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МА ЊИН СКА ГЕ О ГРА ФИ ЈА
(Ма ша Се ни чић: По вре ме на по пут ви кенд-на се ља, Тре ћи трг, Бе о град, 2019)

Ако нео би чан на слов дру ге књи ге Ма ше Се ни чић мо же да по слу жи као ти зер, он 
ни по што ни је од оних што дра ма тич но на ја вљу ју, ка ко се обич но ис по ста ви, мла ко 
оства ре ње. За пра во, ово по ре ђе ње без су бјек та, ово пар че го во ра, у пот пу ном је са-
гла сју са оним што књи га до но си: усред сре ђи ва ње на тре ну тач не фраг мен те, сло је ве, 
од лом ке све та око се бе, њи хо ва упор на јук ста по зи ци ја и од ри ца ње од до ре че но сти, 
за о кру же но сти и по ен ти ра ња лир ског ис ка за. Упра во на том пла ну Ма ша Се ни чић је 
пре ва зи шла сво ју пр ву пе снич ку збир ку Оке ан (Мла ди Дис, Град ска би бли о те ка „Вла-
ди слав Пет ко вић Дис“, Ча чак, 2015), сли ков но и емо тив но рас ко шну, рас про стра ње ну 
на ре шет ки од, чи ни се, та мо не што по у зда ни је и пре глед ни је гра ма тич ке ка те го ри је 
вре ме на. Крат ким ре зо ви ма и мон та жом, Ма ша Се ни чић је свој пе снич ки је зик до ве ла 
у до дир – фи зич ки и апстракт нo – са мно жи ном дис кур са ко ји сва ко днев но про ла зе 
кроз свест и би ва ју ак тив но или па сив но пер ци пи ра ни, али сва ка ко де лу ју на наш уну-
тра шњи свет и на све на ше ин тер ак ци је. То га је учи ни ло про ве тре ни јим (да по зај мим 
тер ми но ло ги ју из ви кен да шке сфе ре), али и на пе ти јим. То јој је, та ко ђе, омо гу ћи ло да 
упр кос па ра тек сту ал ним еле мен ти ма ка ква је ма па, ин те ре сант ним гра фич ким ре ше-
њи ма и фраг мен ти ма ту ђих тек сто ва (на уч ни рад, реч нич ке ре фе рен це, ка та стар ски 
за пис, спи сак за ку по ви ну, ва жни те ле фо ни, Да гла со ва ска ла), у ко ји ма су од ре ђе не 
ре че ни це пре цр та не, књи га ода је ути сак ла ко ће и не пре тен ци о зно сти. 

Мо гло би се ре ћи да ова квом ме шо ви том ком по зи ци јом – па и сво јом по вре ме но-
шћу – књи га Ма ше Се ни чић ре фе ри ше на mi xed me dia тех ни ку и про јек те по пут оних 
Бо ре Ћо си ћа, с об зи ром на ста тус ко ји ту ђи тек сто ви за до би ја ју и на чин на ко ји ау тор-
ка у њи ма ин тер ве ни ше. Ако је у сво јој пр вој пе снич кој збир ци на по че так по ста ви ла 
ци тат из Ко сми ко ми ка Ита ла Кал ви на, осло нив ши пе снич ки ру ко пис на ау то ри тет 
ци та та или га за кри лив ши њи ме, на из ве стан на чин ле ги ти ми шу ћи га јед ним са мо-
свој ним мо де лом све та, у књи зи По вре ме на по пут ви кенд-на се ља од нос пре ма ту ђем 
тек сту је сло бо дан, игрив и мно го ви ше у ду ху ин тер нет чи та ња и пре тра жи ва ња, као 
не ка вр ста хи пер лин ка. Он се мо же али и не мо ра узе ти у об зир при чи та њу, као што 
се у ње му мо гу чи та ти или за не ма ри ти ре че ни це ко је су пре цр та не, али чи тљи ве. Ови 
тек сто ви ни су чак ни пот пи са ни, да би се ти ме од ре ди ли као не што пре у зе то, то је пре 
пре пу ште но чи та лач кој ком пе тен ци ји. Она ће сва ка ко пре по зна ти по пис ка та стар ских 
пар це ла, али мо жда не ће од ло мак из књи ге Mi ni ma mo ra lia Те о до ра Адор на, пот пу но 
у ду ху про стор но-стам бе не те ма ти ке збир ке Ма ше Се ни чић, по што је реч о де лу по-
гла вља „При хва ти ли ште за бес кућ ни ке“. Али сва ка ко ће осе ти ти не што од по зна тог 
ово ми се сви ђа – ово не, ово ми тре ба – ово од ба цу јем чи та лач ког су ве ре ни те та, и ка да 
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за јед но са пе сни ки њом про ла зи кроз пре цр та не фраг мен те, за пи та ће се за што му се 
на то скре ће па жња, за што га оме та ју... Сва ко за што иде у при лог уз бу дљи во сти збир ке 
По вре ме на по пут ви кенд-на се ља.

