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РЕД ВОЖЊЕ

Ка та ри на Пан то вић

УЗОР НА ПСИ ХО ЛО ШКА СТУ ДИ ЈА У ВИ ДУ  
ПЕ СМЕ
(Ми лош Мар ков: О стра ху страх, Ма ти ца срп ска, еди ци ја Пр ва књи га,  

Но ви Сад, 2020)

Пр ва збир ка пе са ма мла дог но во сад ског пе сни ка Ми ло ша Мар ко ва (1993), О стра
ху страх, ко ју је об ја ви ла Ма ти ца срп ска у окви ру култ не и тра ди циј ски ду ге еди ци је 
„Пр ва књи га“, све до чи о јед ном све жем из ра зу и сен зи би ли те ту ко ји ни је по сва ку 
це ну во ђен ли те рар ним или дру штве но по жељ ним узу си ма, већ је при мер ру ко пи са 
у ко јем пе сник раз ли чи тим стил ским сред стви ма на ка рак те ри сти чан на чин оне о би-
ча ва и упри зо ру је не ти пи чан до жи вљај спо ља шњег и уну тра шњег све та јед не из ра зи-
те су бјек тив но сти. Збир ка је струк ту ри са на у шест ци клу са од ко јих сви има ју по пет 
пе са ма, из у зев дру гог ко ји бро ји се дам пе са ма. У њи ма је уоч љив жан ров ско-стил ски 
за мах, те се лир ски ју нак огла ша ва у пе сма ма и не што ду жег, на ра тив ни јег сти ха, као 
и у оним са свим је згро ви тим и крат ким ко је на ли ку ју сво је вр сним за пи си ма-цр ти ца-
ма. Осо би то је за ни мљив прет по след њи ци клус Кр ште не пе сме с пе снич ким тек сто-
ви ма на ста лим на из глед на су мич ним, а за пра во па жљи во про ми шље ним ре ђа њем 
опи са пој мо ва из укр ште ни ца. Збир ку ка рак те ри ше јед но став на и не пре тен ци о зна 
дик ци ја, али, без об зи ра на по не где раз го вор ни је зик и тон, ње на сли ков ност не ис-
ку ша ва гра ни це ба нал ног, већ се све вре ме за др жа ва у ја сним окви ри ма пе снич ког 
го во ра. Мо жда је ово пра во ме сто да се освр не мо и на сам на слов збир ке. По ред то га 
што на го ве шта ва до ми нант но осе ћа ње и те мат ско-мо тив ски хо ри зонт, на слов је из-
ра зи то зву чан и го то во ме ло ди чан за хва љу ју ћи ин вер зи ји, али и по лип то то ну, стил ској 
фи гу ри ко ја се за сни ва на по на вља њу исте ре чи у раз ли чи тим об ли ци ма де кли на ци-
је и кон ју га ци је. Прем да лек сич ки јед но ста ван, на слов су ге ри ше сло жен од нос пре ма 
ствар но сти, те ско бан и па ра док са лан у свом ко ви тла цу анк си о зно сти (у лир ском јуна-
ку се умно жа ва ју стра хо ви од са мог стра ха) и не мо гућ но сти пре пу шта ња жи во ту. 

