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ПО ЕТ СКА МА ПА КАО ПО ЛА ЗИ ШТЕ
Ма ша Се ни чић, По вре ме на �о �у� ви кен�-на се ља
Тре ћи трг, Сре бр но др во, Бе о град 2019.

Ма ша Се ни чић је већ сво јом пр вом зби р ком Оке ан (2015) ус пе ла да се
афи р ми ше као пе сни ки ња мла ђе ге не ра ци је ко ју тре ба пра тити и чи -
тати. На гра ђеивана на песничким фестивалима, на ста ви ла је са об ја -
вљи ва њем у окви ру раз ли чи тих поетских ма ни фе ста ци ја, те је та ко и
ње на но ва зби р ка, По вре ме на �о �у� ви кен�-на се ља, об ја вље на као је -
дан од по бед нич ких ру ко пи са на кон кур су Организације „Тре ћи тр г”.
Иако је на кон пр ве књи ге по ста ло ја сно да ова пе сни ки ња уме да из не -
се иде ју и ство ри ру ко пис ко ји је те мат ски осми шљен и успе шно из ве -
ден, но ва зби р ка пред ста вља ис ко рак из ове по е ти ке и до но си но ве
мо ти ве ко ји при ка зу ју зре лост и на пре дак у ства ра ла штву. По ла зе ћи од
теме од ра ста ња у пр вом ру ко пи су, аутор ка са да ис тра жу је про стор око
се бе и по ро дич не од но се. Ово из ме шта ње по е ти ке и же ља за ра зно ли -
ко шћу и на ред ном фа зом у ства ра њу, по ка зу ју да је Се ни чи ће ва аутор -
ка ко јој ће мо се вра ћа ти и чи та ти је увек у не ком но вом ма ни ру. 

Оно што је пр во при мет но на кон чи та ња зби р ке је сте фор ма – ка -
ко сва ке по је ди нач не пе сме, или про зног за пи са, та ко и зби р ке као це -
ли не. Чи ни се да је аутор ка пр во ду бо ко про ми сли ла идеј но ре ше ње
свог ру ко пи са, и из то га на ста ви ла да гра ди ци клу се, те на кра ју и са -
ме пе сме, као нај ма ње ен ти те те це ли не. Упра во у ова квом обр ну том
ре до сле ду се зби р ка мо же нај бо ље иш чи та ти и ана ли зи ра ти, што не
под ра зу ме ва ни жи ква ли тет по је ди нач них пе са ма, већ по ка зу је ка ко и
фор ме ве ће од са ме пе сме мо гу да послуже раз у ме ва њу де ла. Ци клич -
ни кру го ви ко ји на ста ју ова квим ра сло ја ва њем пред ста вља ју од ми ца -
ње од прет ход не зби р ке, али и њен сво је вр сни на ста вак, будући да се
и да ље ја вља ју кон крет не сли ке ко је примећене у Оке а ну. Мо ти ви као
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што су ар хи тек ту ра, пас, на се ље, пут ник и по се ти лац та ко по ста ју по-
лазна тач ка, али и по след ње од ре ди ште ко је чи та лац упо зна је и пра ти.
Мо жда и јед но од нај бит ни јих од ре ђе ња и сво је вр сни во дич кроз пу -
та њу лир ског су бјек та је и ма па на кра ју зби р ке ко ја по ка зу је ко ли ко је
овај до да так би тан за раз у ме ва ње кре та ња кроз њу. Иако ово не пред -
ста вља но ви ну у књи жев ном све ту, та ква ма па се укла па у за ми сао о
кре та њу по свом гра ду, др жа ви, све ту, али и по се би са мој. Ме ша ви на
до ку мен та ри стич ких за пи са ко ји ли че на де ло ве аутор ки ног лет њег
днев ни ка мо же да се чи та као (ин)ди рект но на сла ња ње на мо ти ве из
пр ве зби р ке и на ста вља ње ис тра жи ва ња про сто ра око ње са ме и мо ти -
ва у ње ном ства ра ла штву. С дру ге стра не, ови за пи си пред ста вља ју и
од сту па ње и по ме ра ње од све га за ми шље ног у аутор ки ном пр вен цу и
же љу за но вим про сто ри ма ко ји ма је по тре бан сло же ни ји и ра зно вр -
сни ји вид за пи си ва ња и пра ће ња то ка ми сли у ви ду тек ста ко ји је раз -
и гра ни ји и отво ре ни ји не го што је то био ра ни је. Ка ко је про стор
глав ни мо тив зби р ке, при мет но је по и гра ва ње са ти пич ним ту ри стич -
ким од ре ди шти ма, са мим тим и њи хо вим по се ти о ци ма („ту ђа пред -
гра ђа”), за тим бе ле шке о јед ном ме сту кроз ду жи вре мен ски пе ри од
(„ни ко не ма пра во на град”) и за пи си о соп стве ном гра ду („ту ри сти у
на се ље ним де ло ви ма плу ћа”). Аутор ка не оста вља сво је про сто ре не ис -
тра же ним већ учи та ва сво ју при пад ност про сто ру у оне пре де ле где се
на ла зи или про на ла зи се бе, да ју ћи пе сми, ци клу су, зби р ци то тал ну
про стор ну од ре ђе ност. Бе же ћи од има ги нар них про сто ра, она до дат но
да је зна чај се би као по је дин цу ко ји на ста њу је про стор и про на ла зи се -
бе и ван свог тек ста. Овим и са ма Се ни чи ће ва по ста је про стор ко ји је
би тан еле мент ове зби р ке, на ста њу ју ћи се у сва ком ње ном ре ду, би ло
про зном или по ет ском, об ја шња ва ју ћи од ре ђе не еле мен те и крат ким
(реч нич ким) де фи ни ци ја ма од ре ђе них пој мо ва ко ји се ја вља ју као сво -
је вр сне де фи ни ци је мо ти ва са ме зби р ке. Ка ко се ба ви ра зним про стор -
ним од ре ди шти ма – не са мо ви кенд-на се љи ма, не го и про сто ри ма
ве ћим и од ње са ме – ја вља ју се за пи си и о екс те ри је ри ма и ен те ри је ри -
ма ко ји су ин три гант ни и за ни мљи ви и фе но ме но ло шки и у ви ду ауто-
ре флек си је по ко ји ма аутор ка же ли да се од ре ди не би ли про на шла
од го во ре на пи та ња ко ја ис тра жу је. Упра во је про стор но од ре ђе ње сва -
ко днев них то по ни ма пред ста вље но као лајт мо тив ко ји је кроз три це -
ли не („уну тар”, „обо ди ма”, „из ван”) спо јен кре та њи ма и ин тр о верт ним
раз ми шља њи ма по је дин ца ко ји ис тра жу је про сто ре око се бе и по ро -
дич на кре та ња.  За ни мљив при ступ фор ми је и лек си кон ско на бра ја ње
пој мо ва, као и пре цр та ва ње по је ди них ре до ва ко ји се на пр ви по глед
не чи не бит ним, већ као да мо гу да бу ду из о ста вље ни. Ме ђу тим, упра -
во ти ре до ви игра ју ти ху спо ред ну уло гу ко ја је до пу њу ју ћи мо тив оно -
ме што се на ла зи у пр вом пла ну. Ка ко је по зна то да је аутор ка