У ин тер вјуу са Је ле ном Ни џо вић на пор та лу Glif.rs по во дом збир ке, Ма ша Се ни чић 
је о свом ства ра лач ком про це су ре кла: „Тек тон ски, код се бе осе ћам су коб не ко ли ко 
хо ри зон тал них и вер ти кал них уну тра шњих си ла: по ку шај да бу дем пит ка и по рив да 
бу дем искре на у је зи ку; те жња да ство рим ори ги на лан из раз на спрам же ље да бу дем 
ре фе рент на; жеђ за пре ци зно шћу на спрам по тре бе за ме ко ћом из ја ве. Осим то га, 
му че ме и сна жна убе ђе ња да су не ка да звуч но сти јед на ко ва жне, ако не и ва жни је, 
од ду би не зна че ња, као и по вре ме ни бле сак по ве ре ња у те о ри ју/до ку мент/вре мен ску 
прог но зу уме сто у би ло ка кав по ет ски из раз.“ На јед но ста ван и пре ци зан на чин ов де 
је фор му ли са на те жња или по тре ба да се на ђе из раз ко ји мо же би ти ре ле ван тан у 
са да шњем тре нут ку, што је на ро чи то зах тев но у по е зи ји, за ко ју је у срп ској књи жев-
но сти ве за но то ли ко пред ра су да и у ко јој оп ста је то ли ко тра ди ци о нал них и кон вен-
ци о нал них еле ме на та. Ма ша Се ни чић још јед ном по ла зи од за да тог окви ра, али је он 
ов де знат но флек си бил ни ји не го у прет ход ној књи зи. Са да су то про стор ни пунк то ви 
ко ји од ре ђу ју и услов но оме ђу ју јед ну пе снич ку ге о гра фи ју: УНУ ТАР – ме се ци ма мр тав 
пас; ОБО ДИ МА – не ми ло срд на ту ђа пред гра ђа; ИЗ ВАН – ве тро ме ти на ви ја дукт ши ка ра. 
У ви ду не ке вр сте до пу не или фу сно те на сло ва има мо и по ла зни ис каз: „ма ле ква дра-
ту ре и опре мље на са мо нео п ход ним, по ја вљу јем се као ме ђу о дре ди ште у ци клич ним 
ми гра ци ја ма про сеч них гра ђа на“. Већ се ов де на зна ча ва да ће се у књи зи пре све га 
раз ма тра ти уте ло вље на ег зи стен ци ја у све ту и вла сти та про стор ност, где ће игре за-
ме не ја-на се ље или ја-стам бе на је ди ни ца би ти по ка за тељ не пре кид ног од но ше ња и 
ин те гри са ња, а не пу ког на по ред ног по ста вља ња.

У окви ру пр вог пунк та „ме се ци ма мр тав пас – ова три пој ма јед на су смрт“ на ла-
зи мо се уну тар гра да и згра да, али и уну тар те ла – „бу дим се као по лу ди на мит у ср цу 
гра да / и знам да се спо ља ни ка да ни шта не ће де си ти“ („не жни ја по ло ви на екс пло зи је“). 
Иа ко лир ски су бјект по на вља се би, уз др ма ној смр ћу пса, „те ло ио на ко не по сто ји, 
те ло је пра ши на, те ло је са мо пер фор ма тив на ма ни фе ста ци ја би ћа“, осе ћа мо да (осе ћа 
да) је за пра во у те лу све. Си нер гич но, си не сте зиј ско опа жа ње су че ља ва се са сви ме 
на у че ним или на сле ђе ним – по ме ну та ме ко ћа и пре ци зност ис ка за – би ли то сред ње-
кла сни ко ре ни и сим бо лич ки ка пи тал или осве шће на по тре ба за са мо о дре ђи ва њем 
и до след но шћу као по твр да ма иден ти те та. При каз по ро ди це и тра ди ци о нал ног по ро-
дич ног до ма (уз на тру хе Адор на), као основ јед ног и дру гог, ба за дру штва и ба за лич-
но сти, дат је оту да не на ра тив но или емо тив но не го чул но, сен зор но, као што се у сну 
осе ћа ју про сто ри ко јих се се ћа мо или као што у ма гли пам ти мо вла сти те де ти ње до-
жи вља је. Пе сма „на си ље фор ме ко ју на се ља вам”, уз јед на ко ва жне звуч но сти, упра вља 
нас ка све де ној ре кон струк ци ји од ра ста ња јед ног де те та из гра ђан ске по ро ди це, 
све га оно га што је би ло ва жно и што су нам ре кли да је ва жно. Ана ли тич ки, али ско-
ко ви то с мо ти ва на мо тив, са гле да ва ју ћи вре ме као сук це си ју раз ли чи тих про сто ра 
ко је на се ља ва, ју на ки ња по ста вља ко ор ди на те лич ног раз во ја у ко јем се по ку шај да 
се „исто вре ме но бу де по слу шан и до сле дан” ну жно ис по ста вља као не у спе шан.
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по не кад се, над ти хим тр за јем на не по зна тим ли ци ма,
се тим де це са ко јом сам се де ла у клу па ма и ау то бу си ма, о чи јим су ро ди те љи ма
пи та ли мо ји ро ди те љи, а ја ни сам уме ла да од го во рим.
по ро ди ца је основ на гра див на је ди ни ца дру штва, у основ ној
шко ли у ко ју ду го чу ва ни ди на мит па да уз ма ли пра сак, у фи скул тур ну са лу,
не ће ме на јед ном би ти сра мо та због крат ких пр сти ју, но гу, је зи ка,
сви ће ври шта ти углас и то је плод но тло за јед на че ње по ме сту твор бе 

