци кон тро ле) ко ја је свој стве на фе ми ни стич ки про фи ли са ном чи та њу, ко је обе-
ле жа ва „по рив за по ве зи ва њем“.4 

Сен ка Ма рић је отво ри ла мно ге та бу-те ме жен ског те ле сног са зре ва ња и са њи ма 
по ве за них (са мо)спо зна ја. Ро ма неск ни ми кр о жа нр co ming of age осве тља ва раз ли чи-
та те ле сна ис ку ства де вој чи ца и мла дих же на (ка кве ра до сти на кон про чи та не епи зо-
де о са мо за до во ља ва њу!), про пра ће них ка зна ма, за бра на ма, сти дом, бо лом ко ји су у 
функ ци ји ди сци пли но ва ња жен ског те ла и ду ха. Жен ско те ло је из ло же но пат њи од 
ра ног де тињ ства и ро ман уве зу је раз ли чи те на ра ти ве о бо ло ва њу жен ског те ла (вас-
пит ни ре жим ко ји пре пи су је оп сег по кре та жен ског те ла, бол не мен стру а ци је, ги не-
ко ло шке оп сер ва ци је о не ти пич но сти адо ле сцент ског те ла итд.). Епи зо да па да то ком 
игра ња шко ли це услед же ље да се ско чи да ље но што се мо же сли ко ви то илу стру је 
де вој чи ци не пр ве ути ске о соп стве ној при ко ва ност за зе мљу, те јој се на ме сто ла ко ће 
уса ђу је иде ја те жи не те ла и спу та но сти. Нај ек стрем ни ји ви ди пат ње у ро ма ну је кар-
ци ном и про цес ле че ња са чи та вим фи зич ким ком плек сом пат ње и бо ло ва и тра у ма-
ма у ко ји ма се на ра тор ка на сто ји да се не дез ин те гри ше. 

Ме ђу тим, упра во те ло и сфе ра ма те ри јал но сти у ко ју се жен ски иден ти тет тра ди-
ци о нал но упи су је са ци љем ње го вог дис ква ли фи ко ва ња у сим бо лич ком по рет ку за-
јед ни це у Кинт су ги ју ти је ла пре и спи су је се у но вом кљу чу, ре ви зи о ни стич ки, она ко 
ка ко је то дав но Адри јен Рич пре по зна ла и као ства ра лач ки по сту пак, али и ег зи стен-
ци јал ну нео п ход ност же на, као „чин гле да ња уна зад, гле да ња све жим очи ма, отва ра-
ње ста рих тек сто ва из но ве кри тич ке пер спек ти ве – за нас је ви ше од по гла вља у 
кул тур ној исто ри ји; то је чин пре жи вља ва ња. [...] по рив за са мо спо зна јом је за же ну 
ви ше од по тра ге за иден ти те том: то је део ње ног од би ја ња де струк тив но сти му шко-
цен трич ног дру штва“.5 Сто га је „при ча о ти је лу. Ње го вој бор би да се осје ти цје ло ви-
тим док га ствар ност ра ста вља на фраг мен те“ (23) при ча о по врат ку и са би ра њу те ла, 
о ди ја лек ти ци тек ста и те ла, о про це су пи са ња као про це су за це ље ња, али и уце ло-
вље ња. Јед ну од на ра тор ки них тра у ма иза зи ва и кар ци ном дој ке као вид од ба ци ва ња 
„оби љеж ја же не“. Но, баш ту, у ср жи те спо зна је, ко ја под ри ва сва ки есен ци ја ли зам, 
је сте и при хва та ње де струк ци је као ви да „по нов ног ра ђа ња“. Сен ка Ма рић нам отва-
ра про стор да има ги ни ра мо свет по му стри сва ке же не, да па ра фра зи рам ње ну на ра-
тор ку, а не да ме ња мо му стру. Ње на има ги на ци ја је раз бо ко ре на и за во дљи ва. Хра-
брост се под ра зу ме ва. Ни је она слу чај но ви те шки ња. А овим ро ма ном осва ја мно ге 
сло бо де за же не, би ле оне спи са те љи це или чи та тељ ке.

4 Pa tr o či nia Švaj kart, „Či ta ti nas sa me: pri log fe mi ni stič koj te o ri ji či ta nja“, Pro Fe mi na, бр. 25/26, 2001, 
стр. 169, 172.
5 Adri en ne Rich, „When We Dead Awa ken: Wri ting as Re-Vi sion“, Col le ge En glish, св. 34, бр. 1, 1972, стр. 18.