Већ у пр вом ци клу су под на зи вом „Пре ви ше во ли мо жи вот за не ко га ко при ча да 
га мр зи“ лир ски су бјект мар ки ра нај у же по ље сво је за ин те ре со ва но сти: ли це и на лич је 
на по ред ног са мо пре зи ра и са мо љу бља, ка рак те ри стич ног за ми ле ни јал це, ге не ра-
ци ју „осу ђе ну на про паст“ услед мен тал не не ста бил но сти и уну тра шњег не ми ра, упр-
кос вр хун ским ин те лек ту ал ним и обра зов ним усло ви ма и до ме ти ма: „Же ли мо да 
жи ви мо / сто ти не жи во та / А не уме мо ни овај је дан“ („II“). Пет пе са ма пр вог ци клу са 
озна че них, уме сто на сло ва, рим ским бро је ви ма, оку пље но је око мо ти ва не по сред них 
ег зи стен ци јал них ло мо ва и на гри за ју ће оту ђе но сти. Збир ку отва ра ју из у зет но сна жне 
пе снич ке сли ке, пре до че не на из ме нич но кроз ме та фо ре, ди рект не иден ти фи ка ци је 
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два ра зно род на пој ма, или кроз су ге стив на, екс пре сив на по ре ђе ња: „Да ни су се ди шта 
ау то бу са / Ре као сам ти / овај град је као бо ле стан чо век / ко ји од би ја да оде док то ру“. 
У би ти по сто ји ве ли ки рас ко рак из ме ђу су бјек тив ног до жи вља ја се бе и ути ска ко ји се 
ода је: ми смо „гле че ри мла до сти / у оке а ну же ља“, „иза сва ког на шег ко ра ка / из ра ста 
по је дан вир“, а „из сва ког на шег нок та / иска чу вар ни це“, или је лир ски про та го ни ста 
„коп но окру же но во дом“ („II“). Њи хо ва ег зи стен ци ја је, дру гим ре чи ма, обе ле же на 
де струк тив но шћу под јед на ко ко ли ко и ау то де струк тив но шћу, а пр во ли це мно жи не 
из ког се ју нак огла ша ва су ге ри ше го то во про грам ски го вор, исту па ње у име чи та ве 
оште ће не ге не ра ци је. У та квом ста њу ра ђа се не тр пе љи вост пре ма дру гим љу ди ма, 
из ве сна ми зан тро пи ја: ми „бе жи мо од љу ди“. Опи си ма по сле ди ца ко је но се ди на ми ка 
са вре ме ног до ба, оту ђе ност и тех но ло ги зо ва на и „де ху ма ни зо ва на“ ствар ност, су прот-
ста вље ни су из ве сно са мо љу бље и его цен трич ност мо дер них по је ди на ца, лир ских 
су бје ка та, као и осе ћај све про же то сти све та со бом.

Дру ги ци клус „Пре ци“ про ду бљу је ста ње и осе ћај ег зи стен ци јал не дез о ри јен ти са-
но сти и не си гур но сти. Лир ски су бјект па ра ли сан је пред не ис ко ри шће ним по тен ци-
ја лом и ње го вим мо гућ но сти ма. У све ту у ко јем он жи ви – тач ни је, ко ји је умно го ме 
он сам кре и рао – пас има озбиљ ни ји по глед на бу дућ ност од ње га, и он не успе ва да се 
осло бо ди осе ћа ја за мо ра и ста ро сти упр кос би о ло шкој мла до сти. Он је „рас кло пље ни 
чо век“ из пе сме „Апе тит“ ко ја на су ге сти ван на чин пре до ча ва на си ље у па три јар хал-
ним по ро ди ца ма. Осе ћај про ма ше но сти и не при па да ња до дат но је ин тен зи ви ран 
упо ре ђи ва њем се бе са сво јим пре ци ма („Раз го во ри са чо ве ком без ку ће“, „По глед“). 
То пак ни је са мо су о ча ва ње вла сти те жи вот не инерт но сти с раз ли чи тим до стиг ну ћи-
ма, ус пе си ма, по ду хва ти ма сво јих пре да ка, ко ли ко год не ки од њих би ли екс трем ни 
(бор ба у ра ту и уби ство Тур чи на, или ро ђе ње си на), већ и су о ча ва ње две мла до сти, 
са да шњо сти и про шло сти, до жи вља ја су шти не и на ме не жи вот ног то ка. То је и свест 
о емо ци о нал ној уда ље но сти од њих („истин ски их и не по зна је мо“, ка же он у пе сми 
„Ро ђе ње пре да ка“), али и о сво јој усло вље но сти њи ма: „Ма ко ли ко год нам / из јед не 
ру ке / из ра ста ко ре ње / дру гом смо ве за ни / за прет ке“. Ба ба, де да, пра де да, отац, те-
так та ко по ста ју про та го ни сти осо бе ног лир ског све до чан ства и још јед ног по ку ша ја 
об ра чу на ва ња с вла сти том па сив но шћу. Мо ти ви не по сред них ег зи стен ци јал них и дру-
штве но-по ли тич ких ло мо ва са др жа ни су у пе сми „Бом бе де ве де се тих“ где је опи сан 
за ма ло фа та лан су срет лир ског ју на ка и ди зе ла ша. По ти снут бес пре ма на сил ни штву, 
хо мо фо би ји и исто риј ско-по ли тич кој не прав ди ис пли ва ва на ви де ло у сли ка ма ве ри-
стич ког на бо ја; па ипак, за вр шни ца пе сме све до чи о из ве сном опра шта њу и спо зна ји 
да мо жда ни је до ин ди ви ду ал них раз ли ка и ау тен тич ног су ко ба, већ до ко лек тив не 
тра у ме, „за га ђе ног тла из ког смо по ни кли“ и „кр ва вих го ди на ко је ни смо пре ле жа ли“. 