(„на си ље фор ме ко ју на се ља вам”)

При ти сак на су бјект ко ји осе ћа мо од оног по лу ди на ми та из пр ве пе сме, да се раз-
ру ши ар хи тек ту ра дру штве них узу са и ре фе рент них та ча ка (нпр. чи ме се ба ве ро ди-
те љи школ ских дру га ра, пи та ње на ко је ни ко од нас ни је знао од го вор), па да се ти ме 
на сил но об ра чу на и са сви ме што је ин тер на ли зо ва но. Но, по ро дич на при ча има и 
дир љи ве мо мен те, ко је Ма ша Се ни чић да је у јед ној ски ци раз го во ра, на сто је ћи да се 
уда љи од па то са и при ват ног кроз нео бич но су сед ство пред ста ве о суд би ни Ти та ни ка 
и оста ре ле, не моћ не же не, окру же не стран ци ма и уда ље не од по у зда них та ча ка сво-
је ори јен та ци је. „(да ли ти је до сад но?) она / ћу ти не ко ли ко тре ну та ка па: / ’стра шно 
ми је до сад но’ / ка же и уда ри / у врх смр зну те гро ма де“ („умор про сеч ног ка пе та на 
пло вид бе“). По вла че ћи се у за гра ду, у оче ви ца, у ону ко ја тро ну то ма да не по гре ши во 
мик су је пло че ко је је до би ла, ау тор ка ов де да је вр хун ску пе сму ко ја ван сва ке де кла-
ра тив но сти пре но си ау тен тич но жен ско ис ку ство.

Дру ги пункт „не ми ло срд на ту ђа пред гра ђа – ова три пој ма јед на су про ва ли ја“ 
од ми че се од лич но-по ро дич ног по ла зи шта ка јед ном би о по ли тич ком окви ру. Пи та ње 
при па да ња гра да у ко јем смо ро ђе ни по ста је на ме тљи ви је ка да се упо ре ди са ту ђим 
пред гра ђи ма у ко ји ма је на си ље де фор ми са ња при гу ше ни је. Град-пу сти ња, град-ре-
сти ту ци ја, град-ин ве сти ци ја, оста је про стор вла сти те исто ри је чак и ка да ње го ва 
цен трал на ме ста отво ре но пре до ча ва ју да при па да дру ги ма. „Све згра де ко је по зна јем 
по ла ко не ста ју / или се де фор ми шу: бал кон по бал кон. / знам по вре ли ни це мен та и пре 
не го што / чу јем глас ин ве сти то ра“ („рас по ло жи вост сме шта ја у не до вр ше ним објек-
ти ма“). Иа ко мо же би ти чи та на и као миг Бо дле ру и ње го вом вај ка њу над суд би ном 
гра да, ја сно је да ов де не мо же би ти ре чи о та квој фла не ри ји. Не ма ви ше по вла шће не 
по зи ци је по сма тра ча ко ји је де ли мич но скри вен, реч је упра во о из ло же но сти – вру-
ћи ни, ко лек ти ву, сло же но сти кре та ња. Ова flâneuse (и њен пас) тра же уте ху хо да њем, 
али и сво је вр сне хе те ро то пи је – ме сто где град из ла зи на мо ре, не до вр ше не гра ђе-
ви не, зо о ло шке и дру ге вр то ве, ви кенд-на се ља, јед ну ма њин ску ге о гра фи ју ко ја по-
ста вља при вре ме ност на спрам вла сни штва. На тај на чин функ ци о ни ше и је зик пе сме: 
ње го ви се дис кур си сме њу ју и су че ља ва ју да би из не дри ли оп ште при хва ће ну фра зу, 
игру ре чи или пак ис по вест. 