124 /  Poveqa



дра ма тур шки ња, ови пре цр та ни де ло ви мо гу да се по сма тра ју и као по -
за дин ска при ча, спо ред на оно ме што је бит но ста ви ти у пр ви план, али
ти де ло ви ни су ни шта ма ње зна чај ни од глав них то ко ва зби р ке.

Пе сме из по след њег ци клу са – „Ту ри сти у на се ље ним де ло ви ма плу -
ћа” – („Из ван”) – пред ста вља ју аутор ку као сво је вр сног по сма тра ча и ослу -
шки ва ча де ша ва ња у ви кенд-на се љи ма. За пи си ко је ис пи су је су ме мо а ри- 
стич ког ка рак те ра и да ју увид у про ме не у про сто ру пра ће не од стра не
објек тив ног све до ка. Ти ме за пи си са јед ног ме ста са ког она по сма тра про -
ме не у ду жем вре мен ском пе ри о ду и са ми по ста ју по е зи ја, до би ја ју ћи ри -
там и ком по зи ци ју. Иако је кон цепт ви кенд-на се ља ма ње при су тан у
вре ме ну у ком аутор ка жи ви и пред ста вља мо жда дух не ких про шлих вре -
ме на (као и за пи си ко ји се ти чу Ја дран ске оба ле и као да пред ста вља ју за -
пи се из др жа ве ко ја ви ше не по сто ји), овај про стор је са вр ше но тло за
за пи си ва ње дру штва ком је (не)бит но оби та ва ње на (не)по зна тим од ма -
ра ли шти ма, као и при пре ма за исто. По ет ски за пис као та кав, ком пак тан
је део зби р ке, укла па ју ћи се у кон цепт ми гра ци је и ми ро ва ња у се би и око -
ли ни. Пи шу ћи о про ме на ма, Се ни чи ће ва бе ле жи и про ме не у ар хи тек ту -
ри ко је су на ста ле у гра ду ко јим хо да и по зна је. Ни ца ње но вих ства ри у
по зна тим зи до ви ма чи не да ар хи тек ту ра за њу пред ста вља мно го ви ше од
пу стих ци га ла и ко си на, те та ко згра де по зна је по свр си ко ју су не ка да ужи -
ва ле („убр зо на кон мог ро ђе ња не стао је би о скоп / на кру жном то ку са да
рас ко па ном ко ји ни је ви ше / ни чи ји гроб”; „од не ка да шњег ви део-клу ба
ка дис пан зе ру, и на ње ним обо ди ма гра ђе вин ски ра до ви”).  Дру ги вид кре -
та ња је сво је вр сно фла не ри са ње аутор ке по род ном гра ду и ис тра жи ва ње
про сто ра ко ји на се ља ва („... овај град / до ка зу је ми да га ни сам ис цр пла, да
га не бих оста ви ла.”). Та квим ис тра жи ва њем аутор ка упо зна је не са мо свој
град, већ ис тра жу је се бе и соп стве ну по ро ди цу, би ло да у ове сти хо ве ули -
ва до зу иро ни је или ис тра жу је сво је по сто ја ње, про шлост и бу дућ ност.

По вре ме на �о �у� ви кен�-на се ља је још је дан успе шно за ми шљен
ру ко пис ко ји Ма шу Се ни чић из два ја из но ви јих пе снич ких ге не ра ци -
ја и пред ста вља као пе сни ки њу ко ја не те жи ства ра њу ко је је да нас ка -
рак те ри стич но за жен ску по е зи ју. Бе же ћи од уста ље них мо ти ва и
фор ми, аутор ка успе ва да при ка же раз ли чи тост ко ја је бит на за да на -
шњу пе снич ку сце ну ка ко би се иста ме ња ла, истичући но ве ауто ре ко -
ји има ју ино ва тив не иде је и за ми сли.
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