По след ња пе сма дру гог ци клу са од ли чан је „мост“ ка тре ћем ци клу су под на зи вом 
„Не у вер љи ви као вре мен ске прог но зе“, ко ја су бли ми ра и кон кре ти зу је по ет ске сли ке 
пр ва два ци клу са. Крат ко трај не и ла жне тран сфор ма ци је, ма шта ње о но вом жи во ту 
без си ро ма штва и осе ћа ја не до вољ но сти те ма су пе сме „У ја ну а ру се ра ђа ју но ви љу ди“, 
а за не се њач ки, на ив ни сту дент ски до жи вљај фи гу ре пе сни ка, а он да и ра за ра ње те 
сли ке, пре до че ни су у пе сми „Мр тви пе сни ци или тр бу хом за кру хом“. Из ра зит осе ћај 
за на ра тив но и фил мич но Мар ков по ка зу је у пе сми-те трап ти ху „Фран цу ски филм“, где 
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је у че ти ри сце не при ка зан раз вој јед ног спе ци фич ног му шко-жен ског од но са ко ји 
оцр та ва мрач ну, го то во тра гич ну жен ску фи гу ру у по тре сној и ефект ној за вр шни ци: 
„Ба рем јед ном ме сеч но ме по зо веш / и при чаш ка ко ћеш да про ме ниш све / ка ко је 
већ тре ба ло да ро диш де те / и ка ко по не кад ма шташ / да ги неш у са о бра ћај ној не сре ћи“. 

Че твр ти ци клус „Свраб“ до но си пе сме на зва не по де ло ви ма те ла. Свраб је за јед нич-
ки име ни тељ и сим бол пси хо со мат ске уз не ми ре но сти, те ле сно ис по ља ва ње тра у ме 
и анк си о зно сти. Он у увод ној пе сми „Фа бри ка свра ба“ по се ду је и са свим кон кре тан, али 
и ме та фи зич ки пред знак, што је ре а ли зо ва но у су ге стив ним сли ка ма и ана фор ском 
по на вља њу и на бра ја њу епи те та свра ба. Лир ски ју нак не успе ва да умак не сва ко днев-
ним по ра зи ма и гри жи са ве сти: „Од те бе ће би ти не што / мо ра би ти / не што“. На ро чи-
то је упе ча тљи ва је згро ви та пе сма „Пре по не“ ко ја је по је зич ком из ра зу и екс пре сив-
но сти на тра гу по е зи је Но ви це Та ди ћа. Лир ски су бјект, нај зад, у све му тра жи скри ве но 
зна че ње и про јек ту је осе ћај гран ди о зно сти на свет око се бе, иден ти фи ку ју ћи се с 
раз ли чи тим по ја ва ма и еле мен ти ма, чи ме на до ме шћу је ин хе рент ну пра зни ну ко ју 
осе ћа („Но ге“). 