Тре ћи пункт „ве тро ме ти на ви ја дукт ши ка ра – ова три пој ма јед на су сли ка“ у пра-
во ли ниј ском чи та њу мо гао би да под ра зу ме ва тран спо зи ци ју смр ти и про ва ли је кроз 
сли ку. Он сва ка ко зна чи пре но ше ње, угра ђи ва ње сли ке као ода бра ног пеј за жа у сва-
ко дне ви цу. Из ра жа ва се кроз на ду да сам по не кад „пре део из у зет них од ли ка // уме сто 
// обје кат под ви део над зо ром“, и ов де про стор ност би ћа у нај ве ћој ме ри до ла зи до 
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из ра жа ја, ме то ни миј ски бри шу ћи гра ни це из ме ђу су бјек та и кра јо ли ка. Мо жда је реч 
и о бек ству из гра да као из на сил не ве зе у са мо ћу, ме сто где су бјект мо де ри ра и за-
кљу чу је, где би ра ку да ће за га зи ти и где чул но не мо ра да бу де ви ше стру ко фил три-
ра но. Оту да и сце нич на пе сма „ту ри сти у на се ље ним де ло ви ма плу ћа“, где се ово га 
пу та лет ње од ма ра ли ште при па ја те лу, по у ну тар њу је као ал тер на тив на про стор ност. 
Ов де ин вен тар ски и сце но граф ски при ступ Ма ше Се ни чић по себ но до ла зи до из ра-
жа ја, а ис каз као да се на мо мен те осло ба ђа за да тих кон ту ра пре ци зно сти и бе жи ка 
не жни јој раз и гра но сти Оке а на. Још јед ном, до ми ни ра пер спек ти ва ме шта на при мо-
ра ца ко је оку пи ра ју раз ли чи те вр сте ту ри ста од ма ја до ок то бра, а сли ке су сра чу на-
те на хва та ње не ке ат мос фе ре на пе то сти из ме ђу две ју ви зу ра истог ме ста. Оно се за 
ту ри сте при бли жа ва хе те ро то пи ји („гла со ви мр твих ре ги о нал них пе ва ча / од зва ња ју 
по сла сти чар ни ца ма“ – „у ју лу“), док је за ло кал це овај про стор сва ко дне ви це, обич ног 
жи во та го то во про ши ре ње вла сти тог ор га ни зма („та мо пра ве гне зда: / ка да из њих 
мла дун ци из ла зе, не сна ђе ни и на те ра ни, / груд ни кош ме на тре ну так за свр би“). Ова 
на из ме нич на пред ста ва упот пу њу је осе ћај при вре ме но сти су бјек та, уло га ко је на себе 
пре у зи ма или му се на ме ћу, про сто ра ко је на се ља ва, те се кре та ње (са ве тром, са та ла-
си ма...) пре до ча ва као јед на мо гућ ност оне до след но сти са по чет ка књи ге. Вла сти та 
до га ђај ност са ме ра ва се са објек ти ма чи ја на ме на и функ ци о нал ност ва ри ра ју, та ко 
да им се по сле дич но ме ња ју и естет ска и ме та фи зич ка ди мен зи ја. 

„Са њам да бу дем же на-гри нич, да по ме ни ра чу на ју вре ме, / и по мо јим обо ди ма 
на слу ћу ју план ле те ња; то ми ни је до ста. / по ста јем же на-му зеј; вр ти ми се у гла ви од 
ар хи ви ра ња / ко је ни че му не слу жи. тач но на сре ди ни мог си ћу шног те ла / се зон ски 
бе ра чи, на јам ни рад ни ци, спре ма ју се за про тест“ („бо та ни ка ћут ње“). У овој књи зи у 
ко јој се не сна ла зи пу тем са др жа ја већ уз по моћ ма пе, а ко ја би хте ла да се ра ши ри и 
на на ше по дру ме и пла це ве, по ште, хо ло ве упра ва по ли ци је, Ма ша Се ни чић осли ка ва 
тач ке су сре та и пре о бра жа ја. Ар хи ви ра ју ћи и ма пи ра ју ћи у свом по ет ском ру ко пи су, 
она по ста вља сво ју ге о гра фи ју на спрам те ри то ри јал но сти мо ћи, вла сни штва и од ба-
че но сти, ге о гра фи ју су сед ства и пер цеп ци је, ко ја ју на ки њи, и остат ку ма њи не, омо гу-
ћа ва лич не пре на ме не, ре кон струк ци је, кул ти ва ци је. Ова збир ка го во ри из са да шњег 
тре нут ка, све же, уз бу дљи во и ра до зна ло, о те ма ма ко је нам се сва ко днев но на ме ћу, 
и ти ме се по ста вља као не за о би ла зни пункт на шег са вре ме ног пе сни штва.