Пе ти ци клус „Кр ште не пе сме“ пред ста вља успе шно за хва та ње у нео а ван гард ни 
дис курс и ну ди увид у пе снич ку (са мо)свест о ло кал ном пе снич ком на сле ђу (но во сад-
ска нео а ван гард на сце на), али исто вре ме но пред ста вља низ по е тич ких и ау то по е тич-
ких ис ка за из ре че них по сред ством сво је вр сне игре-сла га ли це или екс пе ри мен та, с 
об зи ром на то да је свих пет пе са ма овог ци клу са по све ће но те мељ ним ли те рар ним 
пој мо ви ма, као што су књи жев ност, пе сник или реч. Без об зи ра на то бо же ме ха нич ко 
скла па ње ових пе снич ких тек сто ва, пе сме овог ци клу са има ју од ре ђе ну дра ма тур ги ју 
и гра да тив ну ли ни ју: реч из исто и ме не пе сме је та ко: „Мај ка / ма ти / Жбу на ста биљ ка 
на др ве ту / Обим на и из да шна / Ме ра за ста ра ње / Ме ђу на род на озна ка за крој / По-
кри ће за зло чин / Глав ни град те жи не / Пр тљаг обо ље ња / Озна ка за ча со ве / Гра ђе-
ви на ока / Вла дар ка уби је на у су ко би ма“. Ми лош Мар ков у овом ци клу су исто вре ме но 
као да и пру жа и тра жи од го во ре на кључ на по е тич ка пи та ња; пе сме са др же мно штво 
озна чи те ља (опи са из укр ште ни це) ко ји се кон цен три шу око озна че ног, пре до че ног 
у на сло ву пе сме. 

За вр шни, ше сти ци клус „Ка ран тин“ без сум ње је пи сан у пан де миј ским усло ви ма 
и ну ди не ко ли ко ду жих, али и кра ћих пе са ма ко је су у фор ма ту цр ти це или за пи са. 
Ста ње ка ран ти на и ну жне за тво ре но сти ин тен зи ви ра већ по сто је ће крх ко ста ње лир-
ског ју на ка, па ра док сал но би ва ју ћи и ко нач но олак ша ње, објек тив но и ра зум но оправ-
да ње за инер ци ју и нео ства ре ност. Ко нач но од у ста ја ње и од ба ци ва ње од го вор но сти 
за вла стит жи вот ни ток за кљу че но је у по след њој пе сми збир ке у ко јој се пе снич ки 
су бјект обра ћа прет по ста вље ним чи та о ци ма у ис по вед ном то ну, а ње не за вр шне ре-
чи на ста вља ју да од зва ња ју по пут опо ме не: „За си гур но бих вам при знао / [...] / И да 
ми је лак ше / да је мо ја про паст / са мо део / уру ше ног чо ве чан ства // При знао бих вам 
све / да се не бо јим“. 

Не до ла зи, на жа лост, до са зре ва ња би ћа, лир ски ју нак до кра ја збир ке оста је у ег зи-
стен ци јал ном, емо тив ном и чак он то ло шком ћор со ка ку. Шта ви ше, у ње му му је и удоб-
но, то се от кри ва у за вр шним пе сма ма, без об зи ра на то што се у ње го вој све сти исто-
вре ме но за чи њу ди фе рен ци јал на са зна ња о то ме ка ко би тре ба ло да бу де. У том сми слу, 
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да ле ко се жна за пи та ност и за бри ну тост пе снич ке фи гу ре због не у мит но сти дез ин те-
гра ци је и сво је вр сног не ста ја ња ис по ста вља ју се ја ло вим, не по треб ним. Кључ ни ме-
та фо рич ни озна чи лац пе са ма је сте страх, тач ни је: мно го стра хо ва, у ко ји ма се су сре ћу 
уз ви ше но и ба нал но као име ни те љи све та пре ма ком се за др жа ва кри тич ки, на мо мен-
те и ан га жо ван од нос. С дру ге стра не, пе сник про ниц љи во по ве зу је уда ље не тач ке 
– хро но ло шке, ге о граф ске, кул ту ро ло шке – и пот чи ња ва их сво јој ур ба ној, јед но лич-
ној сва ко дне ви ци. Овај кон траст чи та ву збир ку учвр шћу је и умет нич ки опле ме њу је. 
Књи га пе са ма О стра ху страх, нај зад, вре ди и као узор на пси хо ло шка сту ди ја у пе-
снич ком об ли ку, тач на и хра бра пред ста ва ду ше са вре ме ног мла дог чо ве ка, а Ми ло ша 
Мар ко ва свр ста ва у ред нај и стак ну ти јих ово го ди шњих пе сни ка-де би та на та.


